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 مسجد از منظر امام خمینی)ره(          

له
قا

رم
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در  که  مقدسی  مکان  است؛  شده  نامگذاری 
سامان  آنجا  در  مردم  امور  همه  اسالم  ابتدای 

نیز مسجد  می یافت و برای دفاع در مقابل دشمنان 
نشر  مساجد  از  اسالم  فرهنگ  بود؛  اصلی  پایگاه 
حل  و  ح  طر برای  محلی  مکان،  این  و  می یافت 

مشکالت مردم بود. 
رهبری  به  مبارزات  برنامه ریزی  اسالمی،  انقالب  در 
روحانیت از مساجد آغاز شد و با سازماندهی نیروهای 
کارآمد و مدیریت درست، مبارزات مردمی شکل گرفت 
کبر مردم در مساجد و تجمعات بزرگ، انقالب  و با اهلل ا
مساجد  خمینی)ره(  امام  اینکه  رسید.  پیروزی   به 
که از  را سنگر خواندند به همین دلیل و مناسبت بود 
گرفت و پیروز شد. تداوم  سنگر مساجد، انقالب شکل 

انقالب نیز از پایگاه مساجد امکان پذیر بود و هست. 
مسلمان  افراد  که  نیروساز  است  سنگری  مسجد، 
راستای  در  و  می کند  آماده  عقیدتی  دفاع  برای  را 

مشکل گشایی از کمبود، مشکالت اقتصادی...
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 فرهنگ و صدور انقالب اسالمی دانست تا ارزش های ملی 

و اسالمی خودمان را انتقال دهیم....

 ضرب االجل یک ماهه 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه 

اگــر  عضــو فراکســیون والیــت مجلــس گفــت: 
انتخابــات  در  افترازننــدگان  و  توهین کننــدگان  بــا 
ــاهد  ــروز ش ــود، ام ــده ب ــورد ش ــم برخ ــس ده مجل

نبودیــم. رئیس جمهــور  بــه  توهیــن 
حجت االســام علیرضــا ســلیمی  در گفت وگــو بــا 
ــر  ــب ه ــن از جان ــی و توهی ــت: بداخاق ــنا گف ایس
ــت. ــاع نیس ــل دف ــد، قاب ــی باش ــر لباس ــس در ه ک

ــرد:  ــد ک ــس تأکی ــات در مجل ــردم مح ــده م نماین
بداخاقی هــای  بــه  بایــد  کشــور  کل  دادســتان 
انتخابــات ورود کنــد و نگویــد دیــر شــده و انتخابــات 
ــن تمــام نشــده  ــب و توهی تمــام شــد؛ مســیر تخری

ــت. اس
وی خواســتار اجــرای قانــون مجــازات متخلفــان 
وقتــی کــه  تــا  تأکیــد کــرد:  و  شــد  انتخابــات 
ــدگان اراده جــدی  کاندیداهــا، هــواداران و تخریب کنن

در مســئوالن قضائــی و اجرائــی بــرای برخــورد نبیننــد، 
تخریــب و توهیــن ادامــه می یابــد.

احتــرام  بــر  مجلــس  والیــت  فراکســیون  عضــو 

مقامــات و کارگــزاران نظــام در هــر رده ســازمانی 
تأکیــد کــرد و افــزود: هــر کــس جــزو مقامــات اســت 
بایــد احترامــش حفــظ شــود و توهیــن و تخریــب در 

شــأن نظــام جمهــوری اســامی  نیســت. ایــن ســخن 
بــه معنــای بســتن دهــان منتقــدان نیســت. انتقــاد 
ســازنده، حــق منتقــدان اســت. مــرز توهیــن و انتقــاد 

بایــد روشــن شــود. 
 متأســفانه برخــی بــه اســم انتقــاد هــر ناروایــی 
را بــر زبــان جــاری می کننــد؛ کمــا اینکــه گاه بــه اســم 

توهیــن، زبــان منتقــدان را می بندنــد.
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ســایر  و  رئیس جمهــور  بــه  توهیــن  مجلــس، 
مســئوالن نظــام را غیرقابــل دفــاع دانســت و تأکیــد 
کــرد: عــاوه بــر برخــورد بــا توهین کننــدگان بــه 
رئیس جمهــور بایــد بــا توهین کننــدگان بــه همــه 
 مســئوالن و کارگــزاران نظــام برخــورد شــود. اگــر 
ــور  ــام و کش ــود کل نظ ــه نش ــئله توج ــن مس ــه ای ب

می بینــد. آســیب 

عضو فراکسیون والیت تأکید کرد:

توهین از جانب هر کس در هر لباسی باشد، قابل دفاع نیست

ســؤال ۷ نماینــده مجلــس از ظریــف دربــاره علــت حمایت 
وزارت خارجــه از ۲ دیپلمــات فرانســوی و انگلیســی کــه در 
 حــال جاسوســی و عکســبرداری از مراکــز نظامــی  بوده انــد

تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از فــارس، ۷ نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی  ســؤال خــود را از محمدجــواد 
ــا موضــوع علــت حمایــت  ــر امــور خارجــه، ب ظریــف، وزی
ــه  ــفر ب ــه در س ــی ک ــوی و انگلیس ــات فرانس از دو دیپلم
مرزهــای غــرب کشــور در حــال جاسوســی و عکســبرداری 
از مراکــز نظامــی  بوده انــد، تحــت عنــوان هماهنــگ بــودن 
ــد. ــا وزارت خارجــه، تقدیــم هیئت رئیســه مجلــس کردن ب

 اکبــر رنجبــرزاده، نماینــده مــردم اســدآباد، حجت االســام 
نصــرهللا پژمان فــر و جــواد کریمی قدوســی نماینــدگان 
ــردم  ــده م ــور نماین ــادر قاضی پ ــهد و کات، ن ــردم مش م

مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی  حســینعلی  ارومیــه، 
شاهین شــهر، حســن نــوروزی نماینــده مــردم رباط  کریــم 
و هاچــر چنارانــی نماینــده مــردم نیشــابور در شــرح ســؤال 

ــد: ــح کردن ــف تصری خــود از محمدجــواد ظری
»جناب آقای وزیر خارجه

روز گذشــته ۲6 مــرداد 95، رایــزن فرهنگــی ســفارت 
فرانســه و کاردار دوم دولــت خبیــث انگلیــس، بــدون 
هیچ گونــه توجیهــی بــه مرزهــای امنیتــی جمهــوری 
ــود  ــای خ ــا دوربین ه ــفر و ب ــور س ــرب کش ــامی  در غ اس
ــش  ــپاه و ارت ــای س ــی  و پادگان ه ــتحکامات نظام از اس
عکســبرداری می کننــد و فرماندهــان و مســئوالن اطاعــات 
ــه از  ــا را ک ــای آن ه ــف و دوربین ه ــا را متوق ــپاه، آن ه س

مراکــز امنیتــی جمهــوری اســامی  عکــس گرفته انــد، 
ضبــط می نماینــد.

 چــرا اجــازه ســفر را بــه دو دیپلمــات می دهیــد؟ آن هــم 
بــه نقطــه ای کــه دشــمن می کوشــد عناصــر داعــش را از 

آن بــه داخــل نفــوذ دهــد
ــه ملــت ایــران توضیــح  جنــاب آقــای ظریــف! صریحــا ب
دهیــد کــه چــرا بــه دو دیپلمــات از دو کشــوری کــه 
بیشــترین دشــمنی را بعــد از شــیطان بــزرگ آمریــکا 
ــک نقطــه  ــه ی ــران داشــته اند، اجــازه ســفر ب ــت ای ــا مل ب
ــمن  ــه دش ــه ای ک ــد؟ نقط ــی را می دهی ــاس و امنیت حس
بــه داخــل  از آن  تــاش می کنــد عناصــر داعــش را 
ــوم  ــه عم ــه ب ــی ک ــانه ها زمان ــد و در رس ــوذ ده ــور نف کش

می دهنــد اطــاع  را  دیپلمــات  دو  ایــن  بــا   برخــورد 
می دهــد  نشــان  واکنــش  بافاصلــه  خارجــه   وزارت 
و می گویــد ایــن ســفر بــا حمایــت و هماهنگــی مــا بــوده 

است.«

ــروز شــنبه  ــری اخبارالســاعه امــارات، دی ــگاه خب  پای
ــون(  ــکا )پنتاگ ــاع آمری ــه وزارت دف ــل از بیانی ــه نق ب
ــت مشــورتی  ــه ســعودی ها نوشــت: حمای ــاب ب خط
مــا از ائتــاف حملــه بــه یمــن بــه رهبــری عربســتان 
»چــک  شــکل  بــه  و  اســت  ضعیــف  خیلــی 

ــت. ــفیدامضا« نیس س
ــکا  ــاع آمری ــه وزارت دف ــری، بیانی ــگاه خب ــن پای ای
ــورت  ــه ص ــیلی ب ــه س ــه مثاب ــتان را ب ــاره عربس در ب
ــرد  ــف ک ــن توصی ــه یم ــاوز ب ــعودی متج ــاف س  ائت

فراخوانــدن  زمینــه  در  نیــز  اخبــاری  افــزود:  و 
ــی از عربســتان شــنیده  مستشــاران نظامــی  آمریکای
ــتامپ،  ــر، آدام اس ــن خب ــاس ای ــت.بر اس ــده اس ش
ســخنگوی رســمی  پنتاگــون، گفتــه اســت: حتــی اگــر 
ــا  ــه آن ه ــتان ب ــرزمین های عربس ــاع از س ــا در دف م
کمــک کنیــم، دلیــل بــر ایــن نیســت کــه نســبت بــه 
جنــگ ایــن کشــور علیــه یمــن ابــراز نگرانــی نکنیــم.

ــات  ــا مقام ــود ب ــای خ ــا در گفت وگوه ــزود: م وی اف
ــد  ــم کــه می بای ــه آن هــا گوشــزد کرده ای عربســتانی ب
بــرای بــه حداقــل رســاندن خســارت و تلفــات مــردم 
ــزاری  ــت: خبرگ ــاعه نوش ــاش کنند.اخبارالس ــن ت یم
رویتــرز نیــز پیــش از ایــن بــه نقــل از یکــی از 
مســئوالن ارتــش آمریــکا کــه نــام وی را ذکــر نکــرده، 
ــاران  ــی از مستش ــنگتن برخ ــه واش ــت ک ــته اس نوش

ــرای هماهنگــی عملیات هــای  ــه ب نظامــی  خــود را ک
هوایــی و بمبــاران یمــن بــه ایــن کشــور اعــزام شــده 
ــا را  ــداد آن ه ــده و تع ــور بازگردان ــن کش ــد، از ای بودن
ــگاه نوشــت:  ــه شــدت کاهــش داده اســت.این پای ب
ــه  ــود ک ــر می ش ــس از آن منتش ــون پ ــه پنتاگ بیانی
ــش  ــود را از ش ــان خ ــرز، کارکن ــدون م ــکان ب پزش
ــدف  ــه ه ــد از اینک ــن بع ــمال یم ــتان در ش بیمارس
ــته  ــن کش ــت و 19 ت ــرار گرف ــعودی ها ق ــاران س بمب

ــا ــرده اســت. ایرن شــدند، خــارج ک

عضــو فراکســیون امیــد مجلس گفــت: در مقابل عهدشــکنی 
ــری  ــک موضع گی ــس ی ــام در مجل ــئله برج ــکا در مس آمری
ــن،  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــم داد.ب ــان خواهی ــی نش انقاب
علــی بختیــار، عصــر دیــروز در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به 
اینکــه اصحــاب رســانه در راســتای اهــداف نظــام و توســعه 
کشــور تــاش مضاعــف انجــام می دهنــد، اظهــار داشــت: در 
راســتای مطالبــات بحــق مــردم کشــور و حــوزه انتخابیــه از 
هیــچ تاشــی دریــغ نخواهــم کــرد. نماینــده مــردم گلپایــگان 
و خوانســار در مجلــس شــورای اســامی  با اشــاره به مســئله 
برجــام اظهــار داشــت: برجــام یــک توافق نامــه بین المللــی 
اســت و مصوبــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل را دارد.

ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــق منوی ــه طب ــان اینک ــا بی  وی ب
در اجــرای برجــام مخالــف نیســتیم، تصریــح کــرد: در مقابل 
ــک  ــس، ی ــام در مجل ــئله برج ــکا در مس ــکنی آمری عهدش
موضع گیــری انقابــی نشــان خواهیــم داد.عضــو فراکســیون 
ــای  ــرای منتفــع شــدن از مزای ــر اینکــه ب ــا اذعــان ب امیــد ب
برجــام در کشــور بایــد وحــدت و انســجام ملــی برقرار شــود، 
 ابــراز کــرد: بــرای رونــق و تحــرک بخشــیدن بــه اقتصــادی 
 و در حوزه سیاسی در ارتباط دیپلماتیک با کشورهای اسامی 
 و همســایه برنامه هــای اساســی داریــم و نیــازی بــه اجــرای 

ــت. برجام نیس

ــه  ــکا چ ــت آمری ــد دول ــخص می کن ــه مش ــت ک ــان اس ــا زم »تنه
اقدامــات شــرم آور دیگــری انجــام می دهــد و بــرای رضایــت 

ــد آورد.« ــرود خواه ــر ف ــه س ــران چگون ــا در ای ــمنان م دش
ــی  ــگاه آمریکای ــوز، پای ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
ــار  ــا انتش ــر« )Washington Examiner( ب ــنگتن اگزمین »واش
ــس  ــن«، رئی ــک کی ــارات ســناتور »م ــکاس اظه ــه انع گزارشــی ب
کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا، در رابطــه بــا پرداخــت »بــاج« بــه 

ــه اســت. ــران پرداخت ای
 در ایــن گــزارش آمــده اســت: »ســناتور »جــان مــک کیــن« رئیس 
کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا از دولــت اوبامــا بــه دلیــل نادیــده 
گرفتــن سیاســت دیرینــه آمریــکا در نپرداختــن بــاج بــرای آزادی 
ــه شــدت انتقــاد کــرد. اظهــارات مــک کیــن در پــی  گروگان هــا، ب
ــکا[  ــر آن اســت کــه وزارت خارجــه ]آمری ــی ب ــر مبن خبرهــای اخی
پذیرفتــه اســت کــه پرداخــت 400 میلیــون پــول نقــد بــه ایــران، تنها 
پــس از آن صــورت گرفتــه اســت کــه  کــه گروگان هــای آمریکایــی 
ــن،  ــل از ای ــا قب ــت ت ــه دول ــی اســت ک ــن در حال آزاد شــده اند؛ ای
پرداخــت بــاج بــه ایــران بــرای آزادی زندانیــان را انــکار می کــرد.« 
ایــن ســناتور آمریکایــی ضمــن طــرح اتهامــات واهــی علیــه ایــران 
ــه پرداخــت 400  ــه اینک ــان وزارت خارجــه ب ــد: »اذع ــوان می کن عن
ــت  ــط دول ــه توس ــاه ژانوی ــران در م ــه ای ــد ب ــول نق ــون دالر پ میلی
اوبامــا معلــق بــه آزادی زندانیــان آمریکایــی بــوده، چیــزی را تأییــد 
ــه  ــوده اســت: دولــت اوبامــا ب می کنــد کــه تاکنــون نیــز روشــن ب
ــاج  ــت، ب ــان اس ــم در جه ــی  تروریس ــن حام ــه بزرگ تری ــران ک ای

داده و تاکنــون ســعی کــرده کــه آن را انــکار کنــد.

ــن  ــت: ای ــران گف ــه ته ــاز جمع ــت نم ــب موق خطی
دیــدگاه کــه الزمــه پیشــرفت حقــوق نجومــی  اســت 
ــوده  ــراد آل ــه اســامی؛ اف ــی اســت، ن ــدگاه لیبرال دی
بــه مال هــای حــرام، حــق ورود بــه حاکمیــت 

ــد. ــامی را  ندارن اس
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه 
دانشــجویی  بســیج  ســازمان  اطاع رســانی 
صدیقــی  کاظــم  المســلمین  و  حجت االســام 
ــا حضــور در  ــران ب ــه ته ــاز جمع ــت نم ــب موق خطی
ــام مســئوالن بســیج دانشــجویی  نشســت خــط ام
دانشــگاه های کشــور اظهــار داشــت: اســاس بعثــت 
انبیــا، آشــنا کــردن مــردم بــا خداســت. بــر اســاس 
ــردم  ــه دارد م ــت وظیف ــم حکوم ــران کری ــات ق  آی

را هدایت کند. 
وی افــزود: حکومــت اســامی  وظیفــه دارد بــه 
مشــکات فقــرا رســیدگی کنــد. مســئولی کــه 
ــد و وزرای شــرکت دار آن توجهــی  ــار کن ــی رفت لیبرال
ــت.  ــامی  نیس ــند، اس ــته باش ــدان نداش ــه نیازمن ب
صدیقــی خاطرنشــان ســاخت: عدالــت مخصــوص 
 نمــاز جماعــت نیســت؛ بلکــه فرمانــدار و وزیــر 

و مسئوالن هم باید به دنبال عدالت باشند. 

گفــت:  تهــران  جمعــه  نمــاز  موقــت  خطیــب 
ــه چــرا از  ــه نوشــت ک ــن نام ــه م ــان ب ــی از آقای یک
ــن  ــر ای ــد؛ اگ ــاد می کنی ــی  انتق ــای نجوم حقوق ه

حقوق هــا نباشــد، کشــور پیــش نمــی رود. 
وی افــزود: ایــن دیــدگاه کــه الزمــه پیشــرفت حقــوق 
نجومــی  اســت، دیــدگاه لیبرالــی اســت، نه اســامی؛ 
ــار  ــه رفت ــام این گون ــم اس ــر پرچ ــد زی ــا نبای  این ه
کننــد و ایــن حقوق هــا را دریافــت کننــد. افــراد 
آلــوده بــه مال هــای حــرام حــق ورود بــه حاکمیــت 

اســامی را  ندارنــد.

 موضع گیری انقالبی مجلس 
در مقابل عهدشکنی آمریکا

سناتور مک کین:
اوباما مقابل ایران سر فرود می آورد

حجت االسالم صدیقی در جمع مسئوالن بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور:
افراد آلوده به مال حرام، حق ورود به حاکمیت اسالمی را  ندارند

ــا  ــا درک واقعیت ه ــه ب ــت ترکی ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــردار دهق  س
و پذیــرش اینکــه سیاســت جمهــوری اســامی  ایــران در قبــال جریان هــای 
تروریســتی سیاســت درســتی اســت، تأکیــد کــرد: عمــا آن هــا بــه نوعــی 
می خواهنــد گذشــته را جبــران کننــد؛ گذشــته ای کــه نــه تنهــا بــرای 
ــه ــردم منطق ــه م ــه خســارت های جــدی را ب ــی نداشــت بلک ــا منفعت  آن ه

زیرســاخت های کشــورهای منطقــه و کمــک بــه حضــور بیگانــگان در منطقــه 
ــه  ــای اســام در حــال پرداخت ــژه اینکــه ســرمایه ای کــه از دنی ــه وی کــرد؛ ب
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــم می کن ــرائیل را فراه ــت اس ــی امنی ــه نوع ــت، ب ــدن اس ش
ــه اســرائیل  ــد علی ــا هــم درگیــر شــده و ظرفیت هایــی کــه بای ظرفیت هــا ب
ــه  ــه کار گرفت ــامی  ب ــورهای اس ــود کش ــه خ ــد، علی ــه می ش ــه کار گرفت ب

می شــود.
ــردن  ــل ک ــا ح ــی ی ــاهد نزدیک ــر، ش ــرف دیگ ــه داد: از ط ــاع ادام ــر دف وزی
ــث  ــن بح ــتیم و همچنی ــرائیل هس ــه و اس ــن ترکی ــن بی ــائل فیمابی مس

ــت. ــرح اس ــز مط ــتان نی ــا عربس ــرائیل ب ــی اس نزدیک
وی بــا اشــاره بــه حمایت عربســتان ســعودی از منافقــان گفــت: از اینجا این 
پیــام را بــه نااهــان و جاعــان حاکم بر عربســتان می دهم کــه منافقان آنقدر 
 پســتی، فرومایگــی و نحوســت دارنــد کــه با هر کســی کــه پیوند برقــرار کنند

 ایــن نحوســت را بــه آن منتقــل می کننــد؛ آنچــه در گذشــته بیــن منافقــان 
و صدام تجربه کردیم و ملت ها نیز شاهد آن بودند.

ســردار دهقــان تصریــح کــرد: منافقــان، امــروز نوکــری و جاسوســی از ملــت 
ایــران بــرای عربســتان را بــر عهــده گرفته انــد کــه ایــن هــم نه تنهــا ســودی 
بــرای آن هــا نــدارد، بلکــه لکــه ننگــی بــر حــرکات آن هــا در قبــال ملــت ایران 

و نقطــه ضعفــی بــرای عربســتان اســت.  

ــی درخصــوص بررســی  ــاره جلســه غیرعلن ــرژی مجلــس درب ــر کمیســیون ان دبی
قراردادهــای جدیــد نفتــی گفــت: بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان در جلســه فــردا 
ــد.  ــات می پردازن ــه جزئی ــه ب ــا اینک ــد ی ــی می کنن ــران کلی گوی ــد حاض ــد دی بای
کرم پــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو بــا اشــاره 
ــت:  ــی گف ــای نفت ــوع قرارداده ــس در موض ــرژی مجل ــیون ان ــت کمیس ــه جدی ب
ــان  ــدان و کارشناس ــت، منتق ــئوالن وزارت نف ــور مس ــا حض ــددی ب ــات متع جلس
ــتور کار  ــات در دس ــن جلس ــده و ای ــکیل ش ــس تش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــس  ــا مجل ــکاری الزم را ب ــه هم ــن زمین ــون در ای ــت تاکن ــود. دول ــد ب ــا خواه م
 داشــته اســت. اراده بــر ایــن اســت کــه نتیجــه ایــن تصمیــم مهــم بــه نفــع مــردم 
و اقتصــاد کشــور باشــد. دبیــر کمیســیون انــرژی مجلــس دربــاره جلســه غیرعلنــی 
ــت  ــزود: جلســات کمیســیون ها، تشــکیل جلســات مشــترک دول روز یکشــنبه اف
ــر  ــای انجــام یــک کار کارشناســی ب و مجلــس و دعــوت از منتقــدان همگــی گوی
ــات  ــن جلس ــی ای ــم خروج ــاش می کنی ــت. ت ــری اس ــای رهب ــاس توصیه ه اس
ــرای هماهنگــی دولــت و مجلــس  ــه نفــع منافــع ملــی باشــد. ایــن جلســات ب  ب
و انتخــاب بهتریــن راه حــل و مناســب ترین قــرارداد اســت. وی افــزود: بایــد 
منتظــر موضع گیــری حاضــران در جلســه بمانیــم. بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان 
در جلســه فــردا، بایــد دیــد حاضــران کلی گویــی می کننــد یــا اینکــه بــه جزئیــات 
می پردازنــد. پرداختــن بــه بنــد بنــد قــرارداد و انتقــادات مربــوط بــه آن الزم اســت.

ــه اهمیــت و وســعت کار انعقــاد  ــا اشــاره ب ــان ب ــاد در پای  نماینــده مــردم فیروزآب
قراردادهــای نفتــی افــزود: نیــاز بــه کار کارشناســی در ســطح باالســت. اگــر نیــاز 
ــرارداد  ــات ق ــه جزئی ــا ب ــرد ت ــم ک ــزار خواهی ــم برگ ــتری ه ــات بیش ــد جلس  باش
و انتقــادات مربوطــه بپردازیــم. دولــت بــه عنــوان یــک تکلیــف بــه موضــوع نــگاه 

ــد. ــد و بررســی می کن ــرده و موضــوع را نق ک

 رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: بــرای موفقیــت در عرصــه 
پیشــگیری از وقــوع جــرم، همــه نهادهــا بایــد همــکاری کننــد و سیســتم قضائی 

ــد. ــری کن ــت و مطالبه گ ــد، مدیری ــته باش ــت داش ــد محوری بای
ــان و رابطــان  ــا معاون ــا، یــدهللا موحــد روز شــنبه در نشســت ب ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــی اســتان کرم ــای قضائ پیشــگیری و دادســتان های حوزه ه
اینکــه مدیریــت پیشــگیری از وقــوع جــرم در ســطح ملــی بــر عهــده قــوه قضائیه 
اســت، ادامــه داد: موضــوع مدیریــت تــا اجــرا متفــاوت اســت و بــرای اجــرا همــه 
ــوع جــرم  ــرد: پیشــگیری از وق ــد ک ــد. وی تأکی ــکاری کنن ــد هم دســتگاه ها بای
ــر اســاس شــناخت  ــاز ب ــورد نی ــای م ــان باشــد و برنامه ریزی ه ــد دانش بنی بای

دقیــق از دالیــل و علــل بــروز جــرم صــورت گیــرد. 
ــگیری از  ــتای پیش ــت در راس ــب و درس ــزی مناس ــرای برنامه ری ــت: ب وی گف
وقــوع جــرم، بایــد دسترســی بــه اخبــار، اطاعــات و علــل وقــوع جــرم داشــته 
باشــیم. رئیــس کل دادگســتری کرمــان افــزود: برنامه ریــزی بــرای پیشــگیری 

از وقــوع جــرم، بایــد متناســب بــا نیازهــای جامعــه باشــد.
ــه  ــاز ب ــا نی ــوع جــرم حتم ــه پیشــگیری از وق ــدام در زمین ــح کــرد: اق وی تصری
ــرای  ــد ب ــرا برخــی مــوارد وظیفــه ذاتــی دستگاه هاســت و نبای ــدارد؛ زی ــار ن اعتب

ــاص داد. ــه ای اختص ــارات جداگان ــتگاه ها، اعتب ــی دس ــف ذات ــرای وظای اج
وی گفــت: موفقیت هــای کسب شــده در حــوزه حفــظ حقــوق بیت المــال 
می توانــد الگویــی بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم باشــد؛ زیــرا در ایــن 
راســتا همــه دســتگاه های مرتبــط پــای کار آمدنــد و موفقیت هــای خوبــی 
ــده رشــد  ــا پدی ــی ب ــه جهان ــروز جامع ــزود: ام حاصــل شــده اســت. موحــد اف
افسارگســیخته جرایــم مواجــه اســت و نــرخ بزهــکاری در جهــان رو بــه افزایــش 

اســت.

 دولت ترکیه 
می خواهد گذشته را جبران کند

 تا وقتی بند بند قرارداد بررسی نشود 
مجلس مجوز اجرای IPC را نخواهد داد

رئیس کل دادگستری کرمان:
پیشگیری از جرم، نیازمند همکاری همه دستگاه هاست

سؤال ۷ نماینده مجلس از ظریف 

عتاب و خطاب آمریکا به عربستان: چک سفیدامضا برای حمایت از شما نداده ایم

حتما بخوانید!
اوباما مقابل ایران سر فرود می آورد یکشنبه 31 مردادماه   21395

ـــمـــاره  232  ســـــال دوم        ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 مسجد از منظر امام خمینی)ره(                                           
ادامه از صفحه یک: 

ــد.  ــش می کن ــای نق ــی ایف ــی و فرهنگ ــی، سیاس اجتماع
ــت  ــی اس ــجد محل ــد: »مس ــی)ره( می فرماین ــام خمین ام
ــه  ــود ک ــن مســاجد ب ــور اداره بشــود. ای ــد ام ــه از آن بای ک
ایــن پیــروزی را بــرای ملــت مــا درســت کــرد. ایــن مراکــز 
ــته  ــه داش ــه آن توج ــد ب ــت بای ــه مل ــت ک ــی اس حساس
باشــند. این طــور نباشــد کــه خیــال کنیــم حــاال دیگــر مــا 
ــم؟  ــه کنی ــم چ ــجد می خواهی ــر مس ــدیم، دیگ ــروز ش پی

ــت.« ــجد اس ــرای اداره مس ــا ب ــروزی م پی
ســخن از طلــوع اســام و مطلــع آن و فجــر صــادق آییــن 
محمــدی )صلــی هللا علیــه و آلــه( و مرکــز اشــاعه آن، یعنــی 
مســجد اســت. مســجد، مهمانخانــه خــدا در زمیــن، جایگاه 
 نــزول بــرکات و خیــرات آســمانی، خانــه راز و نیــاز، عشــق 
و محبــت، صفــا و صمیمیــت، ایثــار و رحمــت، تجلــی 
بهشــت خــدا در زمیــن و محــل آرامــش موحــدان اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــانگر ای ــام، نش ــدر اس ــخ ص ــی تاری بررس
مســجد نقشــی بی بدیــل در پیشــبرد اهــداف اســام 
داشــته اســت. محــور همــه مســاجد، امامــت و پیشــوایی 
 در آن اســت کــه بــه عنــوان مهم تریــن مســئله در ســاختار 
و پیکــره ایــن مــکان مقــدس مطــرح اســت و کوچک تریــن 
 غفلــت ولــو جزئــی ســرانجام بــه لــوث شــدن هــدف کلــی 
و پایمــال گشــتن مقصــد نهایــی منجــر خواهــد شــد. 
ــدازه ای  ــه ان ــجد ب ــاختار مس ــوع در س ــن موض ــت ای اهمی
اســت کــه در زمــان حضــور پیامبــر )صلــی هللا علیــه و آلــه( 
ــجدالنبی  ــده دار اداره مس ــان عه ــخص ایش ــه، ش در مدین
)صلــی هللا علیــه و آلــه( بــود و در غیــاب حضــرت )صلــی هللا 
علیــه و آلــه(، امامــت مســجدالنبی بــر عهــده کســی بــود 

ــود. ــن شــده ب ــوار معی ــه توســط آن بزرگ ک
 بــا پیــروزی انقــاب اســامی  بــه رهبری امــام خمینــی)ره(
مســاجد نیــز هماننــد دوران صــدر اســام جایــگاه واقعــی 
خــود را بازشــناختند؛ بــه طــوری کــه نیروهــای فعــال 
ــرکت  ــاب ش ــن انق ــتقیم در مت ــور مس ــه ط ــاجد ب در مس
جســتند. از آن پــس مســاجد نقــش پایــگاه ارتباطــی مردم 
ــت  ــه نهض ــی ک ــرایط حساس ــتند و در ش ــده داش ــه عه را ب
ــا معیارهــای  ــق ب ــه تشــکیات منطب اســامی  فاقــد هرگون
ــم  ــایی مه ــن نارس ــتند ای ــاجد توانس ــود، مس ــامی  ب  اس
را جبــران کننــد و بــه انســجام نیروهــای مردمــی  بپردازنــد. 
ــد  ــاب مانن ــای انق ــیاری از برنامه ه ــن، بس ــر ای ــاوه ب ع
ــر  ــای بســیج و دیگ ــی، کانون ه ــدوم، شــوراهای محل رفران

ــت. ــام می گرف ــاجد انج ــان در مس ــای زم ضرورت ه
ــا تهاجــم  ــه ب ــد از مســاجد در جهــت مقابل ــز بای ــون نی اکن
فرهنگــی بــه محوریــت امــام جماعت مســاجد بهــره گرفت.
بــا بررســی نقش مســجد در مبــارزه علیــه کفر و الحــاد، این 
نکتــه بــه دســت می آیــد کــه چشــمه زالل مبــارزه و نهضــت 
ــت  ــیده اس ــجد جوش ــخ از مس ــول تاری ــل در ط ــه باط  علی
ــردم  ــدس م ــام مق ــه قی ــه ب ــود ک ــی ب ــکان اله ــن م و ای
 ایــران کــه بــه برقــراری حکومــت اســامی  انجامیــد، نیــرو 
ــر  ــا ب ــارزات و پیروزی ه ــن مب ــه ای ــید. هم ــوان بخش و ت
محــور سفارشــات و رهنمودهــای آن پیــر فرزانه و بت شــکن 
زمــان بــود. او بــود کــه بــر پایــه شــناختی کــه از موقعیــت 
ــان ــه مســلمانان جه ــاب ب  و نقــش مســجد داشــت، خط

فرمود:
»اگــر حــرم و کعبــه و مســجد و محراب، ســنگر و پشــتیبان 
ــا نیســت  ــت انبی ــان حــرم و حرم  ســربازان خــدا و مدافع

پس مأمن و پناهگاه آنان در کجاست؟«
ــه  ــت ک ــاجد آگاه اس ــل مس ــش بی بدی ــز از نق ــمن نی دش
ــاجد  ــراغ مس ــد چ ــاش می کن ــف ت ــای مختل ــا ترفنده  ب
را خامــوش کنــد و ایــن اماکــن مقــدس را از رونــق بینــدازد. 
ــردن  ــوت ک ــاش دشــمنان در خل ــام ســعی و ت ــروز تم ام

مســاجد بــه عنــوان پایــگاه ضداســتکباری اســت.
می ترســند؛  مســجد  از  »این هــا  فرمودنــد:  امــام 
مــن تکلیفــم را بایــد ادا کنــم بــه شــما بگویــم، شــما 
مســاجد  همه تــان  دانشــجوها،  شــما   دانشــگاهی ها 
را برویــد پــر کنیــد، ســنگر هســت اینجــا، ســنگرها را بایــد 

پــر کــرد.«
آن بــزرگ معمــار انقــاب بــا تأکیــد بــر حفــظ مســاجد بــه 

ــد: ــوان اصــل و اســاس انقــاب می فرماین عن
»مســجد در اســام و در صــدر اســام همیشــه مرکــز 
مســجد  از  اســامی  بــوده...  حرکت هــای  و  جنبــش 
تبلیغــات اســامی  شــروع می شــده اســت، از مســجد 
حرکــت قــوای اســامی  بــرای ســرکوبی کفــار و وارد کــردن 
ــه از  ــما ک ــت. ش ــوده اس ــام ب ــرق اس ــر[ بی ــا در ]زی آن ه
اهالــی مســجد و علمــای مســاجد هســتید، باید پیــروی از 
پیغمبــر اســام)ص( و اصحــاب آن ســرور کنیــد و مســاجد 
را بــرای تبلیــغ اســام و حرکــت اســامیت و قطــع ایــادی 
شــرک و کفــر و تأییــد مســتضعفین در مقابــل مســتکبرین 

ــد.« ــرار دهی ق

مرزبانی اندیشه در فرهنگ قرآن                                                  
استاد دانشگاه

 محمدجواد قاسمی 

ــه معنــی مرزبانــی فرهنگــی و آمادگــی  مفهــوم »راباطــو«  ب
کامــل بــرای جهــاد بــا دشــمنان بــه عنــوان یــک وظیفــه دینی 
بــرای عمــوم مؤمنــان در قــرآن کریــم بیــان شــده اســت: »یــا 
ــَه  ــوا اللَّ ُق ــوا َو اتَّ ــُروا َو راِبُط ــُروا َو صاِب ــوا اْصِب ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه َأیُّ
ــْم ُتْفِلُحــوَن.« اى کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! شــکیبا  کُ َلَعلَّ
ــان  ــد و نگهب ــکیبایى ورزی ــمنان [ ش ــر دش ــید و ]در براب باش
مرزهــا ) و مرزهــای اعتقــادی (باشــید و ]خودتــان را[ از 
]عــذاب [ خــدا حفــظ کنیــد؛ باشــد کــه شــما رســتگار شــوید. 

ــران: 200( )آل عم
» رابطــوا«، یعنــى بــر اطاعــت کســى )امــام عادلــی( کــه بــدو 

اقتــدا مى کنیــد، اســتوار باشــید.
در روایــات بــه علمــا و دانشــمندان اســامی »مرابــط« گفتــه 
ــذى  شــده اســت: »علمــاء شــیعتنا مرابطــون فــى الثغــر ال
ــى  ــروج عل ــن الخ ــه ع ــه و یمنعون ــس و عفاریت ــى ابلی یل

ــس.«  ــم ابلی ــلط علیه ــن ان یتس ــیعتنا و ع ــاء ش ضعف
ــه  ــتند ک ــى هس ــد مرزداران ــا، همانن ــروان م ــمندان پی  دانش
ــردن  ــه ک ــر لشــکر ابلیــس صــف کشــیده اند و از حمل در براب
آن هــا بــه افــرادى کــه قــدرت دفــاع از خــود ندارنــد جلوگیرى 

می کننــد.
 در ذیــل ایــن حدیــث، مقــام و موقعیــت آن هــا برتــر و باالتــر 
از افســران و مرزدارانــى کــه در برابــر هجــوم دشــمنان اســام 
ــل آن  ــه دلی ــن ب ــد، شــمرده شــده اســت و ای ــکار می کنن پی
ــامند؛ در  ــگ اس ــد و فرهن ــان عقائ ــا نگهبان ــه آن ه ــت ک اس
ــتند.  ــى هس ــاى جغرافیای ــظ مرزه ــا حاف ــه این ه ــى ک حال
مســلما ملتــى کــه مرزهــاى عقیــده اى و فرهنگــى او، مــورد 
حمــات دشــمن قــرار گیــرد و نتوانــد بــه خوبــى از آن دفــاع 
ــز  ــى نی ــى و نظام ــر سیاس ــى از نظ ــدت کوتاه ــد، در م کن

ــد خــورد. شکســت خواه
ــام  ــا اله ــی)ره( ب ــام خمین ــامی  ام ــاب اس ــدای انق در ابت
ــه  ــادق)ع( ک ــام ص ــام از کام ام ــا اله ــا و ب ــن آموزه ه از ای
فرمودنــد »ُجُلــوُس  اْلُمْؤِمــنِ  ِفی  اْلَمْســِجِد ِرَباُطُه« )نشســتن 
 مؤمــن در مســجد، جهــاد و آمادگــی اوســت(، مســاجد 
را ســنگر مرزبانــی اندیشــه معرفــی کــرده و فرمودنــد: 

»مســاجد ســنگر اســت، ســنگرها را خالــی نکنیــد.«
امــام خامنــه ای نیــز نمــاز جمعــه را بــه عنــوان قــرارگاه جبهــه 

فرهنگــی چنیــن معرفــی فرمودنــد: 
»نمــاز جمعــه یــک قــرارگاه اســت؛ قــرارگاه ایمــان، قــرارگاه 
ــرارگاه  ــر ق ــاق. از تعبی ــرارگاه اخ ــرت، ق ــرارگاه بصی ــوا، ق تق
ــرات  ــزو تعبی ــرارگاه ج ــون ق ــم؛ چ ــت بکنی ــا وحش ــد م  نبای
و اصطاحــات مربــوط بــه جنــگ و مبــارزه و این چیزهاســت. 
ــا  ــل شــده؛ م ــا تحمی ــر م ــگ وجــود دارد، ب ــن جن خــب، ای
درحــال جنگیــم؛ منتهــا جنــگ نظامــی  نیســت؛ جنــگ 
ــگ  ــت، جن ــی اس ــادی و ایمان ــگ اعتق ــت، جن ــوی اس معن
سیاســی اســت.« جالــب ایــن اســت کــه جلوگیــری از رونــق 

ــن ســتم دانســته شــده:  مســاجد بدتری
ــِه...« و کیســت  ــْن َمَنــَع َمســاِجَد اللَّ »َو َمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
ســتمکارتر از کســى کــه نگــذارد در مســاجد خــدا، نــام او یــاد 

ــره: 114( ــد؟ )بق ــا بکوش ــى آن ه ــود و در ویران ش
شــاید بــه دلیــل پیشــگیری از نفــوذ بیگانــگان در ایــن 
مراکــز مهــم فرهنگــی مشــرکین را از ســاختن مســاجد منــع 
ــاص  ــای خ ــا ویژگی ه ــی ب ــان حقیق ــا مؤمن ــوده و تنه  فرم
را شایســته ترویــج و تعمیــر مســاجد معرفــی فرمــوده اســت. 
ــِه َو اْلَیــْوِم اْلِخــِر  ــِه َمــْن آَمــَن ِباللَّ »ِإنَّمــا َیْعُمــُر َمســاِجَد اللَّ
ــَه َفَعســى   ــاَة َو آَتــى الــزَّکاَة َو َلــْم َیْخــَش ِإالَّ اللَّ َو َأقــاَم الصَّ
ــاجد  ــى مس ــا کس ــَن«. تنه ــَن اْلُمْهَتدی ــوا ِم ــَک َأْن َیکُوُن ُأولِئ
ــین  ــدا و روز بازپس ــه خ ــان ب ــه ایم ــد ک ــاد مى کن ــدا را آب خ
آورده و نمــاز را بــه پاداشــته و ]مالیــاِت [ زکات را بپــردازد و جز 
از خــدا نهراســیده اســت؛ امیــد اســت کــه اینــان از ره یافتــگان 

باشــند. )توبــه: 18(
 بــر اســاس ایــن آیــه، ســازندگان مســاجد افــزون بــر شــرایط 
ــرایطی  ــد ش ــاز و زکات بای ــت و نم ــدا و قیام ــه خ ــان ب ایم
ــمنان  ــیدن از دش ــجاعت و نترس ــودن، ش ــی ب ــد انقاب  مانن
را هــم داشــته باشــند و ایــن خــود حاکــی از قــرارگاه 
شــیاطین  نــرم  جنــگ  بــا  مقابلــه  در  مســاجد   بــودن 

است.

اعتراض جهانی کاربران ایرانی به دخالت 
»بی بی سی« در کودتای ۲۸ مرداد

 همزمــان بــا ســالگرد کودتــای آمریکایی_انگلیســی ۲8 مــرداد
هــزاران کاربــر ایرانــی با هشــتک #کودتــایBBC در شــبکه های 
ــا  ــی، اقــدام رســانه دولتــی انگلیــس در اعــام رمــز کودت  ایران
را محکــوم کردنــد و خواســتار عذرخواهــی مســئوالن آن شــدند. 
ــی  ــران ایران ــراض کارب ــن اعت ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
 )trend(در شــبکه اجتماعــی توئیتــر جــزو مطالــب ترنــد
 قــرار گرفــت. بنــا بــر آمــار بیــش از ۲0 هــزار توئیــت اعتراضــی 
در ایــن شــبکه اجتماعــی توســط کاربــران ایرانــی منتشــر شــد. 
ــبکه  ــال 133۲، ش ــرداد س ــای ۲8 م ــت در کودت ــی اس گفتن
بی بی ســی بــا اعــام رمــز کودتــا در نیمــه شــب بــه کودتاگــران 

پیــام فرســتاد و آن هــا را از شــروع کودتــا آگاه کــرد.

قاضی پور: 
منابع وام ازدواج به جای پرداخت به جوانان 

در جیب کارمندان بعضی بانک هاست
ــه  ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــور درگفت وگ ــادر قاضی پ ن
ــان  ــه جوان ــر اینکــه پرداخــت وام ازدواج ب ــد ب ــا تأکی ــت، ب مل
آنــان  زندگــی  شــرایط  تســهیل  حــدودی  تــا   می توانــد 
را فراهــم کنــد، گفــت: بــا توجــه بــه پیــر شــدن هــرم ســنی در 
ایــران بایــد تســهیل شــرایط ازدواج در دســتور کار قــرار بگیــرد.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکــه منابــع تســهیات ازدواج در بودجــه ســال جــاری دیــده 
ــت  ــرای پرداخ ــا ب ــی بانک ه ــرد: بهانه تراش ــح ک ــده، تصری ش
ایــن نــوع تســهیات منطقــی نیســت و بایــد بــا برخوردهــای 

قاطــع همــراه شــود.
 ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
اســت  داده  رخ  ازدواج  تســهیات  پرداخــت  در   انحــراف 
افــزود: متأســفانه بســیای از منابــع قرض الحســنه ازدواج بــه 
ــه می شــود. ــا ســودهای بســیار کــم ارائ ــدان بانک هــا ب کارمن

فرماندهی انتظامی  اصفهان:

سفره باغ تاالرها جمع خواهد شد
رئیــس پلیــس انتظامــی  اســتان اصفهــان گفــت: بــه  
ــش  ــت پوش ــدارد و تح ــی ن ــاالر معن ــی باغ ت ــور کل ط
هیــچ صنفــی نیســت. در ایــن زمینــه از ابتــدای 
ــد  ــر خواهن ــت نظ ــتان تح ــه اس ــهریورماه 400 نقط ش
بــود. فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه هیچ یــک از باغ تاالرهــا مجــوز ندارنــد، تصریــح 
کــرد: 400 نقطــه اســتان در ایــن زمینــه کنتــرل  شــده 
و در صــورت مشــاهده تخلــف و برگــزاری مراســم در 
باغ هــا در مرحلــه اول اخطــار مرحلــه دوم پلمــپ بــاغ 
ــم  ــررات را خواهی ــق مق ــون طب ــال قان ــه اعم و مرحل
ــاد  ــأ فس ــه منش ــا ک ــه باغ تاالره ــفره هم ــت و س داش

هســتند، برچیــده خواهــد شــد.
آقاخانــی ادامــه داد: همچنیــن بــا همــکاری اتحادیــه 
ــال  ــه در ح ــی ک ــی لباس های ــاک بعض ــف پوش و صن
ــای  ــد لباس ه ــت، مانن ــتان اس ــطح اس ــع در س توزی
ــس  ــن و پلی ــط اداره اماک ــری و ... توس ــی، چت عقاب

امنیــت اخاقــی جمــع آوری خواهــد شــد.



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــل  ــر عام ــام مدی ــگ، قائم مق ــن دران چ
کیمیای وطن
محسن فخریان

پنجمیــن  اســتیل،  بائــو  شــرکت 
 فوالدســاز بــزرگ دنیــا، در دیــدار بــا مدیــر عامــل 
ــوط  ــد از خط ــه و بازدی ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش و معاون
تولیــد ایــن شــرکت گفــت: بائــو اســتیل، یکــی از 
بزرگ تریــن شــرکت های فوالدســازی چیــن اســت کــه 
ــه فــوالد  ــده ایــن شــرکت ب ــوان نماین ــه عن مــا امــروز ب
ــا بزرگ تریــن فوالدســاز  ــا از نزدیــک ب مبارکــه آمدیــم ت

ایران نیز آشنا شویم.
 بــا صحبت هایــی کــه بــا مدیــران شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــن  ــکاری بی ــای هم ــا فرصت ه ــتیم ت ــرآن هس ــد، ب ش
ــم؛  ــی کنی ــتر بررس ــرکت را بیش ــن ش ــتیل و ای بائواس
ــن نتیجــه  ــه ای ــه ب ــوالد مبارک ــا حضــور در ف ــه ب چــرا ک
ــوان یــک فوالدســاز ــه عن  رســیدیم کــه فــوالد مبارکــه ب
اســتفاده  پیشــرفته ای  تکنولــوژی  و  تجهیــزات   از 

می کند.
ــد  ــد از بازدی ــل و بع ــود قب ــدگاه خ ــریح دی  وی در تش
ــل  ــم قب ــم بگوی ــه بخواه ــت: صادقان ــه گف ــوالد مبارک ف
 از بازدیــد، اطالعــات دقیــق از صنعــت فــوالد ایــران 
نداشــتیم؛ امــا می دانســتیم کــه صنعــت ایــران در 
ــن  ــه همی ــته و ب ــیاری داش ــد بس ــر رش ــای اخی دهه ه
دلیــل از ایــن فرصــت خیلــی مناســب اســتفاده کردیــم 
ــا حضــور در شــرکت های فوالدســاز ایــران، شــرایط  ــا ب ت
چینــی  شــرکت های  همــکاری  و   ســرمایه گذاری 

و شرکت های ایرانی را بررسی کنیم.

    آینده نگری در صنعت فوالد
فــوالد  صنعــت  در  آینده نگــری  بــه  اشــاره  بــا   وی 
و وضعیــت فــوالد مبارکــه در آینــده گفــت: بایــد بگویــم 
کــه فــوالد مبارکــه بزرگ تریــن شــرکت فوالدســازی 
ایــران اســت و ســهم بزرگــی از فــوالد ایــران را در دســت 
دارد؛ همــان طــور از نظــر تکنولوژیکــی بســیار پیشــرفته 
ــد متوجــه شــدیم  ــن بازدی ــا در ای ــه م اســت و آنچــه ک
ایــن بــود کــه صنایــع فوالدســازی ایــران و چیــن 
مشــترکات بســیاری دارنــد و از همیــن رو فکــر می کنــم 

ــه اســت. ــوالد مبارک ــده درخشــانی در انتظــار ف ــه آین ک
    همکاری با ایران

ــس  ــا رئی ــدار ب ــتیل در دی ــو اس ــران بائ ــن مدی همچنی
ــران  ــا ای ــکاری ب ــان هم ــدرو، خواه ــل ایمی ــت عام هیئ
ــدند  ــادن ش ــاف مع ــش اکتش ــوالد و بخ ــت ف  در صنع
و تصریــح کردنــد: بــا توجــه بــه امکاناتــی که بائو اســتیل 
در بخــش فــوالد، معــادن، اســکله، حــوزه مالــی و آی تــی 
ایــران  بیــن   دارد، می تــوان همکاری هــای وســیعی 
ــن  ــن زایگ ــعه داد. ِچ ــرد و آن را توس ــاد ک ــن ایج و چی

بــا اشــاره بــه عــزم مقامــات ایــران و چیــن بــرای بســط 
ــی  ــت: کارخانه های ــار داش ــادی اظه ــای اقتص همکاری ه
ــاالی  ــتاندارد ب ــم از اس ــدازی کرده ای ــن راه ان ــه در چی ک
بعضــی  از  حتــی  کــه  برخوردارنــد  زیســت محیطی 
شــرکت های اروپایــی و آمریکایــی نیــز پیشــرفته تر 
اســت. وی از دســتور کار شــرکت های بــزرگ چینــی 
ــه  ــوان برنام ــه عن ــران، ب ــا ای ــکاری ب ــرای توســعه هم ب
ــرکت از  ــن ش ــه داد: ای ــرد و ادام ــاد ک ــن ی ــت چی دول
ــه طــوری  ــادی برخــوردار اســت؛ ب شــرایط نقدینگــی زی
کــه گــردش مالــی ســاالنه بائــو اســتیل بــه 130 میلیــارد 

می رســد. دالر 
    فعالیت های اکتشافی

ــت  ــن نشس ــز در ای ــدرو نی ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی
ــت 55  ــه ظرفی ــد ب ــالدی بای ــا ســال 2025 می گفــت: ت
میلیــون تــن فــوالد دســت یابیــم و بــرای تأمیــن مــواد 
ــاز  ــاف آغ ــش اکتش ــیعی در بخ ــه وس ــه آن برنام اولی
ــا  ــی م ــزود: پیش بین ــیان اف ــدی کرباس ــم. مه کرده ای
ــا  ــای اکتشــافی ت ــه فعالیت ه ــا ادام ــه ب ــن اســت ک ای
یکســال آینــده میــزان ذخایــر ســنگ آهــن ایــران بیــن 
ــزود:  ــت. وی اف ــد یاف ــش خواه ــا 50 درصــد افزای 30 ت
در کنــار ذخایــر معدنــی، وجــود ذخایــر گاز و دسترســی 
 بــه آب هــای آزاد و همچنیــن نیــروی کار متخصــص

شــرایط مناســبی بــرای توســعه بخــش معــدن و صنایــع 
خارجــی  شــرکت های  بــا  فــوالد  به ویــژه   معدنــی 

داریم.

قائم مقام مدیرعامل بائو استیل چین:

آینده درخشانی در انتظار فوالدمبارکه است 

ــی ــه خودروســازان داخل ــی ب ــه ابالغ ــر اســاس آیین نام  ب
ادامــه تولیــد بعضــی ســواری های در حــال تولیــد از 
جملــه پــژو ۴05 و پرایــد، غیرقانونــی اســت و تولیــد 
ــت  ــای کیفی ــه »ارتق ــود. آیین نام ــف ش ــد متوق ــا بای آن ه
خودروهــای ســبک، قطعــات و مجموعه هــای مرتبــط« در 

ــورای  ــب ش ــه تصوی ــاه 13۸۹ ب 2۴ خردادم
سیاســتگذاری خــودرو در وزارت صنایــع 
و معــادن وقــت رســید و 30 خردادمــاه 
ــه  ــه ب ــن وزارتخان ــان ســال از ســوی ای هم
خودروســازان ابــالغ شــد. در حالــی در متــن 
ــرای  ــب و اج ــدف از تصوی ــون ه ــن قان ای
ــبک  ــای س ــت خودروه ــای کیفی آن »ارتق

ــه اهــداف صنعــت  ــرای دســتیابی ب ــت( ب )ســواری و وان
ــی  ــه نگاه ــده ک ــوان ش ــال 1۴0۴« عن ــق س ــودرو در اف خ
بــه مفــاد ایــن آیین نامــه نشــان می دهــد مهم تریــن 
بخش هــا و الزامــات آن بــا وجــود گذشــت بیــش از 
6ســال از ابــالغ هنــوز از ســوی دو خودروســاز بــزرگ 

ــه  ــن آیین نام ــن رابطــه در ای ــی نشــده اســت. در ای اجرای
در بخــش مربــوط بــه »توســعه و تولیــد محصــوالت 
جدیــد« تصریــح شــده کــه از ابتــدای ســال 13۹5، تولیــد 
خودروهــای ســواری بــا برنــد داخلــی کــه بیش از 10 ســال 
ــد  ــن تولی ــذرد و همچنی ــا می گ ــد آن ه ــاز تولی ــان آغ از زم
ــه  ــد خارجــی ک ــا برن خودروهــای ســواری ب
ــه  ــن عرض ــان اولی ــال از زم ــش از 7 س بی
شــود.  متوقــف  بایــد  می گــذرد،  آن هــا 
طبــق ایــن قانــون، ممنوعیــت ادامــه تولیــد 
خودروهــای ســواری داخلــی بــا عمــر بیــش 
از 10 ســال از ابتــدای ســال 13۹5 در حالــی 
تیــراژ  بیشــترین  هم اکنــون  اســت کــه 
ــودرو  ــرکت ایران خ ــد در دو ش ــال تولی ــواری های در ح س
ــد  ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــی ب ــایپا را خودروهای و س
کــه عمــری بــه مراتــب بیشــتر از 10 ســال دارنــد. در ایــن 
ــه خودروهایــی همچــون ســمند و پــژو  ــوان ب زمینــه می ت

ــع ــرد. ربی ــاره ک ــایپا اش ــد در س ــودرو و پرای در ایران خ

ادامه تولید پژو 405 و پراید، غیرقانونی است
در حالــی کــه پیــش از ایــن وزارت کشــاورزی نهایــت قیمت 
ــده 7300  ــرای مصرف کنن ــرغ را ب ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ه
تومــان اعــالم کــرده بــود، مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران 
ــی  ــول، کیلوی ــن محص ــت ای ــط قیم ــه متوس ــد ک می گوی
ــر کشــاورزی قیمــت  ــه وزی ــه گفت ــان اســت و ب 7500 توم

مــرغ تــا کیلویــی 7600 تومــان گــران نیســت. 
از مــاه گذشــته، قیمــت گوشــت مــرغ رو بــه 
افزایــش داشــت و به بیــش از کیلویی ۸500 
تومــان نیــز رســید؛ امــا شــرکت پشــتیبانی 
ــرغ  ــت م ــاه گوش ــط تیرم ــور دام از اواس ام
منجمــد ذخیره ســازی شــده خــود را بــا 
قیمــت دولتــی روانــه بــازار مصــرف و بــورس 

کاال کــرد تــا بتوانــد قیمــت ایــن محصــول را متعــادل کنــد. 
ــواره  ــاد کشــاورزی هم ــان مســئوالن وزارت جه ــن می در ای
اعــالم کردنــد تــا رســیدن قیمــت گوشــت مــرغ بــه قیمــت 
منطقــی، یعنــی نهایتــا کیلویــی 7300 تومــان، عرضــه دولتی 
گوشــت مــرغ منجمــد را ادامــه می دهنــد؛ چــرا کــه قیمــت 

گوشــت مــرغ در بــازار مصــرف بیشــتر از 7300 تومــان 
ــی  ــی اســت کــه محمدعل ــن در حال غیرمنطقــی اســت. ای
ــری  ــه سراس ــل اتحادی ــر عام ــتانی - مدی ــی سروس کمال
ــت  ــنا گف ــه ایس ــاره ب ــتی - در این ب ــرغ گوش ــداران م مرغ
کــه در جلســه اخیــر هیئــت دولــت، وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــرای گوشــت  ــی ب ــرد: قیمــت منطق ــالم ک اع
تومــان   7600 تــا   6۹00 کیلویــی  از  مــرغ 
ــن محصــول در  اســت و متوســط قیمــت ای
کشــور کیلویــی 7500 تومــان اســت. وی 
ــرای  ــان ب ــت 7500 توم ــه قیم ــان اینک ــا بی ب
ــس ــران نی ــرغ گ ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ  ه

مرغــداران  حاضــر  حــال  در  افــزود:   
 ۴۸00 کیلویــی  مرغــداری  در  را  خــود  محصــول 
نهایتــا  مــرغ  قیمــت  و  می فروشــند  تومــان 
باشــد  کشــوری  متوســط  قیمــت  حــد  در   بایــد 
و بیشــتر از ایــن قیمــت، اجحــاف بــه مصرف کننــده اســت 
کــه بایــد دســتگاه های نظارتــی بــا آن برخــورد کننــد. ایســنا

ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــکن مه ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
مشــکالت عمــده مســکن مهــر گفــت: پرونــده ۴۹ هــزار واحــد مســکن مهــر 
در دادگاه هــا در حــال پیگیــری اســت. احمــد اصغــری مهرآبــادی گفــت: در 
اغلــب جلســاتی کــه در اســتان ها حضــور داریــم، مشــکل بیمــه و مالیــات 
مســکن مهــر مطــرح می شــود؛ بــه دلیــل اینکــه ادارات اســتان ها بــه 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــرده و ســلیقه ای برخــورد می کنن ــل نک ــت عم ــه دول مصوب
ــه ازای هــر واحــد مســکن مهــر، بایــد 300  ــه دولــت ب اینکــه مطابــق مصوب
هــزار تومــان مالیــات و بابــت بیمــه هــر متــر مربــع 5200 تومــان پرداخــت 
 شــود، افــزود: متأســفانه ادارات اســتانی ســلیقه ای عمــل و پــول بیشــتری 
را از پیمانــکاران طلــب می کننــد کــه در نهایــت هــم ایــن فشــار بــه متقاضیــان 
ــا  ــد ی ــکاران را مســدود کردن وارد می شــود؛ حتــی در مــواردی حســاب پیمان
از حســاب بانکــی شــرکت عمــران بابــت مالیــات پــول برداشــت می کننــد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــکن مه ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
کارگروهــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع 
تشــکیل شــده، اظهــار داشــت: حتــی بــه رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی هــم 
مراجعــه و اعــالم کــردم کــه در بعضــی اســتان ها بــه جــای 300 هــزار تومــان 
مالیــات، ۴ میلیــون تومــان از پیمانــکار طلــب می کننــد. وی افــزود: تعــدادی 
ــی  ــی متقاض ــر، بخش ــداد دیگ ــدارد و تع ــی ن ــگ متقاض ــا 6 دان از پروژه ه
ــرای دســته  ــدارد کــه بیشــترین مشــکل مــا ب داشــته و بخــش دیگــر آن ن

دوم اســت. مهــر

مدیــر عامــل مرکــز صنایــع قنــد و شــکر عنــوان کــرد کــه کارخانه هــای قند و شــکر 
تمامــی محصــوالت خــود را در بــازار عرضــه کرده انــد و مســئولیت گرانــی فعلــی 
ــازار اســت.  ــده شــکر در ب ــی و عم ــدگان اصل ــده عرضه کنن ــر عه قیمــت شــکر ب
ــال مشــخص  ــا کام ــن قیمــت محصــول کارخانه ه ــزود: همچنی ــزاد اف ــل به  خلی
و در دفاترشــان ثبــت شــده اســت. کارخانه هــا بــه هیــچ عنــوان محصوالتشــان 
ــت  ــدرکاران را پرداخ ــول چغن ــد پ ــه بای ــل اینک ــه دلی ــد و ب ــکار نکرده ان را احت
می کردنــد، اصــال امــکان چنیــن اقدامــی را ندارنــد. مدیــر عامــل مرکــز صنایــع 
قنــد و شــکر عنــوان کــرد: البتــه دولــت مقــداری شــکر در انبارهــا داشــته اســت 
ــازار  ــت در ب ــوی دول ــکر از س ــن ش ــر ای ــرده. اگ ــه می ک ــد آن را عرض ــه بای ک
عرضــه شــده باشــد، مشــخص نیســت کــه دقیقــا چگونــه ایــن افزایــش قیمــت 
ــده  ــر عه ــی ب ــن گران ــه وی مســئولیت ای ــه گفت ــاده اســت. ب ــاق افت ــازار اتف در ب
ــوان  ــد و نمی ت ــازار می کنن ــه ب ــکر را روان ــه ش ــت ک ــی اس ــدگان اصل عرضه کنن

ــد.  ــی کرده ان ــه گرانفروش ــدام ب ــی ها اق ــرده فروش ــی خ ــا برخ ــت صرف گف
ــه رو  ــازار روب ــطح ب ــت در س ــش قیم ــا افزای ــکر ب ــه ش ــت ک ــاه اس ــدود دو م ح
شــده اســت؛ در حالــی کــه طبــق آنچــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی اعــالم 
کرده انــد قیمــت منطقــی هــر کیلوگــرم شــکر، بایــد حداکثــر 2500 تومــان باشــد؛ 
امــا در حــال حاضــر و طــی هفتــه اخیــر بــه کیلویــی 5000 تومــان هــم رســیده 
اســت. افزایــش قیمــت شــکر در حالــی رخ داده کــه بــازار ایــن محصــول از ثبــات 
برخــوردار نیســت و علی رغــم مســائل مختلــف مطــرح شــده، برنامه ریــزی الزم 

در ارتبــاط بــا متعــادل کــردن قیمــت آن وجــود نــدارد. خبــر فارســی

ضرب االجــل  اعــالم  ضمــن  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه  رئیــس 
قاچــاق دارای کاالی  خانگــی  لــوازم  فروشــندگان  بــرای   یک ماهــه 

ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری خبــر  از  ایــن کاالهــا  از جمــع آوری 
داد. محمــد طحان پــور اظهــار کــرد: در ایــن رابطــه، ســتاد مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، تعزیــرات، بازرســی اتــاق اصنــاف، نماینــدگان 
معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرســی  و  خانگــی  لــوازم   اتحادیــه 
ــوازم  ــوزه ل ــاق در ح ــه کاالی قاچ ــا عرض ــا ب ــتند ت ــل هس ــارت دخی و تج
خانگــی مقابلــه شــود. ایــن نماینــدگان فروشــگاه بــه فروشــگاه مراجعــه 
کــرده و بــرای جمــع آوری کاالهــای قاچــاق اقــدام می کننــد. عــالوه 
ــر  ــت و ه ــالک نیس ــبز م ــرگ س ــندگان ب ــرای فروش ــر ب ــن، دیگ ــر ای ب
فروشــگاهی بایــد کاالی خریــداری شــده خــود را بــا فاکتــور خریــد کنــد. 
ــرای  ــده، ب ــاق عرضه ش ــع آوری کاالی قاچ ــر جم ــالوه ب ــرد: ع ــان ک وی بی
ــر قیمــت کاالی قاچــاق جمع آوری شــده جریمــه  ایــن فروشــگاه ها ۴ براب
ــوازم  ــکان واردات ل ــاره ام ــن درب ــور همچنی ــد. طحان پ ــد ش ــاظ خواه لح
ــرد:  پیــش  ــوان ک ــق نمایندگی هــای دارای مجــوز عن ــا از طری خانگــی تنه
از برجــام، بعضــی نمایندگی هــا کــه عنــوان می کردنــد دارای مجــوز 
هســتند بــرای واردات کاال اقــدام می کردنــد کــه وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت در مقابــل ایــن عمــل ایســتادگی کــرد تــا پــس از آن هرکســی کــه 
 می خواهــد واردات کاال داشــته باشــد، پــس از ثبــت ســفارش ایــن اقــدام 

را انجام دهد. فارس

مشکالت اجرایی مسکن مهر

مرکز آمار ایران، صاحب مدیر جدید شد
امیدعلــی پارســا، رئیــس جدیــد مرکــز آمــار ایــران خواهــد شــد و قــرار اســت کــه معارفــه، روز دوشــنبه بــا حضــور محمدباقــر نوبخــت 
ــا انتصــاب وی بــه عنــوان رئیــس  برگــزار شــود. پیــش از ایــن، عــادل آذر، کرســی ریاســت مرکــز آمــار ایــران را در اختیــار داشــت کــه ب

دیــوان محاســبات، کار انتخــاب جایگزیــن آغــاز شــده اســت.

در قاب تصویر

ضرب االجل یک ماهه برای جمع آوری لوازم خانگی قاچاقمقصر گرانی شکر، عمده فروشان هستند

حتما بخوانید!
3سرگردانی مردم در بازار مرغ یکشنبه 31  مردادماه  1395

ـــمـــاره 232 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع دوچرخه در بازار )تومان(

دوچرخه جی تی بایک 
زاسکار

 دوچرخه ویوا
 ویکتور

6600000

 دوچرخه کورسی 
3850000سایز 27

 دوچرخه ویوا 
پورشه

3316000

 دوچرخه ویوا 
بتمن

953000

 876000دوچرخه فلش

700000دوچرخه رامبو

10600000

 مصرف برق در سراشیبی کاهش
بــر اســاس آخریــن آمــار، پیــک 
مصــرف شــبانه بــرق بــا کاهــش 
ــی نســبت  ــزار و ۴7 مگاوات 2 ه
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
روبــه رو شــد و خطــر خاموشــی 
گذشــت.  خیــر  بــه  امســال 
آمارهــای وزارت نیــرو نشــان 
ــر شــدن  ــه نیمــه دوم تابســتان و خنک ت ــا ورود ب می دهــد ب
هــوا، پیــک مصــرف بــرق شــبانه روز جمعــه بــا ثبــت رقــم ۴۴ 
هــزار و 72۹ مــگاوات بــا کاهــش نســبی 2 هــزار و ۴۸ 
ــه رو  ــدت مشــابه ســال گذشــته روب ــه م ــی نســبت ب مگاوات
شــد. همچنیــن پیــک مصــرف بــرق در ایــن روز نســبت بــه 
روز گذشــته بــا کاهــش 2 هــزار مگاواتــی روبــه رو بــود. در ایــن 
روز کل مبــادالت روزانــه بــرق یــک هــزار ۸۸۴ مــگاوات 
گــزارش شــد که یــک هــزار و ۴۴6 مــگاوات آن صــادر و ۴3۸ 
مــگاوات آن وارد شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، ذخیــره 
نیروگاهــی در ایــن روز معــادل 3 هــزار و 571 مــگاوات 
گــزارش شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه یــک هــزار و 

571 مگاوات افزایش را نشان می دهد.

پیگیری تغییر الگوی کشت در ایران
ــوی  ــر الگ ــری تغیی ــاورزی از پیگی ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع

ــر داد.  ــته خب ــال گذش ــه س ــی س ــران ط ــت در ای کش
عبــاس کشــاورز در چهارمیــن نشســت فصلــی معاونــان بهبود 
تولیــدات گیاهــی و مدیــران زراعــت ســازمان های جهــاد 
ــزاری  ــدف از برگ ــرد: ه ــار ک ــور اظه ــر کش ــاورزی سراس کش
ایــن نشســت ها، اطــالع از وضعیــت موجــود، ارزیابــی میــزان 
ــارات و شناســایی نارســایی ها  ــه انتظ ــه ب ــا توج پیشــرفت ب
ــا  ــات ب ــن جلس ــه ای ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــکالت اس و مش
 پیگیــری موضوع هایــی ماننــد آب، تغذیــه و ... ادامــه دار 
و مکمــل یکدیگــر اســت، تصریــح کــرد: مدیــران اســتانی بــه 
ــد  ــگاه نکنن ــی ن ــب مقطع ــوان مطال ــه عن ــا ب ــن موضوع ه ای
ــمت  ــه س ــف و ب ــود تعری ــرای خ ــد ب ــف جدی ــد تکالی و بای
پیشــرفت حرکــت کننــد. ایــن مســئول افــزود: الگــوی کشــت 
موضوعــی اســت کــه در ســه ســال گذشــته در بعضــی مــوارد 
ــرای  ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــام ش ــاره آن انج ــی درب بحث های
ــال  ــی در ح ــای خوب ــه ای اقدام ه ــان علوف ــی گیاه جابه جای
انجــام اســت. معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــردآوری  ــا و گ ــری از تجربه ه ــا بهره گی ــد ب ــرد: بای ــار ک اظه
اطالعــات علمــی و پژوهشــی، الگویــی را بــرای برنامه ریــزی 
ــاورز  ــم. کش ــه دهی ــور ارائ ــه کش ــدت ب ــدت و بلندم میان م
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه موضوع هــای بخــش کشــاورزی 
ــی  ــح اضاف ــه توضی ــروه از ارائ ــای کارگ ــت، اعض ــراوان اس  ف

و پرداختن به موارد حاشیه ای بپرهیزند.

نپرداختن مطالبات دامداران
مدیــر عامــل اتحادیه سراســری 
اینکــه  بیــان  بــا  دامــداران 
ــیرخام  ــن ش ــزار ت ــون 7 ه تاکن
بــه ارزش 10 میلیــارد تومــان بــه 
صــورت توافقــی از تولیدکنندگان 
خریــداری شــده، گفــت: دولــت 
دامــداران  مطالبــات   هنــوز 
را پرداخــت نکــرده اســت. علیرضــا عزیزالهــی بــا بیــان اینکــه 
ــه دارد  ــان ادام ــداران همچن ــیرخام از دام ــی ش ــد توافق خری
ــع  ــده مناب ــار داشــت: متأســفانه دســتگاه های تأمین کنن اظه
ــازمان  ــار س ــرح را در اختی ــن ط ــوب ای ــه مص ــی، بودج مال
ــد و در حــال حاضــر  مرکــزی تعــاون روســتایی قــرار نداده ان
ایــن ســازمان، ســه مــاه اســت کــه شــیرخام را از دامــداران 
ــان پرداخــت  ــه آن ــی ب ــدون اینکــه پول ــد، ب ــداری می کن خری

کرده باشد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت پیش بینــی کــرده بــود 
بودجــه ایــن طــرح را از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی 
تأمیــن کنــد، گفــت: صنــدوق توســعه ملــی هــم ایــن مســئله 
را نپذیرفتــه و پولــی در اختیــار ســازمان مرکــزی تعــاون 

ــت. ــداده اس ــرار ن ــتایی ق روس
ــد  ــزان خری ــداران، می ــه سراســری دام ــل اتحادی ــر عام  مدی
توافقــی شــیر خــام را تاکنــون حــدود 7 هــزار تــن بــا متوســط 
ــه کــرد: در  ــان اعــالم و اضاف قیمــت هــر کیلوگــرم 1300 توم
حــال حاضــر دولــت حــدود 10 میلیــارد تومــان بــه دامــداران 
ــرده  ــز پرداخــت نک ــی از آن را نی ــی ریال ــه حت ــی دارد ک بده

اســت.

 اعالم جزئیات قطع خوراک 
پتروشیمی های متخلف

ــوراک  ــع خ ــات قط ــریح جزئی ــا تش ــئول ب ــام مس ــک مق ی
تولیــد  اعــالم کــرد:  پتروشــیمی متخلــف  مجتمع هــای 
ــش  ــون بی ــاری تاکن ــال  ج ــدای س ــران از ابت ــیمی ای پتروش
ــاق زاده  ــد بس ــت. علی محم ــه اس ــش یافت ــد افزای از 10 درص
در نشســتی خبــری بــا اشــاره بــه ابــالغ بخشــنامه جدیــدی 
ــات  ــر الزام ــرای دقیق ت ــر اج ــی ب ــت مبن ــر نف ــط وزی توس
بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت در ســطح صنایــع 
پتروشــیمی کشــور گفــت: بــر اســاس بخشــنامه وزیــر نفــت 
ــق  ــد در مناط ــیمی بای ــای پتروش ــران مجتمع ه ــی مدی تمام
عملیاتــی مســتقر باشــند و بــه اصطــالح مدیــر پــروازی 

ــند.  نباش
ــع پتروشــیمی  ــی صنای ــره شــرکت مل ــن عضــو هیئت مدی ای
بــا اعــالم اینکــه آمادگــی بــرای مدیریــت بحــران و هماهنگــی 
بــا ســایر دســتگاه های ذی صــالح بــه منظــور مهــار بحــران در 
ســطح واحدهــای آســیب دیده پتروشــیمی، دومیــن موضــوع 
ــرد:  ــح ک ــت اســت، تصری تأکیدشــده در بخشــنامه وزارت نف
ــوراک آن  ــه خ ــده ک ــد ش ــنامه تأکی ــن بخش ــت در ای در نهای
 دســته از مجتمع هــا و شــرکت های پتروشــیمی کــه الزامــات 
ــد  ــرل تولی ــر کنت ــد شــد. مدی ــد، قطــع خواه ــت نکنن را رعای
ــع  ــوراک صنای ــع خ ــیمی، قط ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ش
ــر  ــزود: اگ ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــی قانون ــیمی را اقدام پتروش
الزامــات ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت اجرایــی نشــود 
ــن رو  ــدارد؛ از ای ــود ن ــتمر وج ــدار و مس ــد پای ــکان تولی ام
تمامــی مجتمع هــای پتروشــیمی بایــد ضمــن ممیــزی 

ــد. ــده کنن ــط تعیین ش ــی ضواب ــت تمام ــه رعای ــدام ب اق

احداث بندر خشک اصفهان
 بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اداره کل راه وشهرســازی اســتان 
 اصفهــان، بــه منظــور تبییــن 
و اتخــاذ تصمیــم جهــت احداث 
اســتان  در  خشــک  بنــدر 
جلســه ای بــا حضــور رســول 
اصفهــان  اســتاندار  زرگرپــور 
حجت الــه غالمــی مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان 
ــل  ــاد حمل ونق ــزی و اقتص ــاون برنامه ری ــی مع ــر امین و امی
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــتانداری اصفه ــازی در اس وزارت راه وشهرس
امیــر امینــی معــاون برنامه ریــزی و اقتصــاد حمل ونقــل 
بنــدر  احــداث  این بــاره گفــت:  در  راه وشهرســازی  وزارت 
ــل  ــرای حمل ونق ــت ب ــزوده ای اس ــاد ارزش اف ــک، ایج خش
ریلــی شــهر کــه طبــق قانــون بــا حضــور ســرمایه گذار بخــش 
ــک  ــدر خش ــداث بن ــرای اح ــد ب ــت می توان ــی، دول خصوص
ــور در  ــورهای محص ــرای کش ــک ب ــادر خش ــد. بن ــدام کن اق
خشــکی طراحــی شــده و مدیریــت آن بــر عهده دولت اســت. 
ــی  ــی خلل ــش خصوص ــای بخ ــتا در فعالیت ه ــن راس در ای
ــدر خشــک در  ــزود: احــداث بن ــی اف ایجــاد نمی  شــود. امین
ــه لحــاظ موقعیــت خــاص خــود و قرارگیــری در  ــان ب اصفه
چهــارراه حمل ونقــل کشــور، جایــگاه ویــژه ای دارد. مــا 
 آمادگــی داریــم در ایــن زمینــه تصمیمــات الزم را اتخــاذ 
و جهــت بــه ثمــر نشســتن آن تــالش کنیــم. وی از مهم تریــن 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــدر خشــک را مکان یاب ــای احــداث بن  آیتم ه
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــدر بس ــداث بن ــکان اح ــد: م ــر ش و متذک
اســت و الزم اســت تــا بــا ســرویس های حمل ونقــل تداخــل 
ترافیکــی نداشــته باشــد. حجت الــه غالمــی، مدیــر کل 
ــان  ــن جلســه بی ــز در ای ــان نی راه وشهرســازی اســتان اصفه
امــکان  برنامه هــا و طرح هــای موجــود،  داشــت: طبــق 
ــه لحــاظ شــرایط آب  ــه ســمت شــرق ب ــان ب  توســعه اصفه
و هوایــی وجــود نــدارد و هرآنچــه توســعه شــهر صــورت گرفته 
بــه ســمت جنــوب و شــمال شــهر اصفهــان اســت؛ بــه همیــن 
منظــور احــداث بنــدر خشــک در شــرق اصفهــان، بــا توجــه بــه 
انجام  شــده، مناســب  راهبــردی و ســاختاری   مطالعــات 
اســت و نقــش بســزایی در حمل ونقــل ریلــی اســتان و کشــور 
دارد. در پایــان از مکان هــای پیشــنهادی جهــت احــداث بنــدر 

خشک در اصفهان بازدید به عمل آمد.

 کاهش ساالنه 
سطح آب های زیرزمینی کاشان

نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: تعامــل صاحبــان صنایــع و محیــط زیســت 
ضــروری اســت. ســیدجواد ســاداتی نژاد در نشســت مشــترک 
شــهرک های  مدیــران  و  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره 
صنعتــی آران و بیــدگل اظهــار کــرد: طبــق آمارهــای موجــود 
ســاالنه یــک متــر، ســطح ســفره های آب زیرزمینــی منطقــه 

ــد.  ــش می یاب ــدگل کاه ــان و آران و بی کاش
ــدار  ــت های وی در دی ــی از درخواس ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
اخیــر بــا وزیــر نیــرو، احــداث شــبکه فاضــالب آران و 
ــزود: احــداث سیســتم  ــوده اســت، اف ــاد ب ــدگل و نوش آب بی
آران  شهرســتان  صنعتــی  شــهرک های  در   فاضــالب 
و بیــدگل نیــز، می توانــد بــه عنــوان طرحــی در راســتای 
ــای  ــود فض ــع و بهب ــت محیطی صنای ــکالت زیس ــل مش ح
ــدی  ــا اســتفاده از آب تولی ــی ب محیطــی شــهرک های صنعت
سیســتم فاضــالب مطــرح شــود. وی شــرایط کنونــی را بــرای 
فعالیــت صنایــع شهرســتان آران و بیــدگل، نامطلــوب ارزیابــی 
کــرد و گفــت: تعطیــل شــدن واحدهــای صنعتــی شهرســتان 
 معضالتــی همچــون ناامیــدی مــردم، افزایــش بیــکاری 

و مشکالت معیشتی را به دنبال دارد.

 40 پروژه در شهرستان شهرکرد 
آماده بهره برداری شد

پــروژه  بهره بــرداری ۴0  از  فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد 
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــت در ای ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
ــن  ــرد: ای ــار ک ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــور ب ــد ملک پ حمی
ــرداری  ــه بهره ب ــی ب ــروژه توســط 17 دســتگاه اجرای ــداد پ تع
آبیــاری جهــاد  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  می رســد. وی 
ــران  ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام کشــاورزی، اســتخر شــنای بنی
بــا صــرف اعتبــار 50 میلیــارد ریــال و ســاماندهی گلــزار شــهدا 
ــن  ــه مهم تری ــال را از جمل ــارد ری ــش از 2 میلی ــار بی ــا اعتب ب
طرح هــی قابــل بهره بــرداری در شهرســتان شــهرکرد دانســت 
و تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی ۴0 پــروژه در ســطح شهرســتان 
ــدار  ــد. فرمان ــد ش ــم خواه ــر فراه ــتغال 1۸5 نف ــه اش زمین
شهرســتان شــهرکرد همچنیــن از کلنگ زنــی 6 پــروژه توســط 
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــی در ای ــتگاه اجرای 3 دس
مجموعــه فــن آوران شــماره 2 شــهرکرد در 1۸.۹ هکتــار زمیــن 
 کــه زمینــه اشــتغال بیــش از 2 هــزار نفــر را فراهــم می کنــد

از طرح های شاخص این بخش است.

 امکان استرداد اینترنتی بلیت قطار 
مهیا می شود

شــرکت حمل ونقــل ریلــی رجــا 
اعــالم کــرد: در راســتای افزایش 
ــان ســفر  ــه متقاضی ــات ب خدم
بــا قطارهــا، ایــن شــرکت امکان 
ــی  ــای اینترنت ــترداد بلیت ه اس

را فراهم می کند. 
ــی  ــر بازاریاب  ســعید رهنمــا، مدی
و فــروش ایــن شــرکت ریلــی در این بــاره بیــان کــرد: بــه زودی 
امــکان اســترداد بلیــت در کاربــری اینترنتــی فــروش بلیــت 
ــار  ــه صــورت اعتب ــغ اســترداد ب ــال و مبل قطارهــای رجــا فع

خریــد در کاربــری اینترنتــی شــارژ خواهــد شــد. 
وی گفــت: اســترداد و دریافــت خســارت در کاربــری اینترنتی 
خریــدار بلیــت بــر اســاس کــد اســترداد کــه بــه شــماره همراه 

مســافر ارســال خواهــد شــد، انجــام می شــود. 
مســافران  اســت  مطلــوب  افــزود:  همچنیــن  رهنمــا 
پیامک هــای ارســالی از ســامانه فــروش را کــه حــاوی 
اطالعــات بلیــت خریــداری شــده آن هاســت تــا پایــان ســفر 

نگهــداری کننــد.

سرگردانی مردم در بازار مرغ
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مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهان 
گفــت: بــه مناســبت هفتــه دولــت ۷۹ پــروژه عمرانــی 
بــا اعتبــار ۷۲ میلیــارد ریــال در ســطح شهرســتان های 

ــرداری می رســد.  ــه بهره ب ــان ب اســتان اصفه
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، محمدحســین 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاملی ب ش
دولــت از طرح هایــی همچــون عملیــات نهالــکاری، 
جایگزینــی  مالتــی،  ســنگ  آبخیــزداری  پــروژه 
دریافــت  جنــگل  غنی ســازی  فســیلی،  ســوخت 
ــرگ و ...  ــک ب ــه ت ــل اســناد دفترچــه ای ب ســند، تبدی
 رونمایــی خواهــد شــد، اظهــار داشــت: در مجمــوع 
بهره بــرداری  پــروژه عمرانــی  از ۷۹  ایــن هفتــه  در 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای عمرانــی 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان در هفتــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــی ب ــارد ریال ــار ۷۲ میلی ــا اعتب ــت ب دول
ــورت  ــه ص ــت ب ــوان گف ــرد: می ت ــه ک ــد، اضاف می رس
میانگیــن در ســال جــاری منابــع طبیعــی در همــه 
شهرســتان های اســتان، پــروژه قابــل افتتــاح دارد. 
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهان 
ــت از  ــدوق حمای ــت صن ــه فعالی ــا اشــاره ب ــه ب در ادام

توســعه منابــع طبیعــی در اصفهــان گفــت: ایــن صندوق 
تاکنــون توانســته مبلــغ مــورد نیــاز بــرای بهره بــرداری از 
ــن  ــان را تأمی ــع طبیعــی اســتان اصفه پروژه هــای مناب

کنــد.
    ارائه تسهیالت ۱.۲ میلیاردی

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تســهیالت بــدون ســود بــرای 
اجــرای طرح هــای توســعه زراعــت چــوب، طرح هــای 

ــارات  ــل اعتب ــی از مح ــان داروی ــع و گیاه ــگل، مرت جن
کمک هــای فنــی و اعتبــاری قانــون بودجــه ســال 
۱۳۹۳ از ســوی ایــن صنــدوق تخصیــص یافتــه،  ابــراز 
ــی  ــود پرداخت ــدون س ــهیالت ب ــوع تس ــت: مجم داش
ایــن صنــدوق بــه مجریــان طرح هــا در اســتان اصفهــان 
از بهمــن مــاه ســال ۱۳۹۴ تاکنــون یــک میلیــارد و ۲۶۰ 

میلیــون ریــال بــوده اســت. 

ایــن  از  اســتفاده  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  شــاملی 
بــا  چــوب  زراعــت  طــرح  تاکنــون  اعتبــارات 
مســاحت ۲.۵ هکتــار کاشــت گونــه صنوبــر انجــام 
می توانــد  طــرح  ایــن  افــزود:  اســت،  شــده 
یک هــزار  میــزان  بــه  ســاله   ۱۰ دوره  یــک   طــی 
و ۱۲۰ تــن چــوب تولیــد کنــد. وی اجــرای طــرح توســعه 
ــر  ــز از دیگ ــار را نی ــزان ۶ هکت ــه می ــیر ب ــت موس کاش
طرح هــای اجرایی شــده بــا اســتفاده از تســهیالت 
صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی اعــالم کــرد 
و افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح نیــز بــه میــزان ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ کیلوگــرم موســیر طــی ۳ دوره تولیــد خواهد شــد. 
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهان 
ادامــه داد: در اجــرای طــرح مرتــع داری بــرای کاهــش 
ــن آب شــرب بهداشــتی دام،  فشــار چــرای دام و تأمی
ــری  ــط مج ــزی توس ــخور فل ــتگاه آبش ــداد ۱۷۰ دس تع
 ســاخته و در اختیــار بهره بــرداران مرتــع قــرار می گیــرد 
بوته کنــی و تخریــب مراتــع  از  بــرای جلوگیــری  و 
ــز  ــیلی نی ــوخت فس ــن س ــرح جایگزی ــرای ط ــا اج ب
تعــداد ۶ هــزار و ۴۰۰ ســیلندر گاز توســط مجــری بیــن 

می شــود. توزیــع  بهره بــرداران 

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از ۷۹ طرح عمرانی در حوزه منابع طبیعی اصفهان

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 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  / هیات های موضوع  آراء صادره هیات  برابر 
مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
از اخذ  اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس  به  را  اعتراض خود  دو ماه 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
لیال  برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۵۰۵مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ خانم  ردیف ۱- 
شهرضا  از  صادره   ۵۱۲۹۶۷۶۳۷8 ۲۹۷کدملی  شناسنامه  شماره  به  زمانی  محمد 
مربع  متر   ۹۰/8۳ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  رمضانعلی   فرزند 
مفروزی از پالک شماره ۳۳۲8 - اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۵/۱۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۵/۳۱ 
شماره : ۱۳۲۹۳ / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال ۱395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان 
شهرستان فالورجان 

بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ اصالحی آئین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
باید  آنها  آراء هیأت نظارت ثبت آگهی  نیز آنچه طبق  افتاده و  از قلم  شماره های 

تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 
امالکی که  وقوع  محل  و  ملک  نوع  و  مالک  مشخصات  و  پالک  شماره   ) الف 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور 

گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعی زیر :

۳۰۲ فرعی : آقای قربانعلی توکلی افجدی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه و 
مغازه بمساحت ۱۱۳/۳۲ متر مربع 

دوم: ابنیه و امالک واقع در مهرنجان 397 اصلی و فرعی زیر :
۲۳۲ فرعی : خانم فریبا نفری مهرنجانی  فرزند رحمت اله ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالک یک فرعی  بمساحت ۲۲۳/۲۲ متر مربع  
سوم: ابنیه و امالک واقع در فرتخون 534 اصلی و فرعی زیر : 

۵۹۴ فرعی : آقای مرتضی اکبری فرتخونی فرزند نصراله ششدانگ یک بابخانه 
منتزع شده از پالک ۲۰۷ فرعی بمساحت ۱۰۷/۳۶ متر مربع
چهارم: ابنیه و امالک واقع در افجد 67۲ اصلی و فرعی زیر : 

بابخانه  یک  ششدانگ  حیدرعلی  فرزند  افجدی  فکاری  رضا  آقای   : فرعی   ۵۵۷
منتزع شده از پالک ۱۱ فرعی بمساحت ۱۷۲/۳۱ متر مربع

پنجم: ابنیه و امالک واقع در اراضی شمس آباد 690 اصلی و فرعی زیر : 
۱۹ فرعی : آقای محمدرضا شفیعیون فرزند مصطفی  ششدانگ قسمتی از یک باب 

کارگاه مجزی شده از شماره اصلی بمساحت 8۶۴/۱۲ متر مربع
بموجب ماده ۱۶ قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی 
که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت ۹۰ روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره 

تسلیم و طبق تبصره دو 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 بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 
. اعتراضات یا گواهی طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
است و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و تبصره ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده ۵۶ آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  و  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  ارتفاقی مطابق 

پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 
این آگهی   در دو نوبت بفاصله ۳۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای 

وطن  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه ۱۳۹۵/۵/۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم  یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۳۱   
   رئیس اداره ثبت فالورجان 

    اکبر پورمقدم 
دادنامه 

کالسه پرونده : ۱۱۹۵/۹۴ شماره دادنامه : ۲۹۶مورخ ۹۵/۳/۲۲ مرجع رسیدگی : 
شعبه ۲۲ شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ۱- سید علی موسوی ۲- فاطمه 
ایزدی گارماسه نشانی هر دو بهارستان خ فروردین غربی ورودی ۷ پ ۵۰۷ وکیل: 
مبلغ  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول  جهانگیری  رضا   : خوانده  زهرا کردگاری 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره رسید مورخه 8۲/۲/۱۳  گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذنظریه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید : رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهانها ۱- سید علی موسوی 
جهانگیری  رضا  بطرفیت  زهرا کردگاری  خانم  بوکالت  ایزدی گارماسه  فاطمه   -۲
بابت  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطاالبه  بخواسته 
یک فقره رسید در مورخه 8۲/۲/۱۳به امضا خوانده رسیده است و نامبرده دملزم 
و متعهد به پرداخت وجه آن  گردیده و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
بخواسته  ایرادی  یا  و  اعتراض  هیچگونه  است  نگردیده  حاظر  رسیدگی  در جلسه 
مواد  به  مستندا  و  خواهانها  دعوی  دانستن  وارد  با  لذا  است  واردننموده  خواهان 
۱۹8-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹و ۲۲۰و۲۲۱قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
مطالبه ۹۴/۱۲/۱۷ لغایت وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی به عهده اجرای 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها  باشد همچنین حق  احکام شوراها می 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در همین 
شعبه پس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف ۱۳۱۵۵ قاضی شورای حل اختالف شعبه ۲۲ حوزه قضائی 

اصفهان 
دادنامه 

 : : ۷۳ مورخ ۹۵/۱/۳۱ مرجع رسیدگی  دادنامه  : 8۵۰/۹۴ شماره  پرونده  کالسه 
: ۱- رشید طالبی نشانی :  شعبه هجدهم  شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
و سید  وکیل: سید هادی  افق   پوشاک  بازار سرای مخلص  امام  اصفهان میدان 
مهدی حسینی نشانی : اصفهان خ آمادگاه ساختمان گلدیس – ورودی ۳ طبقه 
سوم پالک ۳۳۶ : خوانده خانم رضوان صالحی مجهول المکان ۲- فرضعلی عطایی 
اصفهان زرین شهر کچویه محله پلیس جنب مدرسه داورپناه  خواسته : مطالبه 
طی  و  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشکار 
اعالم  را  رسیدگی  قاضی شورا ختم  اعضا  اخذنظریه مشورتی  و  قانونی  تشریفات 
: در خصوص  رای قاضی شورا   : نماید  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و 

دعوی آقای رشید طالبی با وکالت آقای سید هادی و سید مهدی حسینی بطرفیت 
مبلغ  مطاالبه  بخواسته  عطایی  فرضعلی  آقای  و  اشترجانی  صالحی  رضوان  خانم 
 ۹۹۴۹۶ ره  فقره چک شما  یک  و  تادیه  تاخیر  وجه خسارت  ریال  میلیون  پنجاه 
از تاریخ ۹۰/۱۱/۳۰ لغایت ۹۴/۶/۱۵ با این توضیح که خوانده از پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه چک خودداری نموده و وجه چک در تاریخ ۹۴/۶/۱۵ کارسازی گردیده 
درخواست  لذا  باشد  می  ضامن چک  نیز  دوم  ردیف  خوانده  اینکه  به  توجه  با  و 
هزینه  و  الوکاله  حق  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  را  خواندگان  محکومیت 
دادرسی نموده است با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعالم واصله از اجرای 
احکام شوراهای حل اختالف که مبلغ خواسته را )۴۲/۲۳۰/۱۲۱ ریال (اعالم نموده 
و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده و دفاع موجه و موثری 
ارائه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 
۱۹8و۵۱۵و۵۱۹( قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت )۴۲/۲۳۰/۱۲۱ ریال ( بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۰/۰۰۰ ریال هزینه 
اعالم میگردد رای صادره غیابی  الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و  دادرسی و حق 
قابل  دیگر  روز   ۲۰ در همین شعبه پس ظرف  واخواهی  قابل  روز   ۲۰ ظرف مدت 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف ۱۴۲۶۲ قاضی شورای حل اختالف شعبه ۲۲ حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه 
  ۴۵ شعبه   : رسیدگی  مرجع   ۹۵/۴/۱ رسیدگی:  تاریخ   ۲۲۵/۹۵  : پرونده  کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ۱- محمد امین براهیمی  نشانی : اصفهان 
بهارلوئی   حسین  خوانده  شرقی   ۱-A اول  طبقه  باران  مجتمع  سپهساالر  خیابان 
مجهول المکان ۲- خواسته : مطالبه خسارات ناضی از تصادف  گردشکار : پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذنظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای محمد امین 
ریال   ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ به خواسته مطالبه  لوئی  بهار  آقای حسین  به طرفیت  براهیمی 
خسارات وارده ناشی از تصادف مورخ ۹۵/۱/۳۱ هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی 
با عنایت به محتویات پرونده نظریه کارشناسی فنی راهنمایی و  تادیه  و تاخیر و 
رانندگی و خسارات وارده ناشی از تصادف طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
باضافه حق پارکینگ و افت خودرو جمعا به مبلغ ۶8/۰۵۶/۴۶۰ ریال که طی فیش 
شماره ۵۳۴۲۲8 بانک ملت مبلغ ۵۴/۵۵۰/۰۰۰ ریال از طرف بیمه ایران پرداخت 
شده که با قید شماره ۱۳/۵۰۶/۴۶۰ ریال باضافه هزینه دادرسی و نشر آگهی جمعا 
۱۴/۵۴۰/۹۶۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نشر آگهی و اینکه خوانده 
مجهول المکان و در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
نکرده بنابراین شورا باستناد مواد ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ ق آ د م حکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ ۱۴/۶۹۰/۹۶۰ ریال صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای عمویم اصفهان می باشد و 
در رابطه با تاخیر تادیه با توجه به اینکه تاریخ و نوع خسارت سال ۹۵ می باشد و 
تعیین شاخص ساالنه اجرا نمی گردد مستندا به مواد ۱۹۷و ۵۲۲ آ د م رای بر بی 
حقی صادر و نسبت به مازاد خواسته وفق ماده ۱۹۷ ق. آ . د م حکم بر رد دعوی 

صادر می نماید . 
رای اصالحی :

حسین  آقای  طرفیت  به  براهیمی  امین  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  در 
بهارلوئی بدینوسیله رای صادره را اصالح و تنها قسمتی از قلم افتاده هزینه ایب و 
ذهاب به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که به رای اصلی در وجه خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد ابالغ دادنامه اصلی بدون ابالغ رای اصالحی فاقد اعتبار می باشد و اسناد رای 

اصلی کماکان به قوت خود باقیست .
م الف ۱۴۹۱۳ قاضی شورای حل اختالف ۴۵ حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه 
رسیدگی  مرجع   ۹۴/۵/۳۱ 8۷۶مورخ   : دادنامه  شماره   ۶۰۴/۹۴  : پرونده  کالسه 
باغ  چهار  خ   : نشانی  به  بینا  عباس   : خواهان  اختالف   حل  شورای   ۹ شعبه   :
پایین ، مقابل هتل پیروزی گز بینا  خوانده : ۱- امین امانی ۲- کهزاد امانی هر 
دومجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
. رای  نماید  به صدور رای می  آتی مبادرت  اعالم و بشرح  را  شورا ختم رسیدگی 
امین  آقای  طرفیت  به  بینا  عباس  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف  حل  شورای 
به  ها  وجه چک  ریال   ۹/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  امانی  ۲- کهزاد  امانی 
شماره ۱-۶۱8۶8۰ ، ۲- ۶۱8۶8۱، ۳- ۶۱8۶8۲ به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
ابالغ قانونی  اینکه خوانده علی رغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰و ۳۱۳ 
قانون تجارت و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲۲۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه د ادرسی و نشر آگهی به مبلغ ۳۲۰/۰۰۰ریال خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تاریخ  تا   ۹۰/۱۰/۱۵ -۳  ،۹۰/۹/۱۵ -۲  ،   ۹۰/8/۱۵ -۱ سر رسید چک موصوف 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
باشد. اصفهان می  در محاکم عمومی حقوقی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست   ظرف 

م الف ۱۴۹۳۵ قاضی شعبه ۹ شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : ۱۰8/۹۵ شماره دادنامه :  ۱۷۲ مورخ  ۹۵/۴/۳۱ مرجع رسیدگی : 
شعبه ۵۲ شورای حل اختالف  خواهان : سید فرید میر باقری به نشانی : اصفهان 
خ کهندژ کیلو متر ۱ ایرانیان کاوی چوب وکیل : فرزانه طباطبایی – فاطمه مظاهری 
   ۴۰۲ واحد  چهارم  طبقه  آرش  تجاری  مجتمع  سیمین  راه  سه  اصفهان   : نشانی 
خوانده : عباسعلی علیخانی  مجهول المکان  خواسته : مطالبه مبلغ پنجاه و چهار 
میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی و تامین خواسته 
را  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  با عنایت 
اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورای حل اختالف در 
خصوص دعوی سید فرید میر باقری با وکالت فرزانه طباطبایی و فاطمه مظاهری 
به طرفیت آقای عباسعلی علیخانی  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون  
مهر  الحسنه  قرض  بانک  عهده  به    ۹۳/۳/۳۰ بتاریخ   ۹۵8۴۰۵ وجه چک  ریال 
ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده وبقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد ۳۱۰و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه د ادرسی و نشر آگهی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ریال 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف ۹۳/۳/۳۰ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باش
د.م الف ۱۴۹۱۱

قاضی شعبه ۵۲ شورای حل اختالف اصفهان 

حتما بخوانید!
آغاز پروازهای هواپیمایی اتریش به ...

یکشنبه  31 مردادماه    1395
ـــمـــاره 232 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

 برگزاری جلسه هماهنگی هفته دولت 
در شهر مجلسی

 
کیمیای وطن

مناســبت های  بــه  توجــه  بــا 
رو  پیــش  مذهبــی  و  ملــی 
به ویــژه هفتــه دولــت و لــزوم 
انجــام هماهنگــی و برنامه ریــزی 
 بــرای پاسداشــت ایــن روزهــا

دکتــر  حضــور  بــا  جلســه ای 
المســلمین  و  حجت االســالم  مجلســی،  شــهردار  بخشــی 
ــدی  ــدس مجی ــی، مهن ــهر مجلس ــه ش ــام جمع ــهیدی ام ش
سرپرســت شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی، دکتــر 
 کوشــافر ریاســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مجلســی 
امــام  قنبــری فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج  ســرگرد 
ســجاد)ع( در محــل شــهرداری شــهر مجلســی تشــکیل شــد. 
ــه مناســبت روز  ــه مســئوالن ب ــرر شــد کلی ــن جلســه مق در ای
جهانــی مســاجد در نمــاز جماعــت ظهــر روز ۹۵/۵/۳۱ در 
مســاجد شــهر حضــور بــه هــم رســانند و همچنیــن به مناســبت 
ــت  ــه دول ــه مجلســی)ره( و هفت روز بزرگداشــت مرحــوم عالم
ــاز بوســتان  ــخ ۹۵/۶/۴ در ســینما روب مراســم جشــنی در تاری

ــود. ــزار ش ــی برگ ــهرداری مجلس ــط ش ــهر توس ارم ش

 آغاز پروازهای هواپیمایی 
اتریش به اصفهان

پایــگاه خبــری فورآرلبــرگ از آغــاز پروازهــای هواپیمایــی 
اتریــش بــه اصفهــان از ۱۴ شــهریور )چهارم ســپتامبر( خبــر داد. 
بــر اســاس گــزارش ایــن پایــگاه قــرار اســت از چهــارم ســپتامبر 
 امســال، یــک پــرواز در هفتــه بــه ســمت اصفهــان انجــام شــود 
و در ســال ۲۰۱۷ تعــداد پروازهــا بــه ســه بــار و مدتــی بعــد نیز به 
چهــار بــار در هفتــه افزایــش یابــد. وبســایت خبــری فورآرلبــرگ 
ــه  ــا ب ــداد پروازه ــش تع ــرات افزای ــد: مذاک ــه می نویس در ادام
ــاله  ــابقه ۳۰ س ــک س ــان، ی ــد اصفه ــه مقص ــژه ب ــران، به وی ای
ــتند  ــال ۲۰۱۶ توانس ــل س ــرانجام در آوری ــرف س ــه دو ط دارد ک
ــن  ــد. ای ــی کنن ــه نهای ــن زمین ــود را در ای ــای خ برنامه ریزی ه
ــه  ــا ب ــداد پروازه ــز تع ــارس نی ــاه م ــرد: از م ــه ک ــگاه اضاف پای
ــار افزایــش  ــه ۲ ب ــار در روز انجــام می شــد، ب تهــران کــه یــک ب
ــراف«  ــان »آئروتلگ ــی زب ــریه آلمان ــر نش ــت. پیش ت ــه اس یافت
گــزارش داده بــود کــه در ماه هــای پیــش رو، پروازهــای شــرکت 
 هواپیمایــی لوفــت هانــزا و هواپیمایــی اتریــش، از آلمــان 
و اتریــش بــه تهــران، افزایــش خواهــد یافــت. در گــزارش ایــن 
نشــریه اشــاره شــده بــود کــه شــرکت های هوایــی نمی خواهنــد 
ــود، از  ــاز می ش ــرب ب ــه روی غ ــران ب ــای ای ــه دره ــی ک در حال
بــازار ناشــی از افزایــش ســفرهای توریســتی و کاری جــا بماننــد. 
آئروتلگــراف می گویــد از منظــر شــرکت هواپیمایــی لوفــت 

ــای مناســب اســت. ــا ظرفیت ه ــران مقصــدی ب ــزا، ای هان

اخبار کوتاه

 بهره برداری از ۱6۱0 پروژه استانی 
در هفته دولت

 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

در  اصفهــان گفــت:  اســتاندار 
پــروژه   ۱۶۱۰ دولــت،  هفتــه 
عمرانــی، خدماتــی و ورزشــی 
 ۲۳ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 
هــزار و 8۰۰ میلیــارد ریــال در 
ــور  ــول زرگرپ ــد. رس ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب ــتان اصفه اس
ــا  ــن پروژه ه ــرمایه گذاری ای ــد از س ــه 8۶ درص ــان اینک ــا بی ب
توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده، تصریــح کــرد: بخــش 
خصوصــی بیشــترین ظرفیــت اصلــی را در اســتان اصفهــان بــر 
ــد  ــهرداری ها و 8 درص ــه ش ــوط ب ــد مرب ــده دارد و ۶ درص عه
ــه  ــه داد: در هفت ــت. وی ادام ــی اس ــش دولت ــه بخ ــوط ب مرب
دولــت ۵ تــن از اعضــای دولــت در اســتان اصفهــان خواهنــد 
بــود و در هفتــه پــس از آن، میزبــان معــاون اول رئیس جمهــور 
خواهیــم بــود. زرگرپــور همچنیــن بــه یــادواره یــک هــزار شــهید 
کارمنــد اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: در هفتــه دولــت 
ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــد اس ــهید کارمن ــزار ش ــک ه ــادواره ی ی
ــت  ــاله دول ــه س ــرد س ــاب عملک ــن از کت ــود و همچنی می ش
ــود. وی  ــی می ش ــان رونمای ــتان اصفه ــد در اس ــر و امی تدبی
بــا اشــاره بــه بســته حمایتــی دولــت در بخــش صنایــع خــرد 
بیــان کــرد: در اســتان اصفهــان، ۴ هــزارو ۳۰۰ واحــد در ســایت 
ــه داد:  ــان ادام ــتاندار اصفه ــد. اس ــام کرده ان ــاب ثبت ن بهین ی
از تعــداد ۴ هــزار و ۳۰۰ واحــدی کــه در ســایت بهین یــاب 
ثبت نــام کرده انــد، برنامه هــای ۹۵۰ واحــد بررســی شــده 
ــه از  ــده اند ک ــی ش ــل معرف ــای عام ــه بانک ه ــد ب و 8۶۰ واح
ــت  ــعب پرداخ ــه ش ــد ب ــای ۴۵۰ واح ــداد، پرونده ه ــن تع ای
تســهیالت رفتــه و ۱۲۰ واحــد در کمتــر از ۲ و نیم ماه تســهیالتی 
ــد. ــت کرده ان ــال دریاف ــارد ری ــزار و ۲۰۰ میلی ــک ه ــر ی ــغ ب بال

 پیشرفت 60 درصدی ساماندهی 
خیابان آل خجند

بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ۱۰  کیمیای وطن
ــول  ــدس عبدالرس ــان مهن ــهرداری اصفه ش
ــار داشــت:  ــان اظه ــه ۱۰ شــهرداری اصفه ــر منطق امامــی، مدی
ســاماندهی خیابــان آل خجنــد در خیابــان ســروش بــا 
ــه  ــا اشــاره ب ــر در دســت اجراســت. وی ب مســاحت ۵8۰۰ مت
اینکــه ایــن پــروژه تاکنــون ۶۰ درصــد پیشــرفت داشــته، افزود: 
ــارد و 8۰۰  ــار ۶ میلی ــا اعتب ــد ب ــان آل خجن ــاماندهی خیاب س
میلیــون ریــال تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل می شــود. مدیــر 
منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای 
ــا  ــی ب ــرد: ســاماندهی بوســتان شــهید زمان ــوان ک ــه عن منطق

مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

اخبار کوتاه

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــان  ــتان اصفه ــوادث کار اس ــی از ح ــای ناش فوتی ه
ــش  ــا افزای ــاری ب ــال ج ــت س ــاه نخس ــار م در چه

ــوده اســت.  ــه رو ب ۱۱.۶ درصــدی روب
ــاه  ــار م ــه در چه ــان اینک ــا بی ــلیمانی پور ب ــی س عل

نخســت ســال جــاری نســبت بــه 
بــا  ســال گذشــته  مشــابه  مــدت 
در  اســتان  آمــار حــوادث  افزایــش 
بوده ایــم  روبــه رو  زمینه هــا  بعضــی 
مصدومــان  آمــار  داشــت:   اظهــار 
ــاده ای ــوادث ج ــی از ح ــات ناش  و تلف

حــوادث ناشــی از کار و مســموم شــدن 
 بــا گاز مونوکســید کربــن از جملــه ایــن مــوارد 

است.
 وی در ادامــه درخصــوص فــوت ناشــی از حــوادث 
کار اســتان در چهــار مــاه امســال نیــز گفــت: در ایــن 
بــازه زمانــی ۳۹ نفــر کــه همگــی مــرد بودنــد بــر اثــر 

ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــی از کار در س ــوادث ناش ح
جــان خــود را از دســت داده انــد. 

ــار  ــان آم ــی اســتان اصفه ــر کل پزشــکی قانون مدی
ــته را ۳۵  ــال گذش ــوادث کار س ــی از ح ــی ناش فوت
ــه  ــار در مقایس ــن آم ــزود: ای ــرد و اف ــالم ک ــر اع نف
بــا ســال گذشــته بــا افزایــش ۱۱.۴ 

ــت.  ــوده اس ــه رو ب ــدی روب درص
ــده  ــل عم ــدی را دلی ــقوط از بلن وی س
ــوت ناشــی از حــوادث کار در اســتان  ف
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــالم ک ــان اع اصفه
همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی، ۹۹۹ نفر 
در حــوادث کار مصــدوم شــدند کــه ۳۲ 
ــد. ســلیمانی پور  نفــر آن هــا زن و مابقــی مــرد بودن
ــن ناشــی از حــوادث  ــار مصدومی ــرد: آم ــح ک تصری
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــان در س ــتان اصفه کار اس
۹۴۲ مــورد ســال گذشــته بــا افزایــش ۶.۱ درصــدی 

ــوده اســت. ربیــع روبــه رو ب

افزایش فوتی های ناشی از حوادث کار در اصفهان
چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی   مدیــر 
ــاخه گل  ــون ش ــش از ۳ میلی ــد بی ــاری از تولی و بختی

ــر داد.  ــن اســتان خب ــده در ای بری
 ابراهیــم شــیرانی تصریــح کــرد: در ایــن اســتان 
ــزان ۱۱  ــن می ــه از ای ــود دارد ک ــه وج ــار گلخان ۱۵ هکت

هکتــار بــه کشــت ســبزی، صیفــی و 
دارد.  اختصــاص  توت فرنگــی 

کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی  مدیــر 
ــان اینکــه  ــا بی ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــه  ــار آن ب ــار، ۲ هکت ــوع ۱۱ هکت از مجم
کشــت توت فرنگــی اختصــاص دارد و 
ــاص  ــبزی اختص ــت س ــه کش ــی ب مابق

ــن  ــزار ت ــرد: ســاالنه ۲ ه ــه اســت، خاطرنشــان ک یافت
ــا در  ــن گلخانه ه ــی از ای ــن توت فرنگ ــبزی و ۱۲۰ ت س

اســتان تولیــد می شــود. 
 شــیرانی تصریــح کــرد: در ایــن اســتان مجموعــا 
۷ گلخانــه مشــغول بــه تولیــد گل هســتند کــه از ایــن 

ــترو  ــه گل آلس ــک گلخان ــه گل رز و ی ــداد ۶  گلخان تع
ــد.  ــد می کن تولی

چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی   مدیــر 
از تولیــد ســاالنه ۷ هــزار شــاخه گل  و بختیــاری 
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــتان خب ــن اس ــترو در ای آلس
محصــوالت گلخانه هــا از ایــن اســتان 
تهــران  و  اصفهــان  اســتان های   بــه 
ــوار صــادر  ــن اســتان های همج و همچنی

می شــود. 
شــیرانی بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر 
هکتــار گلخانــه حــدود ۱۰ نفــر بــه اشــتغال 
مســتقیم مشــغول می شــوند، بــه تعــداد 
متقاضیــان تولیــد محصــوالت گلخانــه ای در ایــن 
اســتان اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر ۴۰ پرونده 
ــاده هســتند  ــن کار آم ــه ای ــرای اشــتغال ب ــک ب در بان
ــی در  ــوالت خوب ــی تح ــای بانک ــش بهره ه ــا کاه و ب
تولیــدات گیاهــی اســتان ایجــاد خواهــد شــد. فــارس

تولید بیش از 3 میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری
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حتما بخوانید!
کتاب، فراموش شده زندگی ما

از  یکــی  عروســکی،  نمایــش   
سرویس فرهنگ

جمال نوروزباقری

نمایشــی  گونه هــای  جذاب تریــن 
ــیعی از  ــف وس ــتقبال طی ــورد اس ــواره م ــه هم ــت ک اس

قشرهای مختلف جامعه واقع شده است. 
در واقــع نمایــش عروســکی از مؤثرتریــن روش هــای 
بــه  آمــوزش  کیفــی  و  کمــی  مفاهیــم  انتقــال 
آمــوزش  اســت.  بزرگســاالن  بســا  چــه  و  کــودکان 
بحــث  طریــق  از  اخالقــی  و  اجتماعــی   مفاهیــم 
نیســت  مفیــد  کــودک  بــرای  نه تنهــا  ســخنرانی   و 
ــم  ــه مفاهی ــر اســت. این گون بلکــه مضــر و در واقــع بی اث
بایــد بــه روش غیرمســتقیم منتقــل شــود. حــال نمایــش 
ــم  ــال مفاهی ــر در انتق ــای مؤث ــی از راه ه ــکی یک عروس
فرهنگــی بــه کــودکان اســت. نمایــش عروســکی عاملــی 
نمایــش عروســکی  نادیده هــا؛  دیــدن  بــرای  اســت 
کــودکان  در  را  باورپذیــری  و  تخیــل  قــوه  می توانــد 
ــی  ــه ســبب ویژگی هــای روان ــد. کــودکان ب ــه کن برانگیخت
و رفتــاری گرایــش زیــادی بــه دریافــت از طریــق آمــوزش 
غیرمســتقیم دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل نمایــش عروســکی 

ــد. ــا کن ــی را ایف ــش پررنگ ــوزش، نق ــد در آم می توان
    قصه  کفش های کوچولو

قفســه کفشــداری  داخــل  بچه گانــه ای کــه  کفــش 
مدتــی  از  پــس  مانــده،  جــا  رضــا)ع(  امــام  حــرم 
می کنــد.  پیــدا  انتقــال  وســایل گمشــده  انبــار  بــه 
کننــد فــرار  انبــار  از  می کننــد  تــالش   کفش هــا 

ــا  ــار ب ــن انب ــا در ای ــد. آن ه ــان برگردن ــش صاحبش و پی

ــه  وســایل دیگــری آشــنا می شــوند و ســعی در کمــک ب
دیگــر کفش هــا و تــالش بــرای نجــات آن هــا دارنــد؛ امــا 
ــد  ــرون ببرن ــار بی ــق نمی شــوند کــه کفش هــا را از انب موف
و در نهایــت پــس از گذشــت چنــد روز از همه جــا ناامیــد 
و تسلیـــم سرنوشــتی پیـش آمـــده می شــوند. تـــا اینکــه 
یکــی از خــدام حــرم وارد انبــار می شــود، کفش هــا را 
ــرای  ــا را ب ــت آن ه ــرار اس ــه ق ــد ک ــی دارد و می گوی برم
دختربچــه ای ببــرد کــه به تازگــی کنــار پنجــره فــوالد شــفا 

گرفتــه اســت. 
کوچولــو«  کفش هــای  »قصــه   عروســکی  نمایــش 
ــی  ــالن اصل ــا درس ــن روزه ــاری ای ــعید الهی ــاخته س س
تــاالر هنــر بــه روی صحنــه رفتــه اســت. اولیــن عنصــری 
کــه در نمایــش کــودک بــرای جــذب مخاطــب بــه 
ــری  ــت روایتگ ــه ظرفی ــت ک ــتانی اس ــی رود، داس کار م
فضایــی مناســب بــرای کــودکان را داشــته باشــد. نمایــش 
عروســکی »قصــه  کفش هــای کوچولــو« تــالش کــرده تــا 
قصــه خــود را بــر پایــه روایــی منســجم بنــا کنــد. شــاید 
ــکی  ــش عروس ــک نمای ــه در ی ــت ک ــار اس ــرای اولین ب  ب

از شیوه های مختلف اجرایی استفاده می شود. 
ــر  ــیاه« پررنگ ت ــیوه »س ــکی ش ــش عروس ــن نمای در ای

ــک و  ــه: ماس ــوان ب ــیوه ها می ت ــر ش ــا از دیگ ــت. ام اس
ــرد. ــاره ک ــه ای اش ــاروت و میل ــوش، م تن پ

    ریتم و اجرا
)عاطفــه  نمایــش  ایــن  عروســک گردانی  گــروه 
کیانــا  خلقــی،  اکبــر  مشکل گشــا،  شــیما  نقــوی، 
ادهمــی  ســعادت  رضوانــی،  آنیتــا  اســکندری، 
 محســن خزابــی( در مرحلــه اول توانســته اند حرکــت 
ــا  ــک گردان ه ــدی عروس ــدم بع ــند. در ق ــا ببخش را معن
در ایجــاد یــک ریتــم شــاد در نمایــش بــه خوبــی عمــل 
کرده انــد؛ زیــرا ریتــم اجــرای یــک نمایــش از یــک اجــرا 
بــه اجــرای دیگــر متفــاوت اســت؛ ایــن بســتگی بــه ایــن 
ــی  ــا حت ــرده ی ــته، افس ــک گردان ها خس ــه عروس دارد ک

خوشــحال باشــند. 
حیــات نمایــش عروســکی بــر محــور دو عنصــر قــرار دارد: 
هنرمنــدان  را  و عروســک گردان؛ عروســک  عروســک 
ــه  ــئول ب ــک گردان مس ــازند و عروس ــته می س ــن رش ای
ــک  ــردن عروس ــده ک ــی زن ــه عبارت ــش در آوردن و ب نمای

اســت. 
کنــد  خلــق  را  شــخصیتی  بایــد   عروســک گردان 
و نقــش آن را از طریــق عروســک بــه اجــرا درآورد. پــس، 
ــه   ــد دارای کلی ــک عروســک گردان بای ــه ای ی از نظــر حرف
مهارت هــا و تکنیک هایــی باشــد کــه یــک هنرپیشــه  
ایــن  عروســک گردان های  دارد.  نیــاز  آن  بــه  تئاتــر 
نمایــش )قصــه  کفش هــای کوچولــو( توانســته اند در 

ــد. ــن درســت عمــل کنن ــه نســبت مت ــری ب ــق هن خل

نگاهی به نمایش »قصه کفش های کوچولو«

کودکانه در دنیای عروسک ها

دادنامه 
کالسه پرونده : 95/13 شماره دادنامه :   629مورخ 95/4/8 مرجع رسیدگی 
: شعبه 7 شورای حل اختالف  خواهان : رحمت هللا ضرغام به نشانی : شیخ 
طبقه   48 پالک  پستچی  فروشگاه  – جنب  مردآویج  خیابان  صدوق شمالی 
همکف شهر اندیشه  وکیل  : سعید قاسمی نشانی : سه راه سیمین خیابان 
سوار کاران کوچه شهید رمضانی پالک 1 خوانده : احسان نوروزی فرد مجهول 
المکان  خواسته : مطالبه مبلغ 85 میلیون ریال وجه دو فقره چک بانضمام 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  دادرسی  خسارات  مطلق 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید . رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رحمت هللا ضرغام 
به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج  نوروزی فرد  آقای احسان  به طرفیت 
بتاریخ : 94/7/13  ، 2-   227018-1 میلیون  ریال وجه چک ها به شماره 
227016 بتاریخ 94/6/29  به عهده بانک ملی شعبه بلوار آتشگاه به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و  علی رغم 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد 
و پنج میلیون  ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون چهارصد و پانزده هزار 
ریال بابت هزینه د ادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تا تاریخ اجرای حکم  از تاریخ سر رسید چک موصوف )چکها(   تاخیر تادیه 
مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
اتمام مهلت  از  و پس  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست 
 واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
م الف 14952قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
اختالف  حل  شورای   23 شعبه   : رسیدگی  مرجع   17/95: پرونده  کالسه 
: آقای مهران ذاکری  اصفهان شماره دادنامه : 375مورخ95/4/30 خواهان 
اداری  تجاری  تیر مجتمع   7 ابتدای  پروین  اصفهان خ   : نشانی  به  ف مظفر 
به  چک  وجه  مطالبه  خواسته  احمد  ف  لمجیری  جمشیدی  امین  خوانده 
ء کننده  امضا  تصدی  به  اختالف  حل  شورای   23 شعبه   95/4/  22 تاریخ 
پرونده  اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح   17/95 کالسه  پرونده  تشکیل  زیر 
رای صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خدواند  از  استعانت  با   شورا 

 می نماید.
رای شورا : در خصوص دعوی آقای مهران ذاکری به طرفیت امین جمشیدی 
 008654 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به  لمجیری 
و  تادیه  تاخیر  انضمام  به  اصفهان  خانه  سپه  بانک  عهده   94/11/20 بتاریخ 
داللت  خواهان که  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  به  نظر  دادرسی  خسارات 
ایراد  هیچگونه  خوانده  اینکه  و  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر 
و  دین  پرداخت  بر  مبنی  و  مطروحه  دعوای  خصوص  در  موجهی  دفاع  و 
تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  نیاورده  بعمل  خویش  ذمه  برائت 
بر محکومیت خوانده  را  آ د م  به استناد مواد 198؛519؛515؛522 ق  و  داده 
هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   150/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
تاریخ  از  مرکزی  بانک  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  وصول  زمان  تا   94/11/20 مورخه  رسید   سر 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد .

م الف 14290 
قاضی شعبه 23شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/04/23  تاریخ   9509970351100611: دادنامه  شماره 
شعبه:941032خواهان:شرکت  بایگانی  شماره  پرونده:9409980351100939 
ازیرانی  مالئی  غالمحسین  بانمایندگی  اصفهان  حسنات  اعتبار  تعاونی 
شهبازی  علی  آقای  وکالت  با  مدنی  موسوی  وعلینقی  ترابی  وحسنعلی 
–خیابان  اصفهان  –شهرستان  اصفهان  استان  نشانی  به  اله  نصرت  فرزند 
اول  طبقه  باران  ی  تجار  مجتمع  تجاری کوثر  مجتمع  روبروی  باال  چهارباغ 
پالک 4 – همراه09133289995 وخانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند جواد به 
110 کدپستی  ساختمان  دارالقرآن  مقابل  بهائی  شیخ  خیابان  اصفهان  نشانی 
صفر  :آقای  خوانده  خوان  مدح  منصور  آقای  وکالت  دفتر   8134798314
2.مطالبه  ها:1.مطالبه وجه چک  المکان  خواسته  نشانی مجهول  به  غالمپور 

خسارت تاخیرتادیه 3.مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه

آقایان  بانمایندگی  اصفهان  اعتبار حسنات  تعاونی  در خصوص دعوی شرکت 
غالمحسین مالیی ازیرانی وحسنعلی ترابی وعلینقی موسوی مدنی وباوکالت 
آقای  طرفیت  به  کامیابی  فرحناز  وخانم  شهبازی  علی  آقای  منفردا  مجتمعا 
فقره  ریال وجه یک  میلیون  دو  و  نود  مبلغ  مطالبه  به خواسته  صفر غالمپور 
شعبه  کشاورزی  بانک  عهده   91/5/23 مورخ   6589997 شماره  به  چک 
خسارات  مطلق  بانضمام   459441625 جاری  حساب  از  اصفهان  مرکزی 
پرونده وتصویر  به محتویات  عنایت  با  دادگاه  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت 
وگواهینامه  چک  اصل  ووجود  آن  پرداخت   عدم  وگواهینامه  چک  مصدق 
آن  کننده  صادر  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان که  ید  در  آن  پرداخت  عدم 
واستحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند/ اسناد داشته ونظر به عدم حضور 
بالوجه خوانده با وصف ابالغ قانونی ورعایت انتظار کافی ومصون ماندن دعوی 
دعوی  وموثری  موجه  واعتراض  ایراد  گونه  هر  از  وی  ومستندات  خواهان 
به استناد مواد 249 و 309 و313  لذا  را وارد وثابت تشخیص داده  خواهان 
قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198 
و 502 و 515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و 
دو میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ سه میلیون وششصد ونود 
میلیون وسیصد  مبلغ سه  وپرداخت  دادرسی  بابت خسارات  ریال  هزار  وپنج 
خسارات  انضمام  به  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   هزار  ودوازده 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص 
نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده 
در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی بوده وظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده وپس از انقضای مهلت 
استان  نظر مرکز  تجدید  در محاکم  اعتراض  قابل  روز  بیست   واخواهی ظرف 

 می باشد. 
جعفرزاده – رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 شماره:15460/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/05/12  تاریخ  دادنامه:9509970350100764  شماره 
پرونده:9409980350101164 شماره بایگانی شعبه:941366 

اصفهان- استان  نشانی  به  کاظم  فرزند  حاتمی  مهراب  :آقای  خواهان 
–نبش  پور  اسماعیل  ش  – ک  قانع  بلوار   – شهرضا   – شهرضا  شهرستان 

ه  ت   –  6299574933 م  ک   –  8618811111 پ  ک   – چهارم  کوچه 
نشانی  به  ابوالقاسم  فرزند  اتحاد  غالمرضا  خوانده:آقای   09132211062
بابررسی  دادگاه  به      محکوم  پرداخت  از  خواسته:اعسار  المکان  مجهول 
 محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رای 

مینماید.
رای دادگاه

از  اتحاد بخواسته اعسار  در خصوص دعوی مهراب حاتمی بطرفیت غالمرضا 
شعبه  از  صادره   94/3/28 مورخ   463 شماره  دادنامه  به  محکوم  پرداخت  
به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست  بشرح  اصفهان  حقوقی  دادگاه  اول 
محتویات پرونده مالحظه دادخواست تقدیمی ومستندات پیوست وتوجها به 
استماع اظهارات خواهان وشهود تعرفه مشارالیه که همگی بر عدم تمکن مالی 
وی ادای گواهی نموده اند وبا عنایت  با استشهادیه پیوست که حکایت از عدم 
استطاعت مالی خواهان داشته ونظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه 
دادرسی حاضر نگردیده ودفاعی بعمل نیاورده ودلیل موثر ی که مثبت تمکن 
ومالی  ننموده  اقامه  باشد  به   یکجای محکوم  پرداخت  مالی خواهان جهت 
لذا  است  ننموده  معرفی  نماید  وصول  آن  رااز محل  به  محکوم  بتوان  که  نیز 
بااحرازعدم مالئت فعلی خواهان وعدم کفایت دارایی مشارالیه جهت پرداخت  
مواد  به  ومستندا  تشخیص  وثابت  راوارد  خواهان  دعوی  به  محکوم  یکجای 
194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
خواهان  موقت  ومعافیت  اعسار  قبولی  بر  حکم   1393 مصوب  مالی  های 
توانایی  به  باتوجه  لکن  میدارد  واعالم  صادر  به  محکوم  یکجای  پرداخت   از 
تشخیص  اقساط  بنحو  پرداخت  از  متمکن  را  آمد،خواهان  در  وتحصیل  کار 
ومقرر می دارد مبلغ 30/000/000 ریال نقدا ومابقی را ماهیانه 10/000/000 ریال 
به  محکوم  تااستهالک کامل  خواهان   حق  در  درصد  ده  سالیانه  باافزایش 
پرداخت نماید این حکم مانع از استیفاء حقوق خوانده از اموالی که متعاقبا از 
خواهان بدست آید نمی باشد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی این دادگاه وسپس ظرف   قابل واخواهی در 

 است%
– زاده  مومن  داود   – اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دادرس 

شماره:15462/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 695 فرعی از 33 اصلی بخش چهار گلپایگان
آقای حسینعلی جمالی فرزند جواد علی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی هیجده هزار 
سهم  مشاع از 215645 سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک 33/695 در 
گلپایگان بخش چهار که در صفحه 487 دفتر 61 امالک ذیل ثبت 8782 بنام 
حسینعلی جمالی  فرزند جواد علی  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری  او  سند رسمی - - دفتر خانه - - به 
هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر - در قبال 

مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده 
مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  ضمن 
مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/31 
شماره : 254/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 696 فرعی از 33 اصلی بخش چهار 
گلپایگان

آقای حسینعلی جمالی فرزند جواد علی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی بیست و دو 
هزار سهم  مشاع از 137355 سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک 33/696 
در گلپایگان بخش چهار که در صفحه 520 دفتر 61 امالک ذیل ثبت 8793 
و  تسلیم گردید  و  صادر  و  ثبت  علی   جواد  فرزند  جمالی   حسینعلی  بنام 
بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر - 

در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

سند  المثنی  صدور  خواست  در  چون  است  شده  مفقود   / رفته  بین  از 
نامه  آئین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت 
)غیر  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شود که  می  آگهی   مراتب   ثبت  قانون 
مالکیت  سند   وجود  یا  آن  به  نسبت   ) شده  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از 
اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور 
سند  و  مالکیت  سند   اصل  ارائه  ضمن  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه 
مسترد ارائه  به  سند  اصل  و  مجلس  صورت  مراتب  تا  نماید  تسلیم   معامله 

 گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/31 

شماره : 255/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی/
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 20 فرعی از 2 اصلی بخش سه  گلپایگان

آقای / خانم علی اصغر سخایی فرزند قدرت اله و زهرا بی بی شعاعی فرزند 
امضاء شهود رسما  و  استشهاد محلی که هویت  یکبرگ  باستناد  اکبر    علی 
گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پالک 2/20 در گلپایگان 
بخش سه که در صفحه 144 و 420 دفتر 23و 16 امالک ذیل ثبت 2893و 
شعاعی  بی  بی  زهرا  و  اله  قدرت  فرزند  سخایی    اصغر  علی  بنام    5278
اکبر  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی مورخ  فرزند علی 
– دفتر خانه – به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 
بموجب سند رسمی  شماره 35665 مورخ 1379/12/10 دفتر 14 در قبال مبلغ 
25010000 ریال در رهن بانک ملی ایران است . و بموجب نامه شماره 941105 
رئیس  مورخ 1382/02/25   و 678  دادستان محترم   1394/09  /26 مورخ 

شعبه دوم بازداشت می باشد  . 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

سند  المثنی  صدور  خواست  در  چون  است  شده  مفقود   / رفته  بین  از 
نامه  آئین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت 
)غیر  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شود که  می  آگهی   مراتب   ثبت  قانون 
مالکیت  سند   وجود  یا  آن  به  نسبت   ) شده  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از 
اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور 
سند  و  مالکیت  سند   اصل  ارائه  ضمن  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه 
مسترد  ارائه  به  سند  اصل  و  مجلس  صورت  مراتب  تا  نماید  تسلیم   معامله 

گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/31 

شماره : 257/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

ــینما  ــکان س ــاد دارم مال ــت: اعتق ــی گف ــروز افخم - به
ــه دلشــان خواســت نمایــش  ــد هــر فیلمــی را ک می توانن
بدهنــد یــا ندهنــد. امــا تعــداد ســینماها در حــال افزایــش 
اســت و امیدواریــم بیشــتر هــم بشــود؛ بــه ایــن ترتیــب 
احتمــال اینکــه بــه مــرور تعــداد ســینماهای تحــت نظارت 

حــوزه در اقلیــت قــرار بگیــرد، زیــاد اســت.
- فیلــم »متولــد 65« بــه کارگردانــی مجیــد توکلــی 
یــک  کــه  فیلــم  ایــن  می شــود.  اکــران  آبان مــاه 
پــدرام  بــازی  بــا  اســت،  شــصتی  دهــه  عاشــقانه 
ســعادت  مریــم  حمیــدزاده،  هنگامــه   شــریفی، 
احســان امانــی، علیرضــا اســتادی و بــا حضــور افتخــاری 
آنــا نعمتــی و بــه تهیه کنندگــی محمــد مهــدی عســکرپور 

ســاخته شــده اســت.
ــف  ــته ال ــیاه نوش ــیر س ــان ش ــی از رم ــم رونمای - مراس
شــفق بــا حضــور جمعــی از ســینماگران کشــور و مهرنوش 
عدالــت، مترجــم ایــن اثــر در دفتــر نشــر ری برگــزار شــد.
- برنامــه تلویزیونــی نقــد شــعر در برنامــه آتــی خــود کــه 
روز یکشــنبه هفتــه جــاری 31 مردادمــاه برگــزار می شــود 
ــاعران  ــی از ش ــرت رحمان ــعار نص ــی اش ــد و بررس ــه نق ب

معاصــر ایرانــی خواهــد پرداخــت.
ــز  ــدات مرک ــلیمان« از تولی ــدا س ــتند »ناخ ــم مس - فیل
ــی  ــه کارگردان ــی ب ــتند و تجرب ــینمای مس ــترش س گس
ســعادتعلی ســعیدپور بــه بخــش مســابقه جشــنواره 

ــت. ــی راه یاف ــره جنوب ــتند ک مس
- ســعید آقاخانــی در حــال مذاکــره بــرای ســاخت یــک 
ــط  ــوان »خ ــا عن ــیم« ب ــبکه »نس ــی در ش ــه ترکیب برنام
از جملــه  متنوعــی  بخش هــای  اســت کــه  ســفید« 

دارد. گفت وگــو 
بــه  »عالیجنــاب«  مینی ســریال  قســمت   6 همــه   -
ــه  ــوز پروان ــن مج ــرای گرفت ــان ب ــام قریبی ــی س کارگردان
ــل داده  ــینمایی تحوی ــازمان س ــه س ــی ب ــش خانگ نمای

ــد. ش
ــنده  ــغ نویس ــه تبلی ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ــار ب ــه تج - راضی
ــر  ــد: اگ ــت، می گوی ــت اس ــتباه و زش ــودش اش ــرای خ ب
نویســنده ای پربــار باشــد، اصــال بــرای دیــده شــدن نگــران 

نیســت و کار خــودش را می کنــد.
ــر ســر  ــی گروهــی ب - بییــش از 100 بنگالدشــی در دعوای

ــی مجــروح شــدند. موضــوع یــک ســریال تلویزیون
ــادری«  ــینمایی »م ــم س ــردان فیل ــی، کارگ ــه توکل - رقی
ــم  ــن فیل ــدن ای ــش ش ــاده نمای ــر آم ــالم خب ــن اع ضم
 تــا اواخــر شــهریورماه، از انجــام مراحــل صداگــذاری 

و اصالح رنگ آن گفت.
ــر داد  ــدرش خب ــودی نســبی پ ــط، از بهب ــم راب  - آزاد حکی
و از تــالش مســئوالن بــرای درمــان ایــن پیشکســوت هنــر 

تئاتــر تشــکر کــرد.

 ارائه با نشاط ترین الگوهای تفریحی 
در »تفریح من بازی«

 
کیمیای وطن

کمیتــه فرهنــگ تفریح و نشــاط 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
ــان در راســتای  شــهردرای اصفه
ــازی  ــوق ب ــت، ش ــاد خالقی ایج
ســنین  تمامــی  مشــارکت  و 
ــای  ــا از فض ــردن آن ه ــالم و دور ک ــای س ــه در بازی ه جامع
ــدام  ــازی« اق ــن ب ــح م ــرح »تفری ــرای ط ــه اج ــازی ب مج
ــا  ــاط ب ــح و نش ــگ، تفری ــه فرهن ــر کمیت ــت. دبی ــرده اس ک
ــان  ــاس گفتم ــر اس ــه ب ــن کمیت ــای ای ــه برنامه ه ــان اینک  بی
و الگوســازی اســت، افــزود: ایــن الگــو در ســه بخــش، عموم 
مــردم، نخبــگان و تأثیرگــذاران و همــکاران ارائــه می شــود کــه 
البتــه نیازمنــد پژوهش هــای بیشــتر بــر روی الگــوی اصیــل 
تفریــح در اصفهــان اســت. مجتبــی روانان با اشــاره بــه الگوی 
 اصیــل »تفریــح مــن بــازی« توســط کمیتــه فرهنــگ تفریــح 
 و نشــاط گفــت: هــدف اصلــی از الگــوی »تفریــح مــن بــازی«

آمــوزش ســبک زندگــی ایرانی اســالمی در کنــار تفریــح فراگیر 
ــرای شــهروندان  ــات ب ــن امکان ــا کمتری ــه و آســان ب کم هزین
اســت. روانــان تیزچیــن، توپ چیــن، ببیــن و بگــو را از دیگــر 
بازی هــای تصویــب شــده در طــرح الگــوی تفریــح ســالم بــا 
ــوان کــرد. وی خاطرنشــان  ــازی« عن ــح مــن ب ــوان »تفری عن
 کــرد: اطالعــات الزم در ایــن خصــوص در کانــال تلگــرام

 tafrihemanbazi صفحه اینســتاگرام ،tafrihemanbazi@
ــز از  ــارات و نی ــای آپ ــای tafrihemanbazi در تارنم کلیپ ه

طریــق ســامانه پیامــک 10002191 اعــالم خواهــد شــد.

 تبلیغ در بستر فضای مجازی 
ضرورتی انکارناپذیر

ــر  ــی، رئیــس دفت حجت االســالم و المســلمین محمــد قطب
تبلیغــات اســالمی اصفهــان بــا دعــوت از طــالب بــرای 
ــغ  ــار تبلی ــت: در کن ــوان داش ــی عن ــده تبلیغ ــکیل پرون تش
شــفاهی بــه ســمت تبلیــغ نویــن حرکــت کرده ایــم کــه 
ــه  ــی در س ــای تبلیغ ــکیل گروه ه ــا تش ــد ب ــالب می توانن ط
ــت داشــته باشــند.  ــری فعالی عرصــه رســانه، مجــازی و هن
وی اذعــان داشــت: رســانه های نویــن یــک فرصــت هســتند 
ــه  ــل ب ــردن، آن را تبدی ــره نب ــم؛ به ــد از آن اســتفاده کنی و بای
تهدیــدی جــدی می کنــد کــه داشــته های مــا را از بیــن 
ــر  ــی انکارناپذی ــازی، ضرورت ــای مج ــغ در فض ــرد. تبلی می ب
بــر  اجتماعــی  شــبکه های  تأثیرگــذاری  از  وی  اســت. 
ــر داد  ــش خب ــبک پوش ــر س ــی ب ــراد و حت ــه های اف  اندیش
و گفــت: تعــداد اعضــای بعضــی از کانال هــای شــبکه تلگــرام 
ــن  ــد از ای ــون نفــر رســیده و مــا نبای ــه بیــش از یــک میلی ب

فرصــت غفلــت کنیــم.

اخبار کوتاه

 شــهرام گیل آبــادی با اجرای نمایشــنامه »ســپنج رنج 
ــس از  ــتادمحمد، پ ــود اس ــته محم ــکنج« نوش و ش
ــردد.  ــه بازمی گ ــه صحن ــاره ب ــال دوری دوب ــد س چن
گیل آبــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه نکتــه قابــل تأمــل در 
ایــن اجــرا شــیوه متفــاوت اجرایــی و شــیوه تعاملــی 

ــرای  ــا اج ــت: م ــاره گف ــت در این ب اس
نمایشــنامه  ایــن  بــرای  را  متفاوتــی 
طراحــی کردیــم. در اجــرای تعاملــی 
مخاطــب مــا بازیگــر صحنه هم هســت. 
مــا بیشــتر از اینکــه متــن را بــرای 
ــا مخاطــب حــرف  مخاطــب بخوانیــم ب
می زنیــم و بیشــترین حجــم ارتبــاط 

بــا مخاطــب را داریــم. حتــی روان پزشــکانی کــه بــه 
 دیــدن یــک تــک اجــرای ایــن نمایــش آمــده بودنــد

گفتند به صورت پسیکودرام درآمده است. 
وی ادامــه داد: نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه ما ســعی 
 کردیــم با نســل ســوم هم ارتبــاط ویژه ای برقــرار کنیم 

ــه ایجــاد  ــد ب ــه بای ــان قســمتی اســت ک ــن هم و ای
شــبکه های اجتماعــی و گســترش آن در جامعــه 
نفــع  بــه  فضــا  ایــن  از  مــا  می کردیــم.  دقــت 
نمایــش اســتفاده کردیــم و یــک اجــرای تلگرامــی راه 
انداختیــم. در واقــع اولیــن اجــرای تلگرامــی در عالــم 
تئاتــر در ایــن نمایــش شــکل می گیــرد. 
گیل آبــادی دربــاره ایــن اجــرای تلگرامــی 
توضیــح داد: از صبــح اجــرا، تماشــاگران 
ــپس  ــد و س ــام می کنن ــایت ثبت ن در س
ــروه  ــود در گ ــای خ ــماره تلفن ه ــا ش ب
اد می شــوند. کاربــران نظراتشــان را از 
 صبــح دربــاره ایــن ســه مفهــوم انســان

زن و وطــن در گــروه می گذارنــد. نظــرات آن هــا 
ــم  ــرا ه ــه اج ــود و در لحظ ــده می ش ــرا خوان در اج
می تواننــد تصویــر یــا متنــی را در گــروه بــه اشــتراک 
ــی  ــن کنــش و واکنــش و حت ــا شــب ای ــد. ت بگذارن

ــع ــه دارد. ربی ــرا ادام ــد از اج بع

پای تلگرام به تئاتر باز شد
مجــری برنامــه »کتاب بــاز« دربــاره اهــداف ســاخت 
ــل  ــاخت فص ــان از س ــا منظورم ــت: تنه ــه گف ــن برنام ای
ــه  ــاب، مقول ــم کت ــه بگویی ــود ک ــن ب ــاز« ای اول »کتاب ب
 فراموش شــده زندگی مــان، چیــز بــدی نبــوده کــه آن 
را کنــار گذاشــته ایم و تــالش کردیــم بــه هــر بهانــه ای 

خوشــمان  حــال  مهمان هــا  حضــور   بــا 
را به مخاطبان منتقل کنیم. 

امیرحســین صدیــق ادامــه داد: بــه هــر 
ــت  ــن بضاع ــا ای ــان، ب ــه توانم ــال از هم ح
بتوانیــم  تــا  می کنیــم  اســتفاده  انــدک 
کتــاب و فرهنــگ کتابخوانــی را بــه یــاد 
ــا  ــی از خانه ه ــروز خیل ــم. ام ــردم بیاوری م

ــروف  ــد و از ظ ــی دارن ــای آن چنان ــه دکوره ــم ک را می بینی
کریســتال زشــت و عجیــب و غریــب هــم اســتفاده 
می کننــد، ولــی در خانه هایشــان کتابخانــه جایــی نــدارد و 
حتــی در معمــاری خانه هــا هــم جایــی بــرای کتابخانه هــا 
در نظــر گرفتــه نمی شــود. ایــن بازیگــر دربــاره بازخوردهایی 

ــده  ــاز« دی ــه »کتاب ب ــه برنام ــبت ب ــان نس ــه از مخاطب ک
ــبکه های  ــه در ش ــی ک ــق بازخوردهای ــت: از طری ــت، گف اس
مجــازی نســبت بــه برنامــه »کتاب بــاز« دیــده ام، متوجــه 
ــد؛  ــر می کنن ــاب فک ــه کت ــت کم ب ــردم دس ــه م ــدم ک ش
ــد،  ــاب می خوانن ــه کت ــر گذاشــته ک ــدر تأثی ــم آن ق نمی گوی
ــی  ــه ذهن ــه دغدغ ــاب ب ــت کم کت ــا دس ام
صدیــق  اســت.  شــده  تبدیــل  آن هــا 
همچنیــن بــا بیــان اینکــه فصــل اول برنامــه 
ــه  ــز ادام ــل پایی ــاز فص ــا آغ ــاز« ت »کتاب ب
ــی  ــل دوم برنامه های ــرای فص ــت: ب دارد، گف
را در نظــر گرفتیم؛امــا منــوط بــه ایــن اســت 
کــه برنامه هــای شــبکه نســیم بــه چــه 
ــه  ــاز« ب ــی »کتاب ب ــه تلویزیون ــود. برنام ــد ب صــورت خواه
ــین  ــرای امیرحس ــان و اج ــا رضائی ــی محمدرض تهیه کنندگ
صدیــق روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه، ســاعت 20 از شــبکه 
نســیم پخــش می شــود و بــه موضــوع کتــاب و کتابخوانــی 

خبرفارســی می پــردازد. 

کتاب، فراموش شده زندگی ما
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 واکنش سپاهان 
به توافق پادوانی با استقالل

ــل باشــگاه ســپاهان  ــر عام مدی
رضایت نامــه ای  کــرد  اعــام 
در  پادوانــی  حضــور  بــرای 
ــرده اســت.  اســتقال صــادر نک
مدافــع  پادوانــی،  لئونــاردو 
ــورد  ــپاهان، م ــم س ــی تی برزیل
باشــگاه  مســئوالن  توجــه 
ــود  ــه می ش ــاره گفت ــت. در این ب ــه اس ــرار گرفت ــتقال ق اس
توافقــات اولیــه میــان دو طــرف صــورت گرفتــه و قــرار اســت 
ظــرف روزهــای آینــده قــرارداد امضــا شــود. اصغــر باقریــان، 
ــا  ــی ب ــق پادوان ــایعه تواف ــاره ش ــپاهان درب ــل س ــر عام مدی
اســتقال می گویــد: اتفــاق جدیــدی در ایــن ماجــرا رخ نــداده 

و پادوانی همچنان بازیکن سپاهان محسوب می شود.

 رضائیان در مسیر 
تبریز، اصفهان و تهران

این طــور کــه از شــواهد امــر پیداســت جدایــی مدافــع 
ملی پــوش از جمــع شــاگردان برانکــو قطعــی اســت و 
ــدن در جمــع سرخپوشــان  ــرای مان ایــن بازیکــن شانســی ب
ــان  ــا رضائی ــا ب ــرات جــدی تراکتوری ه ــس از مذاک ــدارد. پ ن
نماینــدگان باشــگاه ســایپا هــم پیشــنهاد جالــب توجهــی بــه 
ــا  ــب تبریزی ه ــا رقی ــد ت ــه دادن ــوش ارائ ــع ملی پ ــن مداف ای
شــوند؛ امــا حــاال باشــگاه ذوب آهــن هــم بــه صورت جــدی در 
پــی شــکار ایــن بازیکــن اســت و از چنــد روز قبــل بــه صــورت 
رســمی مذاکــرات بــا رضائیــان و پرسپولیســی ها را آغــاز کــرد. 
ــن  ــن بازیک ــرای ای ــری ب ــگ برت ــتریان لی ــش مش ــا افزای ب
ــی  ــم فوتبال ــری مه ــر ســر ســه راهــی تصمیم گی ــان ب رضائی
 خــود قــرار گرفتــه و بایــد تــا یکــی، دو هفتــه آتی از بیــن تبریز
ــش انتخــاب  ــه فوتبال ــرای ادام ــی را ب ــان یک ــران و اصفه ته

کنــد.

بهترین هستم
یوســین بولــت توانســت بــه ســومین مــدال طــای خــود در 
المپیــک ریودوژانیــرو برســد و نهمیــن مــدال طــای المپیــک 
خــود را بگیــرد. بولــت بعــد از رســیدن بــه هت تریــک رؤیایــی 
خــود گفــت: مــن بهتریــن هســتم. در حــال حاضــر آرامــش 
دارم. ایــن اتفــاق افتــاد. فقــط خوشــحالم و بــه خــودم افتخار 
می کنــم. باالخــره ایــن هــدف بــه انجــام رســید. امشــب تــا 
صبــح بیــدار خواهــم مانــد. البتــه بــه دلیــل اینکــه دوپینــگ 
یکــی از هم تیمی هــای بولــت در دوی 4 در 100 متــر المپیــک 
پکــن 2008 مثبــت شــده اســت، مشــخص نیســت تکلیــف 
مــدال طــای 4 در 100 متــر بولــت دریــان بازی هــا چــه 

خواهــد شــد.

سید حسن خمینی:
 المپیک، فرصت خوبی 

برای صدور انقالب اسالمی است
ــک  ــام، المپی ــی ام ــادگار گرام ی
ــی  ــک را فرصــت خوب و پارالمپی
ــگ و صــدور  ــغ فرهن ــرای تبلی ب
دانســت  اســامی   انقــاب 
ــم  ــا می توانی ــرد: م ــح ک و تصری
توانمندی هــا  عرصــه  ایــن   در 
ــامی  ــی و اس ــای مل و ارزش ه
خودمــان را انتقــال دهیــم. حجت االســام و المســلمین 
ــی  ــه مل ــا مســئوالن کمیت ــدار ب ــی در دی ســید حســن خمین
پارالمپیــک اظهــار کــرد: اگــر ورزش بــرای همــه واجــب اســت 
ــت؛  ــات اس ــن واجب ــازان واجب تری ــن و جانب ــرای معلولی ب

زیرا هم سامت و هم نشاط آنان را تأمین می کند.
ــب  ــروه موج ــن گ ــی ای ــه ورزش قهرمان ــان اینک ــا بی  وی ب
افتخــار جامعــه خواهــد بــود، افــزود: معلــوالن و جانبــازان بــا 
ــک  ــش ی ــت خوی ــایه اراده هم ــه در س ــن عرص ــه ای ورود ب
ــادگار  ــد. ی ــوت کرده ان ــه ق ــه نقط ــل ب ــف را تبدی ــه ضع نقط
امــام بــا اشــاره بــه اینکــه کار ورزشــکاران معلــول و جانبــاز در 
بعضــی رشــته ها از کار افــراد عــادی دشــوارتر اســت، گفــت: 
ورزش در حــوزه معلــوالن، نیــاز مهمــی اســت کــه پارالمپیــک 

ــد.  ــترش می ده ــی، آن را گس ــش قهرمان در بخ
وی ترویــج ورزش ایــن بخــش از جامعــه را بــه تعبیــر قــرآن 
همچــون زنــده کــردن نفــس دانســت و ادامــه داد: کســی کــه 
ــه پــرورش دهــد، گویــی یــک جمــع  یــک معلــول را این گون

را احیــا کــرده اســت.

 کامرانی فر: 

برای اعتبار نیامده ام
رئیــس جدیــد دپارتمــان داوری در جلســه تودیــع و معارفــه 
ــه  ــال ب ــه فدراســیون فوتب ــار داشــت: ب ــان داوری اظه دپارتم
دلیــل نــگاه قشــنگی کــه بــه داوری دارد، تبریــک می گویــم؛ 
ــت  ــن اس ــاب م ــر انتخ ــه خاط ــه ب ــوع ن ــن موض ــه ای  البت
بلکــه بــرای نــگاه و فکــر جدیــدی اســت کــه بــرای داوری در 
حــال انجــام اســت کــه بــه پیشــرفت آن هــا کمــک می کنــد. 
ــتفاده  ــوتان اس ــات پیشکس ــن راه از تجربی ــز در ای ــده نی بن
می کنــم. حســن کامرانی فــر تأکیــد کــرد: مــن بــرای اعتبــار 
نیامــدم؛ چــون قبــل از ایــن پســت هــم اعتبــار داشــتم. االن 
24 ســاعته بــرای داوری کار می کنــم و از همــه دوســتان 
ــم.  ــم کار کنی ــا ه ــه ب ــای داوری هم ــرای اعت ــار دارم ب انتظ
ــخت  ــم س ــان داوری ه ــای دپارتم ــن کار اعض ــور م ــا حض ب
می شــود و آن هــا بایــد تــاش چندجانبــه ای داشــته باشــند. 
از ایــن پــس دیگــر فکــس کــردن برگه هــای داوری پذیرفتــه 
ــران  ــرد و ناظ ــاد ک ــری ایج ــتم کامپیوت ــد سیس ــت؛ بای نیس

بایــد از ایــن سیســتم اســتفاده کننــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس ورزش

حســن یزدانــی، جــوان 22 ســاله جویبــاری موفــق شــد نــام 
ــا  ــد. او نه تنه ــه کن ــران جاودان ــخ ورزش ای ــود را در تاری خ
بــه عنــوان جوان تریــن دارنــده مــدال طــای المپیــک ایــران 
رســید، بلکــه توانســت پــس از 16 ســال ناکامی، کشــتی آزاد 
ایــران را صاحــب مــدال خوش رنــگ طــای المپیــک کنــد. 
ایــن هفتمیــن مــدال و ســومین طا بــرای ایــران در المپیک 
ریــو بــود کــه بــا نمایشــی درخشــان بــه دســت آمــد. یزدانــی 
کــه 6 امتیــاز ازحریــف خــود عقــب بــود، بــا زیرگیری هــای 
بی نقــص در وقــت دوم، انــور گودیــوف قدرتمنــد را زمین گیــر 
ــک  ــای المپی ــرد و ط ــابقه را ب ــه 6-6 مس ــا نتیج ــرد و ب  ک

را به شایستگی گرفت. 
شــده  مصــدوم  مســابقه  ابتــدای  در  کــه  گودیــوف 
بــود، بارهــا کشــتی را بــه دلیــل خونریــزی صورتــش 
قطــع کــرد کــه ایــن مســئله بــا اعتــراض شــدید کادر 
مشــکات همــه  وجــود  بــا  امــا  شــد؛  همــراه   فنــی 

گودیــف در تشــک باقــی مانــد و در حالــی کــه فکــر می کــرد 
در  یزدانــی  یزدانــی شــد؛  مغلــوب  قهرمــان می شــود، 
ثانیه هــای آخــر او را خــاک و بــا فریــادی قهرمانــی اش را بــه 
ــال  ــل فین ــه کشــتی های ماقب ــی ک ــرد. یزدان ــام ک ــه اع هم
را بــا تســلط بــرده بــود در ایــن کشــتی کار ســخت تری 
ــدی  ــع بلن ــل اراده و تکنیــک او هیــچ مان داشــت؛ امــا مقاب
ــی  ــیک و تاریخ ــتی کاس ــک کش ــن ی ــت. ای ــود نداش وج
 بــرای ماســت؛ به ویــژه کــه برتــری 6-4 حریــف روس 

و مقاومتــش تــا 3 ثانیــه بــه اتمــام کشــتی، التهــاب را بــه 
ــود. اوج رســانده ب

    شرح نبرد فینال 74 کیلو
ــری  ــک زیرگی ــا ی ــف ب ــتی، گودی ــت کش ــه نخس در 30 ثانی
ــه  ــتی ب ــس از آن کش ــاد و پ ــش افت ــاز پی ــی 2 امتی تکنیک
دلیــل مصدومیــت نماینــده روس، قطــع شــد کــه در ادامــه 
ایــن حریــف روســی 2 امتیــاز دیگــر بــه جمــع اندوخته هــای 
ــزی  ــل خونری ــه دلی ــتی ب ــر کش ــار دیگ ــزود و یکب ــود اف خ

ــه مــدت 5 دقیقــه قطــع شــد.  پیشــانی وی ب
در فاصلــه یــک دقیقــه و 48 ثانیــه بــه پایــان وقــت نخســت 
کشــتی دوبــاره آغــاز شــد و یــک مرتبــه دیگــر در فاصلــه 40 
ثانیــه بــه پایــان کشــتی، ایــن مبــارزه بــه دلیــل مصدومیــت 

قبلــی گودیــف قطــع شــد.
بعــد از آغــاز دوبــاره کشــتی یزدانــی بــار دیگــر در خــاک قــرار 
ــه  ــر 0 ب ــه 6 ب ــا نتیج ــت ب ــت نخس ــت وق ــت و در نهای گرف

پایــان رســید. 

 آزادکار جوان جویباری تیم ملی در وقت دوم 
ــه  ــت ک ــاز گرف ــری بی نقــص 2 امتی ــک زیرگی ــا ی ــی ب یزدان
کشــتی یکبــار دیگــر بــه دلیــل خونریــزی پیشــانی گودیــف 

قطــع شــد.
 بابــک شــادگان، رئیــس کمیتــه پزشــکی بــه رئیــس تشــک 
 وضعیــت آزادکار روســی و نامناســب بــودن شــرایط وی 
را بــرای ادامــه کشــتی گــزارش داد کــه ایــن موضــوع 

پذیرفتــه نشــد. 
در فاصلــه یــک دقیقــه و 30 ثانیــه بــه پایــان کشــتی، یزدانی 

بــا یــک زیرگیــری چهارمیــن امتیــاز خــود را کســب کرد. 
 یزدانــی در لحظــات پایانــی کشــتی بــا دســتان پــرکار 
و یورش هــای مثبــت خــود یکبــار دیگــر از ایــن روس 
کشــتی بلد 2 امتیــاز دیگــر گرفــت و کشــتی بــا نتیجــه 6 بــر 
6 بــه پایــان رســید و بــه دلیــل کســب امتیــاز آخــر دســتان 
ــدال  ــب م ــت و او صاح ــاال رف ــده ب ــوان برن ــه عن ــی ب یزدان

ــو شــد. طــای المپیــک ری
    اشک های تلخ رحیمی پس از کسب برنز

ــی، حســن رحیمــی، کشــتی گیر  امــا پیــش از طــای یزدان
شایســته ایــران، موفــق شــد در یــک دیــدار کامــا یک طرفــه 

مــدال برنــز المپیــک را بــر گــردن بیاویــزد.
 نکتــه غم انگیــز، اشــک رحیمــی پــس از ایــن کشــتی عالــی 
ــود؛  ــز ب ــن کشــتی گیر بیــش از برن ــود. مســلما لیاقــت ای ب
کســی کــه شــاید انتظــار نداشــت کشــتی گیر گمنــام ژاپــن 

ــل او این طــور ظاهــر شــود و شکســتش دهــد. مقاب

حسن یزدانی، جوان ترین دارنده مدال طالی المپیک ایران

صید طال در خون

ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران کــه ماه هــای باتکلیفــی 
را پشــت ســر می گــذارد بــا اتفاقــات عجیــب و غریبــی 
ــی را درآورده  ــر عابدین ــدای امی ــه ص ــده ک ــه ش  مواج
و ایــن عضــو هیئــت رئیســه از آن بــه عنــوان »خاف« 

یــاد می کنــد.
برتــر  لیــگ  بــا شــروع مســابقات   
ــی  ــف بعض ــوز تکلی ــران، هن ــال ای فوتب
ــخص  ــگ مش ــازمان لی ــوارد در س از م

نیســت. 
حضــور  از  بعــد  ســازمان کــه  ایــن 
فوتبــال  فدراســیون  در  تــاج  مهــدی 
اداره  کاظمــی  علــی  سرپرســتی  بــا 

می شــود، در چنــد هفتــه ابتدایــی لیــگ برتــر در 
بــود.  محیطــی  تبلیغــات  واگــذاری  گیــرودار 

حتــی انتخــاب اسپانســر محیطــی پــس از جلســات 
پرتعــداد امیــر عابدینــی، سرپرســت کمیتــه اقتصــادی 
و بازاریابــی فدراســیون و عضــو هیئت رئیســه ســازمان 
ــاز  ــود و ف ــان کار نب ــف، پای ــا مســئوالن مختل لیــگ ب

ــی داشــته اســت.  ــدی از چالش هــا را در پ جدی

ــور  ــگ حض ــازمان لی ــنبه در س ــه روز ش ــی ک عابدین
ــن ســازمان  ــا عصبانیــت ســاختمان ای ــود، ب ــه ب یافت
ــت: دارم از  ــوص گف ــن خص ــرد. وی در ای ــرک ک را ت

خاف هــای ســازمان لیــگ منفجــر می شــوم. 
ــای ســازمان  ــه منظــورش از خاف ه ــاره اینک وی درب
ــن  ــرد: در همی ــد ک ــگ چیســت، تأکی لی

ــم.  ــام می کن ــوارد را اع ــن م ــه ای هفت
ــه  ــگ ک عضــو هیئت رئیســه ســازمان لی
ــن  ــل ای ــه دلی ــش ب ــد داشــت حال تأکی
پاســخ  در  نیســت،  خــوب  خاف هــا 
ــن خاف هــا  ــا ای ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای ب
ارتباطــی به اسپانســر ســازمان لیــگ دارد 
ــم.  ــت نمی کن ــن صحب ــت: بیشــتر از ای ــر، گف ــا خی ی

ــم زد.  ــم را خواه ــه حرف های ــه هم ــن هفت ای
ــته  ــه گذش ــی هفت ــه عابدین ــت ک ــی اس ــن در حال ای
هــم در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر تأکیــد کــرده بــود 
ــه ســود  اتفاقاتــی درحــال رقــم خــوردن اســت کــه ب
ــه  ــا را ب ــای فیف ــد پ ــی می توان ــال نیســت و حت فوتب

ــد. ربیــع ــاز کن ایــن ماجــرا ب

امیر عابدینی:
 دارم از خالف های سازمان لیگ منفجر می شوم

ــف  ــه متأس ــد ک ــدو می گوی ــیون تکوان ــس فدراس رئی
اســت بــرای کســانی کــه بــا پــول مــردم رشــد 
ــد  ــر می رون ــورهای دیگ ــه کش ــزدور ب ــل م ــرده و مث  ک
ــران  ــان ای ــم مردم ــوی چش ــزرگ جل ــداد ب و در روی
یــک هموطــن می ایســتند. محمدرضــا  روبــه روی 

شکســت  درخصــوص  پوالدگــر 
میــاد  برابــر  خدابخشــی  مهــدی 
تیــم  ایرانــی  ملی پــوش  بیگــی، 
متأســفم  مــن  گفــت:  آذربایجــان، 
کــه در رســانه های مــا از چنــد مــاه 
ایــن  بــرای  ســنگینی  فضــای  قبــل 
رقابــت بــه وجــود آوردنــد و متأســفم 

 بــرای کســانی کــه بــا پــول مــردم رشــد کــرده 
می رونــد  دیگــر  کشــورهای  بــه  مــزدور  مثــل   و 
ــران  ــان ای ــم مردم ــوی چش ــزرگ جل ــداد ب و در روی
ــدر  ــول چق ــتند. پ ــن می ایس ــک هموط ــه روی ی روب

دارد؟  ارزش 
پوالدگــر گفــت: مــا حاضریــم جــان خــود را بدهیــم تــا 

مردممــان شــاد شــوند. 

ــی  ــه باعــث ناراحت ــدر ارزش داشــت ک ــول این ق ــا پ آی
ــن  ــد؟ م ــزدوری کن ــی م ــوند و کس ــران ش ــردم ای م

این هــا را هموطنــان خــودم نمی دانــم.
اعــام  همچنیــن  تکوانــدو  فدراســیون  رئیــس   
آمــده  وجــود  بــه  شــرایط  بیشــتر  مــن   کــرد: 
را عامــل باخــت خدابخشــی می دانــم. 
ایــران  فنــی  کاس  در  هــم  بیگــی 
توانســت  و  اســت  دیــده  آمــوزش 
مبــارزه  این گونــه  خدابخشــی  جلــوی 
پــول در میدانــی کــه  بــرای  او  کنــد. 
باعــث شــادی هموطنانــش می شــود 
مبــارزه  دیگــر  کشــور  پرچــم  زیــر 
کــرد. آیــا او می توانــد خــودش را ببخشــد؟ البتــه 
ــدو  ــی تکوان ــم مل ــو، ســرمربی تی ــن مقانل  پیــش از ای
دربــاره دالیــل رفتــن مهــدی بیگــی گفتــه بــود: 
بــه  میــاد  جهانــی  انتخابــی  رقابــت  در  وقتــی 
ــن  ــه ای ــرد ب ــروع ک ــت، ش ــی باخ ــدی خدابخش مه
ــه ــت ب ــم رف ــد ه ــرود و بع ــد ب ــه می خواه ــث ک  بح
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میالد بیگی مزدور است
حمله شدید پوالدگر به ایرانی های تیم آذربایجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان مسعود امینیان آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت علی اکبر خوش الحان -نعمت اله برآهوئی  به مجتمع شورا 
های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی 
شورای حل اختاف به کاسه 3/335/95 ثبت و برای تاریخ 95/8/16 ساعت 
19 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 
حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این 
آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
 شماره : 5/22/95/288/م الف 

رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه : 9510103620204440 شماره پرونده : 9509983620200252 
خواهان   1395/05/23  : تنظیم  تاریخ   950256 شعبه  بایگانی  شماره 
قربانی   علیرضا  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  بیدگلی    عباسیان  ابراهیم 
آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  خواسته  به 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بیدگل 
دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 
و   1395/07/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509983620200252ثبت 
ساعت 12:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا 
قربانی   و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده علیرضا قربانی  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر

 گردد.
 شماره : 5/22/95/317/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ

اندوانی   دادخواستی  نمایندگی علیرضا زمانی  به  اقتصاد  بانک مهر  خواهان 
اصغر  و  آرانی  میرزائیان  فهیمه  و  جاوید  اصل  مجید  خواندگان   طرفیت  به 
چک   وجه  مطالبه  خواسته  به  تاوانه    ووجیهه  فقدانی  جواد  و  جاوید  اصل 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  آران و بیدگل 
9409983620201229ثبت گردیده  به کاسه  و  ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع 
 . است  شده  تعیین   12:30 ساعت  و   1395/8/2 آن  رسیدگی  وقت  که 
خواست  در  و  جاوید    اصل  مجید  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
و  آگهی  نشر  از  پس  جاوید   اصل  مجید  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار 
دوم  نسخه  نشانی کامل  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  و  دریافت  را  و ضمائم   دادخواست 

گردد.
 شماره : 5/22/95/316/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی متهم مجهول المکان

 9509983722600366: پرونده  نامه:9510113722600788شماره  شماره 

شماره بایگانی شعبه :950391 تاریخ تنظیم:1395/05/11 شاکی:آقای حسین 
با کد  یعقوب  فرزند  علینقیلو  امیر  متهمین:آقایان  باقر   فرزند محمد  اصبری 
اتهام :  ملی 0493266194 و علی کاسب پیربازاری با کدملی 4900491500  
کاهبرداری    نظر  به اینکه متهمین مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب 
مقدور  الیه  مشار  بودن  المکان  مجهول  لحاظ  به  وی  به  دسترسی  و  بوده 
نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی 
اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود 
در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا رسیدگی 

و قرار مقتضی صادر میگردد. 
شماره : 238 / م الف

 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی اکبر فراست دارای شناسنامه شماره 7 متولد 1360  به شرح 
خواست گواهی  در  شورای  این  از     459/  95 به کاسه  دادخواست 
فراست    صغری  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 1395/4/30  1328/3/1 در  بشناسنامه 25مورخ 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود 

چهار  پسر - یک دختر  و همسر دائمی به شرح ذیل می باشد:
 1- علی اصغر فراست   فرزند عبداله    به ش ش22 متولد 1362صادره 
11متولد  ش  ش  به  عبداله     فرزند  فراست   مهدی   -2 گلپایگان  از 
به  عبداله    فرزند  فراست    ایمان   -3 گلپایگان  از  صادره    1358
علی   -4 گلپایگان  از  صادره   1368 متولد   121-002044-0 ش  ش 
از  صادره   1360 متولد   7 ش  ش  به  عبداله    فرزند  فراست     اکبر 
متولد   617 ش  ش  به  عبداله   فرزند  فراست    گلنار  گلپایگان5- 
1356صادره از گلپایگان   6- عبداله فراست  فرزند محمد به ش ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر   و  گلپایگان  از  صادره   1332 متولد   3
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا   به  ماه  یک  ظرف   آگهی 

 شد. 
شماره : 239/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 
گلپایگان

دادنامه
 1395/02/15 تنظیم:  تاریخ  دادنامه:9509973657900235  شماره 
شماره پرونده: 9409983657900725 شماره بایگانی شعبه : 940734 
خواهان : آقای محمد رضا مسجدی آرانی فرزند حسن آقا با نمایندگی 
آقای حمید رضا نجارزاده آرانی فرزند علی و خانم آرزو سلمانی بیدگلی 
فرزند علیرضا همگی به نشانی آران و بیدگل ناحیه مقاومت بسیج خوانده 
بهداری  ارومیه شهرک  نشانی  به  فرزند حسین  زاده  خان  صابر  آقای   :
ک8پ 12 خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : با توجه به محتویات 
 پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای

 می نماید.
رای دادگاه

با  آقا  آرانی فرزند حسن  در خصوص دعوی آقای محمد رضا مسجدی 
به  بیدگلی  آرزو سلمانی  آرانی و خانم  آقای حمید رضا نجارزاده  وکالت 
طرفیت آقای صابر خان زاده فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به میزان 
200/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به شماره 1354/917722/22 
مورخ 94/4/25به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
بر  داللت  ید خواهان  در  االشعار  فوق  تجاری  اصل سند  وجود  اینکه  به 

بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به 
دادرسی  جلسه  در  خویش  اخطاریه  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده  اینکه 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال نکرده و دلیلی بر پرداخت دین 
یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده فلذا دادگاه بنا به 
به  مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
ماده 1257 قانون مدنی و مواد 249،310، 311، 312، 314 قانون تجارت 
قانون  واحده  ماده  و  آ.د.م  قانون   519 و   515  ،502  ،198  ،194 مواد  و 
قانون صدور  از  موادی  اصاح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  استفساریه 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
ریال   6/095/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  200/000/000ریال 
و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی  های  )هزینه  دادرسی  خسارات  بابت 
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست( و پرداخت خسارت 
تا زمان  تاریخ سر رسید  از  تادیه وجه سند تجاری مستند دعوی  تاخیر 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و 
تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و بدوا 
ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین 
شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  دادگاههای  در  نظر  تجدید   قابل 

می باشد ./خ
 شماره : 716/ م الف 

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کاشان مجید عائی نیا
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
گردیده محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان   مرکزی 

 است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
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. 
رای شماره 139560302023000307مورخ 1395/03/31  برابر   -1 ردیف 
24کدملی  شناسنامه  شماره  به  دهنوی  محمدی  شیر  ربابه  خانم 
یکباب  ششدانگ  بر  احمد    فرزند  اصفهان  از  صادره   1290085943
ساختمان به مساحت 119/74 متر مربع مفروزی از پاک شماره 5996 
باقی مانده - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/14 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 

به  دادخواستی  حسنعلی  فرزند  حبیبی  رضا  حمید  آقا  اینکه  به  نظر 
به خواسته مطالبه  آقا مصطفی حسین وند فرزند میرزا حسن  طرفیت 

تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 
 17:00 ساعت   95/6/28 یکشنبه  مورخ  برای  و  ثبت  2ح  ش   689/95
نموده  المکان  مجهول  را  خوانده  و  است  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 
ماده  استناد  به  و  شورا  ریاست  دستور  و  خواهان  تقاضای  به  لذا  است 
و  درج  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  مراتب یک  آ.د.م   . ق   73
با مراجعه به دبیرخانه  از خوانده دعوت می نماید که  آگهی می شود و 
شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس 
در  مقرر  وقت  برای  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  دقیق 
شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله 
خواهد اعام  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابا  شورا  و  محسوب   اباغ 

 نمود.
 شماره :343/م الف 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان
دادنامه

تنظیم:1395/04/22  تاریخ   9509972630200559 دادنامه:  شماره 
 941229: شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9409983620201306  شماره 
خواهان: آقای محمد رضا مسجدی آرانی فرزند حسن آقا با کارشناس 
ایثارگران  قضایی  و  حقوق  حمایت  دفتر  توسط  شده  معرفی  حقوقی 
فرزند  نجارزاده  رضا  حمید  آقای  و  علیرضا  فرزند  سلمانی  آرزو  خانم 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه   – بیدگل  و  آران  نشانی  به  همگی  علی 
نشانی  به  حسین  فرزند  زاده  خان  صابر  آقای  خوانده:  بیدگل  و  آران 
به  عنایت  با  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول 
اقدس  ذات  از  استعانت  با  و  اعام  را  دادرسی  ختم  پرونده،  محتویات 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و شرف  وجدان  بر  تکیه  با  و   الهی 

می شود.
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای محمد رضا مسجدی فرزند حسن با وکالت آقای 
حمید رضا نجار زاده و خانم 

آرزو سلمانی به طرفیت آقای صابر خان زاده فرزند حسین به خواسته 
ملت  بانک  عهده   917723 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ی  مطالبه 
و  تادیه  تاخیر  خسارات  مطالبه  و  ریال  میلیون  ده  و  سیصد  مبلغ  به 
خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر 
سوی  از  تنظیمی  پرداخت  امکان  عدم  و گواهینامه  مذکور  مصدق چک 
اوراق  بر  تجریدی  وصف  حاکمیت  به  التفات  با  و  علیه  محال  بانک 
وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  مدیونیت  اماره  و  تجاری 
ذمه خوانده(  اشتغال  مورد  )در  استصحاب  اصل  از  استظهار  با  و  مذکور 
و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده 
به استناد مواد  را وارد تشخیص  داده و  بنابراین دعوی خواهان  است. 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 313-311-310 
به  ، حکم  قانون صدور چک   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون 
و  خواسته  اصل  عنوان  به  مذکور  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
نیز  و  تعرفه  برابر  وکیل  الوکاله  حق  و  مقررات  وفق  دادرسی  هزینه  نیز 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی 
و  صادر  خواهان  حق  در  آن  پرداخت  زمان  تا  چک  رسید  سر  تاریخ  از 
اعام می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس 
بیست  مهلت  ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ  از 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل   روز 

می باشد. 
شماره:5/22/95/290 / م الف 

دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر
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حتما بخوانید!
آشفته بازار سفر به ترکیه

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــت؛  ــد اس ــهری، خری ــر ش ــه ه ــفر ب ــای س ــی از جاذبه ه یک
به ویــژه خریــد صنایــع دســتی و خوارکی هایــی کــه بــه 
همــان شــهر و منطقــه اختصــاص دارد. کرمــان در کنــار تمــام 
جاذبه هایــش دارای بــازاری تاریخــی اســت کــه شــما را هــم 
ــذت  ــم در ل ــد، ه ــریک می کن ــخ ش ــه تاری ــفر ب ــذت س در ل
ــدان  ــه می ــروع و ب ــدان ارگ ش ــان از می ــازار کرم ــد. ب خری
ــان در  ــازار کرم ــش از ب ــر بخ ــود. ه ــم می ش ــتاقیه خت مش
ــده و در  ــاخته ش ــهر س ــن ش ــان ای ــی از فرمانروای ــان یک زم
ــازار  ــت. ب ــی اس ــهرت جهان ــرد و دارای ش ــران منحصربه ف ای
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــاوت تش ــای متف ــان از بازاره ــزرگ کرم ب
ــار تاریخــی ایــن شــهر را در  ــازار بیــش از 60 درصــد آث ایــن ب

ــت. ــای داده اس ــود ج خ
    مجموعهوبازارگنجعلیخان

ــی  ــع، حمام ــوقی رفی ــار س ــان دارای چه ــه گنجعلیخ مجموع
بســیار بــزرگ و عالــی، میــدان، مدرســه، ضراب خانــه و 
مســاجدی چنــد بــه همــراه آب انبــاری بســیار بــزرگ و محکم 
ــل  ــه دلی ــت. ب ــی اس ــزدی و اصفهان ــاران ی ــی معم ــا طراح ب
برخــورد تقاطــع دو راســته بــازار در محــل چهــار ســوق گنجعلی 
ــن  ــن و پرترافیک تری ــکان مهم تری ــن م ــته ای ــان در گذش خ

ــد. ــوب می ش ــهر محس ــه ش نقط
ــت.  ــان اس ــی خ ــه گنجعل ــزو مجموع ــوق ج ــار س ــن چه  ای
 نمــای داخلــی ایــن چهــار ســوق بــا گچبــری جالــب 
ــه ۴00 ســال از  ــا اینک ــگ و روغــن - ب ــا رن و نقاشــی هایی ب

ترســیم آن هــا می گــذرد - هنــوز زیبایــی خــود را حفــظ کــرده  
اســت. تــا قبــل از ورودی معمــاری جدیــد و تداخــل معمــاری 
غربــی، گنبدهــای بــازار بــه صــورت یــک بانــد بــه هم پیوســته 
ــن بناهــای شــهر بعــد از مســجد جامــع  ــوده و از مرتفع تری ب

ــود. ــوب می ش محس
کاروانسرایچهارسوق  

ــره  ــه 90 حج ــک ب ــه و دارای نزدی ــرا در دو طبق ــن کاروانس  ای
ــته  ــود و دو راس ــافران ب ــتراحت مس ــل اس ــاری و مح و انب
بــازار در ضلع هــای شــرقی و جنوبــی آن قــرار داشــت. 

طبقــه فوقانــی آن بــرای اســتفاده مســافران بــود و در پاییــن 
حجره هــا و مغازه هــا قــرار داشــت.

    بازاراختیاری)شاهی(
ــه  ــه مدرس ــوان ب ــازار می ت ــن ب ــای ای ــن بخش ه از مهم تری
ســردار  ســرای  شــفیعیه، کاروانســرای گلشــن،   علمیــه 
و بازارچــه آن منســوب بــه ســردار نصــرت و تیمچــه محمودیــه 
و در انتهــای آن حمــام یــا چایخانــه ســنتی وکیــل اشــاره کــرد.

    مجموعهوبازاروکیل
 از مهم تریــن عناصــر ایــن بــازار می تــوان حمــام وکیــل

 کاروانســرای وکیــل، مدرســه حیاطــی، دو قیصریــه )اول 
و دوم( و مســجد وکیــل را نــام بــرد. ایــن مجموعــه به دســتور 
محمــد اســماعیل خــان وکیل المــک، حاکــم کرمــان در ۱۲۸۲ 
ه.ق )۱۸۵6 میــادی( و پســرش مرتضــی قلــی خــان وکیــل 

ثانــی و اوالدش ســاخته شــده اســت.
ــری( ــازارآهنگ ــی)ب ــاعل ــاجآق ــازارح ــهوب مجموع 

ــر از  ــه غی ــی ب ــا عل ــاج آق ــه ح ــر مجموع ــن عناص از مهم تری
 بــازار می تــوان آب انبــار، کاروانســرا و مســجد چهلســتون 

را نام برد.
    مجموعهوبازارابراهیمخان

مشــتمل بــر مدرســه و خلــوت حمــام و قیصریــه و آب انبــار 
اســت.

بازارقلعهمحمود    
در ایــن بــازار بیــش از ۱00 مغــازه وجــود دارد. یکــی از عوامــل 
فرســودگی ایــن بــازار، مغازه های مخروبه و فرســوده ای اســت 
کــه بــه حــال خــود رهــا شــده اند. هنــوز هــم آهنگری هــا بــه 
ســبک قدیــم در ایــن بخــش از بــازار بــه چشــم می خورنــد. 
بــازار مظفــری جــزو مجموعــه امیــر محمــد مظفــر اســت و از 
ــه(  ــه )صف ــوان از تکی ــازار می ت ــش از ب ــن بخ ــای ای پدیده ه
عزاخانــه، بــازار قدمــگاه، و مســجد جامــع کرمــان نــام بــرد. در 
ــه  ــا و راســته های دیگــری وجــود دارد ک ــان، بازاره ــازار کرم ب
هــر کــدام دارای تاریخچــه و متعلقــات خــاص خــود هســتند: 
ــا  ــازار کاه  مال ه ــا، ب ــازار کفاش ه ــته ب ــراجی، راس ــازار س  ب
ــازار  ــه، ب ــدان قلع ــازار می ــگری، ب ــازار مس ــه، ب ــازار نقارخان ب

زرگــری، بــازار ارگ، بــازار کفاش هــا.

بازار کرمان، سفری به دل تاریخ

طبــق آمــار ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در حــال 
حاضــر ۱۱6۸ منطقــه نمونــه گردشــگری وجــود دارد کــه ۱۱6۱ 
منطقــه در زمــان دولــت گذشــته و 7 منطقــه دیگــر در دولت 

تدبیــر و امیــد انتخــاب و تصویب شــدند. 
ــه  ــق نمون ــرای مناط ــال ۱۳۸۲ ب ــه در س ــرح اولی ــق ط طب

گردشــگری، قرار بــود نهایــت ۲00 منطقه 
در سراســر کشــور انتخــاب شــود، امــا در 
۱0 ســال گذشــته، دســت  و دلبازی هــای 
غیراصولــی در صــدور مصوبــه بــرای ایــن 
ــارج  ــرل خ ــمار آن را از کنت ــق ش مناط
ــر  ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ک
ــاز  ــق وارد ف ــن مناط ــم ای ــط یک ده فق
اجرایــی و ســرمایه گذاری شــده کــه 
ــه  ــه نتیج ــوز ب ــم هن ــا ه ــه همان ه البت

قطعــی نزدیــک نشــده اند. جــال تاجیــک، مدیــر کل 
مناطــق نمونــه و زیرســاخت های گردشــگری معاونــت 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــرمایه گذاری س س

ــاماندهی  ــتان ها، س ــارکت اس ــا مش ــال ۱۳9۳ ب ــه از س ک
مناطــق نمونــه گردشــگری را آغــاز کــرده، دربــاره دســتاورد 
ایــن ارزیابــی بــه ایســنا گفــت: آن تعــداد از مناطــق نمونــه 
ــچ  ــه هی ــی ب ــه دلیل ــا ب ــرمایه گذار بن ــه س ــگری ک گردش
عنــوان اجــازه ورود پیــدا نکــرده بــود یــا بــه دلیــل موانعــی 
ــود، از  ــیده ب ــی نرس ــه عملیات ــه مرحل ب
کل مناطــق نمونــه گردشــگری دارای 
ــه هیئــت دولــت، کســر شــد کــه  مصوب
فعــا بــه ۴۳7 منطقه نمونه گردشــگری 
رســیده اســت. او در توضیحــات بیشــتر 
دربــاره علــت حــذف ایــن مناطــق اظهــار 
کــرد: این هــا مناطقــی بودنــد کــه دولــت 
وقــت بــدون نظــر کارشناســی انتخــاب 
کــرد کــه بعضــی از آن هــا یــا جــزو 
ــت محیطی  ــرژی و زیس ــرگاه ان ــی، ذخی ــتثنیات اراض  مس
و منابــع خــاص بودنــد یــا در اطــراف ســدهای مهــم و حتی 

در زمین هــای مــردم قــرار داشــتند. ایســنا

۴۳۷منطقهنمونهگردشگری،خطمیخورند
ــازی  ــداوم بازس ــان از ت ــی کرم ــراث فرهنگ ــر کل می  مدی
و مرمــت بخش هــای مختلــف ارگ بــم خبــر داد. محمود 
ــه  ــم ک ــار داشــت: بازســازی ارگ تاریخــی ب ــی اظه وفای
در زمین لــرزه ســال ۸۲ بیــش از 70 درصــد تخریــب 
ــرزه آغــاز  ــود، از همــان ماه هــای ابتدایــی زمین ل شــده ب

ــزار  ــای دو ه ــن بن ــون ای ــد و هم اکن ش
ــت  ــای خش ــن بن ــه بزرگ تری ــاله ک س
می شــود  محســوب  جهــان   و گلــی 
را  طوالنــی  راه  بازســازی،  مســیر  در 
از  بســیاری  و  اســت  ســپری کــرده 
کامــا  تاریخــی  ارگ  ایــن  بناهــای 
بازســازی شــده اســت. وی افــزود: ارگ 
ــی خــود بازگشــته  ــه شــاکله اصل ــم ب ب
اســت و مســیرهای گردشــگری ارگ 

ــای  ــی از بناه ــازی بعض ــد بازس ــده و رون ــایی ش بازگش
ــز ادامــه دارد. وی ایــن عملیــات بازســازی  ــده نی باقیمان
را یکــی از موفقیت هــای میــراث فرهنگــی در زمینــه 

ــز  ــون نی ــبختانه هم اکن ــزود: خوش ــت و اف ــت دانس مرم
کار بــا جدیــدت ادامــه دارد. وفایــی درخصــوص مشــکل 
کارگــران ایــن ارگ تاریخــی نیــز گفــت: کارگــران ارگ کــه 
شــامل ۱۲۲ نفــر هســتند بــه دالیلــی بــا نپرداختــن حقوق 
ــه  ــامل هم ــم ش ــر ه ــن ام ــه ای ــد ک ــده بودن ــه ش مواج
ــود؛  ــور ب ــی در کش ــای جهان پایگاه ه
ــه  ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــا ب ام
حقــوق و مزایــای ایــن افــراد پرداخت 
ــوص  ــن خص ــکلی در ای ــده و مش ش
ادامــه داد:  نــدارد. وفایــی  وجــود 
حاکم نشــین ایــن بنــای تاریخــی، 
هم اکنــون محــور فعالیت هــا قــرار 
ــن  ــت ای ــه داد: در مرم دارد. وی ادام
بنــا از مصالــح بومــی، امــا مقــاوم در 
مقابــل زمین لــرزه اســتفاده شــده اســت؛ در ایــن راســتا 
ــا و خشــت  ــاف خرم ــا اســتفاده از الی ــاوم ب خشــتی مق

ــع ــت. ربی ــده اس ــی ش طراح

راهیابی۲۰یزدی
بهمسابقاتسراسریقرآن

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان یــزد از راهیابــی ۲0 نفــر از 
دوره  ســی ونهمین  بــه  اســتان 
مســابقات سراســری قــرآن خبــر 
حســین  حجت االســام  داد. 
اختتامیــه  مراســم  در  زارع زاده، 
ســی ونهمین  اســتانی  مرحلــه 
دوره مســابقات قــرآن اظهــار کــرد: مســابقات قــرآن در مرحلــه 
ــود و  ــزار می ش ــه برگ ــت ک ــالی اس ــی ونهمین س ــتانی، س اس
ــود شــهید حــاج حســن  امســال همچــون ســال گذشــته یادب
دانــش بــود. مســابقات در ابتــدای ســال در مرحلــه شهرســتانی 
ــت  ــه رقاب ــر در آن ب ــزار نف ــک ه ــش از ی ــه بی ــد ک ــزار ش برگ
یافتنــد.  راه  اســتانی  مرحلــه  بــه  نفــر   ۲9۸ و  پرداختنــد 
حجت االســام زارع زاده افــزود: مرحلــه اســتانی مســابقات 
ــا حضــور شــرکت کنندگان  ــاه ب طــی روزهــای ۲7 و ۲۸ مردادم
در محــل امامــزاده ســیدجعفر محمــد)ع( برگــزار شــد کــه ۲0 
ــن  ــه داد: از ای ــد. وی ادام ــوری راه یافتن ــه کش ــه مرحل ــر ب نف
ــه  ــه در مرحل ــتند ک ــرادر هس ــر ب ــر و ۱۱ نف ــر خواه ــداد 9 نف تع
کشــوری کــه مهرمــاه در گیــان برگــزار می شــود، شــرکت 
ــه  ــی نابغ ــه خلف ــط حنان ــه توس ــرای برنام ــرد. اج ــد ک خواهن
ــواده  ــل از خان ــته، تجلی ــاری برجس ــی ق ــعید طوس ــی، س قرآن
ــل از  ــی و تجلی ــاری بین الملل ــش ق ــن دان ــاج حس ــهید ح ش

برترین های مسابقات از دیگر برنامه های مراسم بود.

تأسیسمؤسسهپژوهشی
رسولاعظم)ص(درکربال

مؤسســه پژوهشــی »رســول اعظــم)ص(« بــه همــت مرکــز 
ــه  ــته ب ــد« وابس ــات »العمی ــات و مطالع ــی تحقیق بین الملل
ــی  ــدس عباس ــتان مق ــی آس ــری و فرهنگ ــور فک ــش ام بخ
در کربــا تأســیس می شــود. ایــن مؤسســه پژوهشــی 
ــرم  ــی مک ــخصیت نب ــیره و ش ــاره س ــق درب ــه تحقی در زمین
ــه  دور  ــک و ب ــی و آکادمی ــن، علم ــیوه ای نوی ــه  ش ــام ب اس
از هرگونــه تعصــب می پــردازد. ایــده تأســیس مؤسســه 
ــز  ــت مرک ــومین نشس ــم)ص( در س ــول اعظ ــی رس پژوهش
بین المللــی علمــی »العمیــد« در کربــای معلــی ارائــه 
ــن راســتا، اعضــای مؤسســه پژوهشــی »رســول  شــد. در ای
اعظــم)ص(« در کربــا، نخســتین جلســه مشــورتی خــود را 
ــد.  ــرای بررســی جوانــب مختلــف ایــن پــروژه برگــزار کردن ب
»عــادل نذیــر بیــری«، رئیــس منتخــب مؤسســه پژوهشــی 
رســول اعظــم)ص( در کربــا در ایــن بــاره گفــت: ســیره نبــوی 
بایــد از طریــق قــرآن کریــم بــه  عنــوان منبــع مــورد توافــق و 
اعتمــاد همــه گروه هــای اســامی مــورد بازخوانــی و بازنگــری 

قــرار بگیــرد.

 معارف

آشفتهبازارسفربهترکیه
فــروش  ممنوعیــت  لغــو 
تورهــای ترکیــه در ایــران موجب 
افزایــش عجیــب نــرخ تورهــای 
ســفر بــه ترکیــه شــده اســت تــا 
از  یکــی  کــه  جایــی 
خبرگزاری هــای کشــور اعــام 
کــرد تــور ســفر بــه شــهر آنتالیــا 
- یکــی از مقاصــد مــورد عاقــه ایرانی هــا در ســفر بــه ترکیــه 
- حتــی تــا 9 میلیــون تومــان نیــز فروختــه می شــود. 
ــه مدعــی هســتند کــه  آژانس هــای فروشــنده تورهــای ترکی
قیمــت تورهــا افزایــش نداشــته و ایــن تورهــا پیش تــر نیــز 

با همین مبالغ اجرا می شد.
 بررســی ها مشــخص کــرده نــرخ تورهــای گردشــگری ترکیــه 
پــس از اعــام لغــو ممنوعیــت فــروش تورهــای ترکیــه کــه 
ــه  ــده، ب ــال ش ــور اعم ــار در آن کش ــای خونب ــس از کودت پ
 شــدت کاهــش یافتــه و نــرخ تــور گردشــگری آنتالیــا حتــی 
بــه کمتــر از یــک میلیــون تومــان و هزینــه ســفر بــه اســتانبول 

بــه 7۵0 هــزار تومــان رســیده اســت. 
مشــخص  انجام شــده  بررســی های  در  حــال  ایــن  بــا 
ــه  ــه ترکی ــفر ب ــت س ــو ممنوعی ــام لغ ــس از اع ــه پ ــد ک  ش
و انــکار گرانــی تورهــای ترکیــه توســط شــرکت های خدمــات 
گردشــگری ایــران، فــروش تورهــای ایــن کشــور، به ویــژه بــه 
مقصــد ســواحل جنوبــی ترکیــه نســبت بــه یــک مــاه پیــش 

افزایــش زیــادی داشــته اســت. 
هم اکنــون کمتریــن نــرخ تــور اســتانبول بــا هواپیمــای 
ایرانــی و ۲ شــب اقامــت در هتــل ۳ ســتاره، 770 هــزار تومــان 
ــه  ــا ایرالین هــای ترکی اســت. تورهــای همیــن مقصــد کــه ب
ــرای ۳ روز ــا اقامــت در هتــل ۵ ســتاره ب  انجــام می شــود، ب

اســت.  قیمت گــذاری شــده  تومــان  میلیــون   ۲ حــدود 
ارزان تریــن قیمتــی کــه بــرای تورهــای آنتالیــا گذاشــته شــده 
بــا ایرالیــن ایرانــی و اقامــت در هتــل ۳ ســتاره، یــک میلیــون 
و ۵00 هــزار تومــان اســت کــه اگــر مســافران همیــن تــور در 
ــون و ۵00 هــزار  ــد ۳ میلی ــد، بای ــل ۵ ســتاره اقامــت کنن هت
تومــان هزینــه کننــد و نــرخ همیــن تــور بــا پروازهــای ترکیــه 

ــد.  ــم می رس ــان ه ــزار توم ــون و 700 ه ــه ۸ میلی ب
دیــدار  در  معــاون گردشــگری  رحمانی موحــد،  مرتضــی 
ــارس  ــه م ــود: از نیم ــه ب ــه گفت ــفیر ترکی ــا س ــود ب ــر خ اخی
ــخ  ــل فس ــه  دلی ــران ب ــی ای ــش خصوص ــون بخ ۲0۱6 تاکن
قراردادهــای متعــدد تورهــای مســافرتی، متحمــل خســارتی 

ــت.  ــده اس ــورو ش ــون ی ــا ۸ میلی ــدود 7 ت ح
ســفیر ترکیــه در ایــران نیــز اطمینــان داد تــاش خــود را بــرای 
ــران  ــته و جب ــطح شایس ــه س ــود ب ــط موج ــدن رواب بازگردان
ــرخ  ــش ن ــام افزای ــا اع ــاال ب ــا ح ــدد؛ ام ــه کار بن ــارت ب خس
ــای  ــود توافق ه ــا وج ــد ب ــر می رس ــه  نظ ــه ب ــه ترکی ــفر ب س
ــدی  ــت بهره من ــور در جه ــی دو کش ــش خصوص ــی، بخ دولت

ــتند. ــده هس ــت ایجادش ــری از فرص حداکث

بازسازیارگبمباجدیتادامهداردگزارش

آگهیابالغوقترسیدگی
مهدی  محمد  خواهان  ح   ۵۱ ش   ۵7-9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
تقدیم  قسامی  مهناز  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زارع      
نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 9۵/7/۲۴ساعت ۱0/00 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی 
مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان – 
ثانی دادخواست  شعبه   شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۵۵۳۸/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۵۱مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان
آگهیمزایده

اجرای احکام مدنی شعبه ۲ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کاسه 9۵0067 ج ح ۲ له سید رضا 
مصطفی مقدم علیه تامیه – توران دخت – پوران دخت – ماندانا – مانیا 
– رادنوش همگی مصطفی مقدم و سرو گل حکیم نژاد مبنی بر دستور 
فروش به منظور فروش ششدانگ پاک ثبتی به شماره ۵۴7۵/9 واقع 
در بخش ۴ ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان – خ گلزار – کوچه شهیدان 
خاتون آبادی – بن بست مهدی – درب اول و دوم سمت راست – پاک 
واقع  تعرض طرفین  که مصون  الذکر  ذیل  با وصف کارشناسی   ۱7 ۱۵و 
گردیده است در مورخ 9۵/6/۲۸ یکشنبه از ساعت ۸:۳0 تا 9 صبح در 
اجرای  ساختمان  پارسیان-  بیمه  جنب   – نیکبخت  )خ  اجرا  این  محل 
اعمال  نظر  نماید. در خصوص ملک مورد  برگزار  احکام – طبقه چهارم( 
خرید  طالبین  است  صورت گرفته  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۱۱ ماده 
۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید ازآن خواهند 
بود تا با تودیع ۱0در صد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد   ۲۱7۱۲90۲۱000۸ شماره  به 
از  مزایده   . نمایند  مزایده شرکت  جلسه  در  اجرا  این  به  واریزی  فیش 
مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و  شروع  مبلغ کارشناسی 

خواهد بود.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی

قدمت  با  آن  زمین  زیر  بانضمام  مسکونی  طبقه  دو  بازدید  مورد  محل 
متر   ۱۵۴/7۸ سند  مطابقه  مزبور  ملک  عرصه  بوده که  سال   ۴0 حدود 
باشد که ۴۵ سهم مشاع  مربع می  متر   ۲۳0 آن حدود  اعیانی  و  مربع 
از 7۲ سهم عرصه و اعیان می باشد. اسکلت ساختمان به صورت دیوار 
از  اتاق ها  با سقف طاق ضربی که بدنه داخلی دیوارهای سالن و  باربر 
گچ و رنگ و کف سالن از موزائیک می باشد. درب و پنجره های خارجی 
از پروفیل فلزی و آلومنیوم می باشد. ارزش تمامت ششدانگ عرصه و 
اعیان ملک مزبور با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه جمعا مبلغ 
۵/۵۸0/000/000 ریال می باشد و ارزش اعیانی ملک مذکور به قیمت روز 
با در نظر گرفتن  نوع بنا و کاربری قدمت ، انشعابات و امتیازات و کلیه 
ارزیابی می گردد.  ریال   ۴۳۲/000/000 عوامل موثر در قضیه جمعا مبلغ 
دادگاه عمومی حقوقی   ۲ احکام شعبه  اجرای  الف  ۱۴970/ م   : شماره 

اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

مجهول  و  شعبه  این  در   ۲۸/9۵ پرونده  بودن کاسه  مفقود  به  باتوجه 
المکان بودن ۱- احمد زارعی فرزند حسین ۲- ملک ارسان مسعودی 
آرانی فرزند عباس و ۳- فرزانه مسعود آرانی فرزند علی جهت حضور در 
وقت 9۵/7/7 و دفاع از پرونده بانکی بابت ضمانت پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 شماره : ۵/۲۲/9۵/۲۸۵/م الف شعبه ششم شورای حل اختاف آران 
و بیدگل

دادنامه 
 ۱۳9۵/0۵/۲۳  : تنظیم  تاریخ   9۵09970۳۵۴۵00699  : دادنامه  شماره 
شماره پرونده : 9۴099۸0۳۵۴۵006۴۵ شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۳۲9 
شاکی : خانم مریم باقری خولنجانی فرزند حسین به نشانی اصفهان – 
اصفهان فلکه ارتش ک چهرازی ک شهید مدنیان ک یزدانی سمت راست 
مجهول  نشانی  به  عباس  فرزند  اعظمی  مجید  آقای  متهم:  دوم  درب 
به محتویات پرونده ختم  باتوجه  تلفنی دادگاه  : مزاحمت  اتهام  المکان 

رسیدگی اعام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید/ 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مجید اعظمی فرزند عباس دایر بر ایجاد مزاحمت 
تلفنی موضوع شکایت خانم مریم باقری خولنجانی فرزند حسین باتوجه 
اعام مشخصات  و  از مخابرات  پرینت اخذ شده   ، پرونده  به محتویات 
امارات  و  قرائن  و سایر  متهم  ناحیه  از  موثر  دفاع  و  مزاحم عدم حضور 
موجود در پرونده اتهام متهم را بشرح فوق محرز تشخیص و مشار الیه 
رعایت  و  اسامی مصوب ۱۳7۵  قانون مجازات   6۴۱ ماده  استناد  به  را 
مواد66-70-بند ب ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸6 قانون مجازات اسامی 
جایگزین شش  نقدی  جزای  ریال   ۱۸/000/000 بپرداخت   ۱۳9۲ مصوب 
ماه حبس محکوم می نماید که در صورت عدم پرداخت مجازات حبس 
اجرا خواهد گردید. رای صادره غیابی است و ظرف ۲0 روز از تاریخ اباغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه است./ شماره :۱۵۴۵۵/ م الف رئیس 

شعبه ۱۱9 دادگاه کیفری دو اصفهان رستم پور
دادنامه

کاسه پرونده اصلی : ۲۲۳/9۵ شماره دادنامه : ۴9۸ مورخ 9۵/۴/۲۸  
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۱7 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: 
غامرضا مهد ی با وکالت محمود سنجری  به نشانی: اصفهان – خ هاتف 
تجاری مهدی – ساختمان  روبروی مجتمع  – کوی مشیر – یخچال – 
تحسیری طبقه اول واحد ۳  خوانده: ۱- محمد جواد قراخانی ۲- مهدی 
مظاهری  به نشانی : مجهول المکان گردشکار : به تاریخ 9۵/۴/۱۵ شعبه 
۱7  با عنایت به محتویات پرونده کاسه ۲۲۳/9۵ و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا ی محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی غامرضا مهدی با وکالت محمود سنجری  به طرفیت 
به خواسته مطالبه مبلغ  ۱- محمد جواد قراخانی ۲- مهدی مظاهری  
-۸۱9690 به شماره  فقره چک  ریال موضوع  پانصد هزار   و  میلیون  ده 

محتویات  به   عنایت  با  قانونی.  خسارات  مطلق  انضمام  به   9۴/۱0/۲0
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین 
را  مطالبه وجه چک   در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  و 
دارد و اینکه خواندگان  علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
ننموده  شورا دعوی  اقامه  و  ابراز  برائت ذمه خویش  بر  مبنی  مطروحه 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ 
دادرسی مدنی  آیین  قانون   ۵۲۲ و   ۵۱9 و   ۵۱۵ و   ۱9۸ و  تجارت  قانون 
به پرداخت مبلغ ده  میلیون و  بر محکومیت تضامنی خواندگان   حکم 
پانصد  هزار ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ 6۲۵/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )  9۴/۱0/۲0( تا زمان  

وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید . رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی در همین  شعبه پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 
شهرستان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   ۲0
اصفهان می باشد. شماره : ۱۵۴۸7/م الف قاضی شعبه ۱7 شورای حل 

اختاف اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه : 9۵09970۳۵0۸007۲0 تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/0۵/0۳شماره 
پرونده :9۴099۸0۳۵0۸00۲۸۲ شماره بایگانی شعبه : 9۴0۳۲۳ پرونده 
کاسه 9۴099۸0۳۵0۸00۲۸۲ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شرکت   : خواهان   9۵09970۳۵0۸007۲0 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
هنر سنگ آریا به نشانی اصفهان خ سعادت اباد خ آب ۲۵0 کوی شهید 
گنجی- پاک ۴ غربی -طبقه سوم- منزل حیدری خوانده : دادستان 
نیکبخت  خ   – اصفهان  نشانی  به  اصفهان  شهرستان  انقاب  و  عمومی 
دادگستری استان اصفهان  خواسته : صدور حکم ورشکستگی دادگاه با 
اعام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای اصاحی 

می نماید.
رای اصاحی 

 9۵09970۳۵0۸00۵۳۱۲ شماره  دادنامه  در  موجود  اشتباه  خصوص  در 
مبنی بر ذکر اشتباه نام شرکت خواهان نظر به حدوث اشتباه باذکر نام 
یاد  دادنامه  در  اسیا  سنگ  هنر  شرکت  جای  به  اریا  سنگ  هنر  شرکت 
آئین دادرسی مدنی رفع اشتباه  به ماده ۳09 قانون  از آن مستند  شده 
فاقد  و  ممنوع  اصاحی  دادنامه  بدون  اصلی  دادنامه  تسلیم  نماید  می 
اعتبار است و دادنامه اصاحی از حیث قابلیت تجدید نظر تابع دادنامه 
اصلی است. شماره : ۱۵۴۵۱/ م الف رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی 

اصفهان – علیرضا شمس اژیه
دادنامه

 ۱۳9۵/0۲/07  : تنظیم  تاریخ   9۵09970۳۵۴700۲09  : دادنامه  شماره 
شماره پرونده : 9۴099۸0۳6۴۸0۱6۵۳ شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۲۱۳ 
شاکی : خانم رویا شیخ ابو مسعودی فرزند سید اسداله با وکالت آقای 
محمد مرادی فرزند شکر اله به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر 
ابراهیم مغیث فرزند حسن به  : آقای  فاز ۲ طبقه 7 شماره 90۸ متهم 
نشانی : مجهول المکان اتهام : ترک انفاق دادگاه  پس از بررسی اوراق و 

محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهیم مغیث فرزند سید حسین مبنی بر ترک 
انفاق همسرش خانم رویا شیخ ابو مسعود دادگاه نظر به کیفر خواست 
وکالت  با  شاکیه  شکایت  اصفهان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
آقای محمد مرادی وکیل دادگستری ماحظه رونوشت سند نکاحیه دائم 
افراد مطلع در پرونده و عدم حضور  فی مابین متهم و شاکیه اظهارات 
و  دادسرا  از  اعم  رسیدگی  مراحل  از  در هیچیک  متهم  ناحیه  از  دفاع  و 
دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم میداند لذا 
مستندا به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نامبرده را به تحمل یکسال 
حبس تعزیری درجه شش محکوم مینماید رای دادگاه غیابی و ظرف ۲0 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
۲0 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
 ۲ دادگاه کیفری   ۱۲۱ شعبه  رئیس  الف  م   /۱۵۴۴7: شماره  ر  است./ 

اصفهان – مهرداد صیاف زاده
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره ۴۵/۱۴0 واقع 

در بخش ۱6 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم بتول حمامی 
کتایونچه فرزند رضا در  جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت 
شنبه  چهار  روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و 
خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در  9 صبح  ساعت   ۱۳9۵/06/۲۴ مورخ 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  و ساعت مقرر 
یا مجاورین  مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون 
یک  مدت  ظرف  معترضین  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع 
اداره تسلیم  ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

 نمایید.
تاریخ انتشار : ۱۳9۵/0۵/۳۱ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/0۵/۵۵7/الف/م به تاریخ 

9۵/0۵/۲۸
آگهیفقدانسندمالکیت 

محلی  استشهادیه  برگ  دو  پیوست  به  بیدگلی  ربانی  محمد  علی  آقای 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده است  مدعی است که سند 
اصلی   ۲70۴ از  فرعی   ۲7۱ شماره  به  زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت 
واقع در بخش سه  حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه 6۳ دفتر ۲9 
سند  و  ثبت  بیدگلی  ربانی  محمد  علی  بنام   90۳6 شماره  ذیل  اماک 
است.  تسلیم گردیده  و  صادر   ۲۸۸۵0۵ شماره  به  ای  دفترچه  مالکیت 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  اینک  و  مفقود  جابجایی  اثر  در 
نموده و معامله دگری صورت نگرفته است  لذا طبق تبصره یک اصاحی 
ماده ۱۲0 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  تا هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک  مذکوریا  وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
نماید  تسلیم  و سند معامله  مالکیت  اصل سند  ارائه  را کتبا ضمن  خود 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد.چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند 
 ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد.
 شماره : ۵/۲۲/9۵/۲96/م الف  

رئیس ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل عباس عباس زادگان
آگهیابالغوقترسیدگی

خواسته  به  دادخواستی  آرانی  امینیان  مسعود  خواهان  این که  به  نظر 
های حل  به مجتمع شورا  برآهوئی   اله  نعمت  به طرفیت  وجه  مطالبه 
حقوقی  سوم  شعبه  به  ارجاع  از  پس  تقدیم که  بیدگل  و  آران  اختاف 
شورای حل اختاف به کاسه ۳/۳۴9/9۵ ثبت و برای تاریخ 9۵/۸/۱6 
فوق  خوانده  که  آنجا  از  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۱9/۳0 ساعت 
دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر 
می  اباغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای 
گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند 
تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب 

شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
شماره : ۵/۲۲/9۵/۲۸7/م الف رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم 

حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی
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چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

17  ْC

7   ْC

12   ْC

19   ْC

33  ْC

32   ْC

31   ْC

34   ْC

ن صنعاء، میعادگاه حضور باشکوه مردم یمن میدان السبع�ی

گروه های مردمی و احزاب یم�ن از شهرهای مختلف این کشور در اقدامی �ب سابقه در تاریخ یمن با 

ن صنعاء حضور یافتند و حمایت خود را از تشکیل  کت در راهپیما�ی میلیو�ن در میدان السبع�ی �ش

شورای عایل سیایس یمن و صلح خواهی آن اعالم کردند. ابنا

حوادثخاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی
 با رویکرد اقتصاد مقاومتی     

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

نوبتی برای تنفس 
حســن  هارونــی از آزادگان خمینی شــهر در خاطراتــش 
می گویــد: بــا بهانه جویی هــای ســرباز عراقــی بــه 
زنــدان افتــادم. در فضــای محــدود زنــدان اردوگاه 
ــنگی  ــنگی و گرس ــر تش ــاوه ب ــرا، ع ــاِد اس ــداد زی تع

ــود.  ــرده ب ــخت ک ــان س ــم برایم ــس را ه تنف
تنهــا منفــذ ورود هــوا بــه ســلول، ســوراخی دو ســانتی 
مربــوط بــه قفــل در آهنــی ســلول بــود کــه بــه نوبــت 
 پشــت در می آمدیــم و چنــد نفــس عمیق می کشــیدیم 

و نوبت را به نفر بعد می دادیم. 
 کتمان درد و رنج

اصفهــان  بچه هــای  از  کلوشــانی  مهــدی  همــراه 
در صفــوف پنــج تایــی آمــار نشســته بودیــم. آن 
روز  روزهــای گذشــته،  از  بعضــی  مثــل  هــم  روز 
روال گذشــته  طبــق  بــود.  عراقی هــا  بهانه گیــری 
بــا ضربــات کابــل شــروع بــه شــمارش کردنــد. 
 بهانــه ای از مهــدی گرفتنــد و چنــد نفــری بــه جانــش

 افتادند. 
فریادهــای یــا حســین، یــا زهــرا و یــا ابوالفضــل 
امــا  بــود؛  بلنــد  زیــر ضربــات عراقی هــا  مهــدی 
ــن آرام  ــه  م ــه دادن  ب ــرای روحی ــه ب ــک لحظ در ی
ــم  ــان ه ــم؛ آن چن ــاد می زن ــی فری ــرس الک ــت نت گف
درد نــدارد. بــا ایــن حــال می دانســتم کــه ایــن 
ــن  ــه م ــه دادن ب ــرای روحی ــا ب ــدی صرف ــات مه جم
ــات مشــابه را چشــیده   اســت؛ زیــرا خــود طعــم ضرب

بودم.

 ثروتمند شدن 
دختر 19 ساله فقیر تهرانی

زن خارجــی کــه ســال ها بــا ســرطان دســت وپنجه نــرم 
می کــرد، پــس از 19 ســال جســت وجو، تنهــا دختــرش را در 
ایــران پیــدا کــرد و او را بــا ارثیــه ای میلیونــی بــه خانــه بخــت 
ــه  ــی ب ــش ماهگ ــه در ش ــجو ک ــر دانش ــن دخت ــتاد. ای فرس
پرورشــگاه ســپرده شــده بــود، در نــوزادی بــه زوج جوانــی کــه 
آرزوی فرزنــد داشــتند واگــذار شــد و بــا نــام خانوادگــی مــرد 
خانــه، تنهــا فرزنــد زن و شــوهر خوشــبخت شــد. بــه گــزارش 
ــود، پــس از  ــه ب ــو« کــه اهــل ترکی ــا، مــادر واقعــی »مین رکن
فــوت ناگهانــی همســرش در تصــادف جــاده ای، بــرای گرفتن 
ارثیــه پــدری راهــی زادگاهــش شــد و نــوزاد شــیرخواره اش را 

بــه زوج پیــر صاحبخانــه ســپرد. 
ــواده اش  ــرد از ســوی خان ــر نمی ک ــز فک ــه هرگ »ســولماز« ک
ــرادرش  ــه تنهایــی ســراغ ب مــورد آزار قــرار گیــرد، در ترکیــه ب
ــر  ــارقان زورگی ــاک او در دام س ــه هولن ــا توطئ ــا ب ــت؛ ام رف
افتــاد و بــا جیــب خالــی و در حالــی کــه بــه شــدت مجــروح 
ــت  ــن زن نگون بخ ــد. ای ــا ش ــه ره ــای ترکی ــود، در بیابان ه ب
ــی در مســیر  ــا اتفاق ــه ای نداشــت، کام ــا مــرگ فاصل ــه ب ک
کاروان بازرگانــی ایتالیایــی قــرار گرفــت؛ در حالــی کــه دچــار 
ــن  ــه ای ــا یــک ســال در خان ــود ت فراموشــی موقــت شــده ب
ــناریوی  ــک س ــرانجام در ی ــد و س ــان ش ــان درم ــرد مهرب م
ایتالیــا روانــه  و  پــای ســفره عقــد نشســت   عاشــقانه 

 شد. 
در آن ســوی مرزها، زوج کهنســال صاحبخانه که پس از ماه ها 
بی خبــری از بازگشــت ســولماز ناامیــد شــده و از سرنوشــت 
ــوان نگهــداری از دختــرک  ــد، در حالــی کــه ت  او بی خبــر بودن

را نداشتند، او را به پرورشگاه سپردند. 
ــون  ــید چ ــول نکش ــاد ط ــه زی ــا در نوانخان ــو ام ــی مین زندگ
ــدی  ــه فرزن ــد، او را ب ــد بودن ــه در آرزوی فرزن ــی ک زوج جوان
ــو  ــد. مین ــان بردن ــر و اجاره ای ش ــه محق ــه خان ــد و ب گرفتن
ــن  ــد و در اولی ــزرگ ش ــادرش ب ــدر و م ــار پ ــال در کن 19 س
 ســال دانشــگاه بــا یکــی از دانشــجویان ســال باالیــی نامــزد 

کرد. 
 مینــو کــه در 19 ســالگی بلندپروازانــه بــه آینــده فکــر می کــرد

ــه  ــد جهیزی ــرای خری ــادرش، ب ــدر و م ــدک پ ــوق ان ــا حق  ب
و کمــک بــه خانــواده در خانــه کار پاره وقــت گرفــت. در همیــن 
زمــان بــود کــه وکیــل ســولماز رد او را تــا خانــه پدرخوانــده اش 

گرفــت و راز پنهــان زندگــی اش را فــاش کــرد. 
مینــو بــا اصــرار خانــواده اش حاضــر شــد بــه رم بــرود و پــس 
از اقامــت یکســاله در ایتالیــا بــا ارثیــه ای میلیونــی بــه خانــه 

پدرخوانــده اش بازگشــت.

ــی  ــا از مریض ــتند ت ــی هس ــال راه ــه دنب ــراد ب ــه اف هم
در امــان باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان پیــدا کــرد 
ــد.  ــته باش ــزی داش ــدن برنامه ری ــض ش ــرای مری ــه ب ک

بالعکــس، همــه مــا بــه دنبــال راه هایــی بــرای جلوگیــری 
از انــواع مریضی هــا هســتیم.

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا، لیمــو، میزبانــی خــوب بــرای 
انــواع مــواد شــیمیایی گیاهــی اســت کــه بــه تنهایــی ۶۴ 
ــن  ــن C تأمی ــه ویتامی ــدن را ب ــه ب ــاز روزان ــد از نی درص

می کنــد.
لیمــو، یــک آنتی اکســیدان قــوی اســت کــه موجــب 
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و مقاومــت در برابــر 

می شــود. بیماری هــا 
ــروع روز  ــرای ش ــاده ب ــیدنی فوق الع ــک نوش ــو، ی آب لیم
 شماســت. فقــط کافــی اســت کــه کمــی  آب را بجوشــانید 
و پــس از اینکــه  خنــک شــد تکه هــای لیمــو را در آن 

ــد! بیندازی

ــه از آن  ــن هم ــه ای ــه دارد ک ــو چ ــید لیم ــا می پرس حتم
می گوییــد؟

ــان و ارزان  ــی، آس ــی طبیع ــو، راه ــه لیم ــم ک ــد بگویی بای
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــای م ــواع مکمل ه ــه ان ــیدن ب ــرای رس ب
اســت. بــه عــاوه اســتفاده از آب لیمــو فوایــد دیگــری دارد 

ــم: ــاره می کنی ــه آن ش ــر ب ــه در زی ک
1 – از بین بردن آکنه

اگــر صــورت و بــدن شــما جــوش می زنــد، حتمــا آب لیمــو 
بنوشــید. آب لیمــو دارای خــواص آنتی باکتریــال اســت کــه 
ــم  ــرآب را ه ــرد. اگ ــن می ب ــه زا را از بی ــای آکن باکتری ه
در کنــار آب لیمــو بــه عنــوان تصفیه کننــده بــدن از ســموم 
اســتفاده کنیــد کــه نســخه بی نظیــر، ارزان و عالــی بــرای 

از بیــن بــردن جوش هایتــان خواهیــد داشــت.

همچنیــن می توانیــد از آب لیمــو بــه عنــوان شــوینده 
صــورت اســتفاده کنیــد. اســید ســیتریک موجــود در 
آب لیمــو، یــک الیه بــردار عالــی اســت کــه موجــب حــذف 

ســلول های مــرده پوســت می شــود.
۲ – کاهش وزن

بایــد بگویــم می توانیــد آب لیمــو   قبــل از هــر چیــز 
ــری  ــر کال ــکر و پ ــر از ش ــیدنی پ ــر نوش ــن ه را جایگزی
دیگــر کنیــد و از آن لــذت ببریــد؛ عــاوه بــر ایــن نوشــیدن 
ــدن  ــش متابولیســم ب ــرای افزای ــی ب ــی عال ــو راه آب لیم
ــان ــدن انس ــودن ب ــه ب ــه هیدرات ــی ک ــت. از آن جای  اس

ــدن اســت  ــش سوخت وســاز ب ــرای افزای ــن شــرط ب اولی
پــس الزم اســت افــراد در طــول روز بــه انــدازه کافــی آب 

بخورنــد.

 اگر می خواهید سرما نخورید 
این میوه را بخورید

 شــهردار اصفهــان، معاونــان شــهرداری و مدیــران مناطــق مختلــف شــهرداری اصفهــان 
ــری  ــی و سراس ــای محل ــر روزنامه ه ــور در دفات ــا حض ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــگار ب در روز خبرن
خبرگزاری هــا و نشــریات اســتان اصفهــان، بــا خبرنــگاران، مدیــران مســئول و سرپرســتان ایــن 
ــاز  ــا آغ ــان، ب ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــد. ب ــدار کردن ــانه ها دی رس
ــای  ــل بخش ه ــاط و تعام ــش، ارتب ــال پی ــک س ــان از ی ــهری اصفه ــت ش ــد مدیری دوره جدی
مختلــف مدیریــت شــهری بــا رســانه ها روزبــه روز افزایــش یافــت و اقدامــات زیــادی در ایــن 
ــی انجــام شــد  ــه خوب ــی ب ــا در ســطح مل ــه بیشــتر آن ه ــی ک ــت؛ اقدامات ــه صــورت گرف  زمین
ــد اصفهــان و همچنیــن معرفــی فرهنــگ  و در معرفــی جاذبه هــای تاریخــی و توریســتی جدی
ــه  ــی کشــور ب ــف تلویزیون ــران شــبکه های مختل ــود. حضــور مدی ــر ب ــان بســیار مؤث نصــف جه
همــراه معــاون ســیمای جمهــوری اســامی در اصفهــان کــه بــرای نخســتین بار در کشــور اتفــاق 
افتــاد، یکــی از ایــن اقدامــات مهــم بــود کــه بازخــورد بســیار مثبتــی بــه همــراه داشــت و ســبب 
شــد برنامه هــای زیــادی از صداوســیمای کشــور بــا موضــوع اصفهــان بــه روی آنتــن شــبکه های 
مختلــف تلویزیونــی رود. همچنیــن در تازه تریــن اقــدام رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مدیــران و 
ســردبیران بیــش از 350 رســانه محلــی کشــور بــه همــت روابــط عمومــی شــهرداری در اصفهــان 
گــرد هــم آمدنــد و شــهرداری، میزبــان ســومین همایــش بــزرگ اتحادیــه مطبوعــات محلــی 

ــود. اســتان های سراســر کشــور ب
ــه مدیریــت مرکــزی شــهرداری اصفهــان محــدود نشــده  ــا ب ایــن فعالیت هــای رســانه ای، تنه
ــه اهمیــت رســانه ها در  ــز ب ــان و رؤســای بخش هــای مختلــف شــهرداری نی ــران، معاون و مدی
دنیــای کنونــی واقفنــد؛ بــه همیــن منظــور امســال نیــز ماننــد ســال گذشــته، همزمــان بــا روز 
ــت  ــک ســال فعالی ــاس ی ــه پ ــان، ب ــف اصفه ــر رســانه های مختل ــا حضــور در دفت ــگار، ب خبرن
ــار بیســت و ســه  ــوان ی ــه عن ــار شــهرداری ب ــن رســانه ها و پوشــش اخب ــاش مســتمر ای و ت
ــف  ــن مختل ــا عناوی ــن قشــر ســختکوش ب ــای ای ــا و تاش ه ــت شــهری، از فداکاری ه مدیری
قدردانــی و بــر ضــرورت حضــور خبرنــگاران بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی در دنیــا تأکیــد 

کردنــد.
ــان در  ــهرداری اصفه ــف ش ــق مختل ــران مناط ــهرداری و مدی ــان ش ــان، معاون ــهردار اصفه ش
ــری  ــی و سراس ــای محل ــر روزنامه ه ــور در دفات ــا حض ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــگار ب روز خبرن
خبرگزاری هــا و نشــریات اســتان اصفهــان بــا خبرنــگاران، مدیــران مســئول و سرپرســتان ایــن 
 رســانه ها دیــدار کردند.شــهردار اصفهــان روز خبرنــگار امســال را متفــاوت از ســایر روزهایــش آغاز 
کــرد. دکتــر مهــدی جمالی نــژاد در مراســمی بــا عنــوان »همنشــینی تیترهــا« در میــان 
ــانه ای  ــات رس ــان اداره ارتباط ــا و کارکن ــان زیب ــه اصفه ــا، روزنام ــزاری ایمن ــگاران خبرگ خبرن
شــهرداری حاضــر شــد. صــرف صبحانــه بــا خبرنــگاران و شــنیدن خواســته های آنــان و تقدیــر 
از تیــم رســانه ای شــهرداری اصفهــان توســط دکتــر مهــدی جمالی نــژاد آغــازی بــود بــرای روزی 

ــان.  ــران شــهری اصفه ــرای مدی ــاوت ب متف

    بازدید شهردار اصفهان از ایسنا
دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــه مناســبت روز خبرنــگار و ســالگرد تأســیس جهــاد دانشــگاهی از 

خبرگــزاری دانشــجویان ایــران منطقــه اصفهــان بازدیــد کــرد.
ــر  ــزاری ب ــن خبرگ ــت ای ــگاران و سرپرس ــنهادات خبرن ــرات و پیش ــتقبال از نقطه نظ ــا اس وی ب

ــرد. ــد ک ــهری تأکی ــت ش ــای مدیری ــعه و ارتق ــانه ها در توس ــش رس نق
    بازدید معاون خدمات شهری از روزنامه اصفهان امروز

ــه  ــا حضــور در روزنام ــم ب ــان ه ــات شــهری شــهرداری اصفه ــاون خدم احمدرضــا مصــور، مع
اصفهــان امــروز بــر نقــش رســانه در آرامش بخشــی بــه شــهر تأكیــد و از تاش هــای 
صورت گرفتــه در روزنامــه اصفهــان امــروز بــرای انعــكاس مطلــوب خدمــات شــهرداری اصفهــان 
بــه مــردم تقدیــر كــرد. وی ابــراز امیــدواری کــرد تــا معاونــت خدمــات شــهری از ظرفیــت گــروه 

ــد. ــتفاده کن ــهری اس ــات ش ــش خدم ــانی و پوش ــرای اطاع رس ــروز ب ــان ام ــریات اصفه نش
    بازدید معاون حمل ونقل و ترافیک از روزنامه کیهان

ــا حضــور در دفتــر  علیرضــا صلواتــی، معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان نیــز ب
سرپرســتی روزنامــه کیهــان در اســتان اصفهــان بــا سرپرســت ایــن روزنامــه در اصفهــان دیــدار 
ــک  ــی ترافی ــش مردم ــه پوی ــاره ب ــا اش ــگار ب ــک روز خبرن ــن تبری ــرد. وی ضم ــو ک  و گفت وگ
و آغــاز طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو در خیابــان چهاربــاغ گفــت: اصلی تریــن بــال 
پویــش مردمــی فرهنــگ ترافیــک را رســانه ها بــر عهــده دارنــد و جــای بســی تشــكر و قدردانــی 

ــد. ــه خوبــی از عهــده ایــن مســئولیت بــزرگ برآمدن دارد كــه رســانه های شــهر اصفهــان ب
    بازدید معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری از ایرنا

ــان  ــهرداری اصفه ــات ش ــاوری اطاع ــش و فن ــزی، پژوه ــاون برنامه ری ــدی، مع ــود محم محم
هــم در دیــدار بــا رئیــس و کارکنــان خبرگــزاری جمهــوری اســامی در اســتان اصفهــان اظهــار 
ــاه  ــروت و رف ــش ث ــرای افزای ــوم ب ــتفاده از عل ــد اس ــق فرآین ــانه ها در تحق ــش رس ــرد: نق ک
اجتماعــی بســیار حائــز اهمیــت اســت و رســانه ها همــگام بــا مراکــز تولیــد علــم، نقــش مهمــی 
ــد.  ــن دارن ــای نوی ــوم و اســتفاده از فناوری ه ــی، پیشــرفت عل ــکاس دســتاوردهای علم در انع
ــت  ــق و پژوهــش مــورد غفل ــح کــرد: اســتفاده از ظرفیــت رســانه ها در عرصــه تحقی وی تصری

قــرار گرفتــه اســت.
    دیدار شهردار منطقه 6 شهرداری اصفهان از روزنامه جام جم

ــه  ــد از تحریری ــیه بازدی ــز در حاش ــان نی ــهرداری اصفه ــه ۶ ش ــهردار منطق ــی، ش ــور نجف منص
روزنامــه جام جــم اســتان اصفهــان گفــت: حــوزه خبــر و خبرنــگاری آیینــه دوســویه اســت کــه 
در یــک ســو، نظــام حاکمیتــی و دســتگاه اجرایــی و در ســوی دیگــر، مــردم جامعــه حضــور 
ــا بیــان اینکــه حــوزه خبــر و خبرنــگاری نقشــی مفصــل را بیــن نظــام حاکمیتــی   دارنــد.وی ب
ــرای افزایــش ســطح آگاهــی مــردم تــاش  ــد ب ــد، افــزود: رســانه ها بای ــازی می کن و مــردم ب

کننــد و ارتبــاط دوســویه بیــن نظــام حاکمیتــی و مــردم را بــه وجــود آورنــد.

    دیدار مدیر منطقه 3 اصفهان با خبرنگاران روزنامه ایران
حســین کارگــر، شــهردار منطقــه ســه اصفهــان، نیــز بــه مناســبت روز خبرنــگار از دفتر سرپرســتی 
روزنامــه ایــران در اصفهــان بازدیــد کــرد و ضمــن تبریــک ایــن روز گفــت: رســانه ها و خبرنــگاران 

پــل ارتباطــی مســئوالن و مــردم هســتند و می تواننــد در ایــن بــاره نقــش مهمــی ایفــا کننــد.
ــان مســائل و مشــکات شــهروندان درصــدد پاســخگویی از   ــا بی ــگاران ب ــه داد: خبرن وی ادام
ــهروندان  ــازمان ها و ش ــن س ــه ای بی ــه دوطرف ــاد رابط ــبب ایج ــن س ــد؛ ای ــئوالن برمی آین مس
ــد عــوارض  ــن هســتند کــه بدانن ــال بســیاری از شــهروندان خواهــان ای ــه طــور مث  می شــود؛ ب
ــم از  ــن مه ــانی ای ــه اطاع رس ــود ک ــی می ش ــه کارهای ــرف چ ــد، ص ــه می پردازن ــی ک و مالیات

طریــق رســانه ها انجــام می گیــرد.
    بازدید مدیر منطقه 14 از روزنامه زاینده رود

ــه  ــه روزنام ــور در تحریری ــا حض ــز ب ــان، نی ــهرداری اصفه ــه 1۴ ش ــر منطق ــی، مدی ــی شمس عل
ــگاران ایــن روزنامــه تبریــک گفــت و از نزدیــک در جریــان  ــه خبرن ــگار را ب زاینــده رود روز خبرن

ــت. ــرار گرف ــانه ق ــن رس ــای ای فعالیت ه
    بازدید مدیر منطقه 5 از روزنامه جمهوری اسالمی

حمیدرضــا فرهنــگ، مدیــر منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان، بــه مناســبت روز خبرنــگار از روزنامــه 
جمهــوری اســامی بازدیــد كــرد. وی در ایــن دیــدار فعالیــت در رســانه را حســاس و مهــم خوانــد 
و گفــت: بــه واســطه فعالیــت رســانه ها، مــردم در جریــان خدمــات مختلفــی كــه بــه آنــان ارائــه 

می شــود، قــرار می گیرنــد و از ایــن جهــت فعالیــت رســانه ها، مهــم و امیدآفریــن اســت.
مدیــر منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان در ایــن دیــدار از تاش هــای سرپرســت روزنامــه جمهــوری 

اســامی در اســتان و همــكاران وی تقدیــر كــرد.
    دیدار مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با خبرنگاران روزنامه نسل فردا 

عبدالرســول امامــی، مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان، بــا حضــور در دفتــر روزنامــه نســل 
ــن رســانه آشــنا شــد و روز  ــد کار در ای ــا رون ــه ب ــن روزنام ــر مســئول ای ــا مدی ــدار ب ــردا و دی ف

ــردا تبریــک گفــت.  ــگاران نســل ف ــه خبرن ــگار را ب خبرن
وی در ادامــه، شــهرداری منطقــه 10 و پروژه هــای شــاخص و در حــال اجــرا و اقدامــات 
صورت گرفتــه منطقــه در ســال 1395 را تشــریح کــرد و ادامــه داد: پــروژه شــهرک ســامت بــه 
عنــوان شــاخص ترین پــروژه مشــارکتی شــهرداری در ایــن منطقــه وجــود دارد. مدیــر منطقــه 
ــراه  ــمت بزرگ ــهر از س ــاماندهی ورودی ش ــت س ــی جه ــام آمادگ ــان از اع ــهرداری اصفه 10 ش

ــر داد. ــرودگاه خب ف
    بازدید مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان از روزنامه ایران

حســین کارگــر، مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان، در روز خبرنــگار از دفتــر روزنامــه ایــران 
بازدیــد و بــا سرپرســت ایــن روزنامــه گفت و گــو کــرد. 

وی بــه مشــکات، حساســیت ها و محدودیت هــای فعالیــت ایــن نهــاد در بافت هــای میراثــی 

ــان در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود از  ــر منطقــه 3 شــهرداری اصفه اشــاره کــرد. مدی
مســاحت بافــت فرســوده ایــن منطقــه بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای انبوه ســازان و پیمانــکاران 
ــم  ــوت می کنی ــت: از انبوه ســازان، مسکن ســازان و پیشــگامان ساخت و ســاز دع ــرد و گف ــاد ک ی
در عرصــه ساخت وســاز در منطقــه ورود پیــدا کننــد. شــهرداری ایــن قــول را می دهــد کــه بــا 50 
درصــد تخفیــف، امکانــات قانونــی بافــت فرســوده را در اختیارشــان قــرار دهــد و مســاعدت الزم 

بــدون بروکراســی اداری را بــا آن هــا داشــته باشــد.
ــه     ــهری و روزنام ــه همش ــان از روزنام ــهرداری اصفه ــن ش ــازمان میادی ــر س ــد مدی     بازدی

ــان صنعــت عصــر اصفه
ــهرداری  ــهری ش ــاغل ش ــاماندهی مش ــن و س ــازمان میادی ــل س ــر عام ــاورز، مدی ــر کش اصغ
اصفهــان نیــز در 17 مــرداد بــه دیــدار خبرنــگاران و سرپرســت روزنامــه همشــهری در اصفهــان 
ــاش  ــوت از ت ــک خــدا ق ــا ی ــد و ب ــه شــهرداری خوان ــن رســانه را عضــوی از بدن رفــت. وی ای
خبرنگارانــی کــه تاکنــون اطاع رســانی های الزم را از اخبــار ایــن ســازمان و کل بدنــه شــهرداری 
داشــته اند، سپاســگزاری کــرد. مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
ــوان یکــی از  ــه عن ــن ســال ها ب ــه همشــهری طــی ای ــرد: روزنام ــد ک ــان تأکی شــهرداری اصفه
ــز  ــا شــهرداری نی ــه ب ــا شــهروندان، بلک ــی را ب ــاط خوب ــا ارتب ــه تنه ــا، ن ــن روزنامه ه مردمی تری
داشــته اســت؛ بــه همیــن دلیــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری خوشــحال 
ــا  ــه جوی ــن روزنام ــم در  ای ــی قل ــان اهال ــردم را از زب ــادات و پیشــنهادات م ــه انتق می شــود ک
ــگار  شــود. وی همچنیــن در ادامــه از روزنامــه صنعــت عصــر اصفهــان بازدیــد کــرد و روز خبرن
را بــه فعــاالن ایــن روزنامــه تبریــک گفــت. کشــاورز در ایــن جلســه بــه ضــرورت اطاع رســانی 
ــام معظــم  ــات مق ــار کــرد: در راســتای منوی ــق رســانه ها اشــاره و  اظه و فرهنگ ســازی از طری
رهبــری و حمایــت از تولیــد داخــل، برنامه هــای مختلفــی در ایــن ســازمان تــدارک دیــده شــده 
ــد کمــک رســانه ها  ــن طــرح، نیازمن ــرای اطاع رســانی و افزایــش مشــارکت مــردم در ای ــه ب ک

هســتیم. 
ــه ــان از روزنام ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــعه س ــرح و توس ــاون ط ــد مع  بازدی

 کیمیای وطن
ــگار  ــان معــاون طــرح و توســعه ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در روز خبرن علــی حاجی
میهمــان روزنامــه کیمیــای وطــن بــود و در جریــان چگونگــی فعالیــت ایــن رســانه  قــرار گرفــت. 
وی در ایــن دیــدار بــا تبریــک روز خبرنــگار گفــت: ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان بــا توجــه 
بــه مصوبه هــای شــورای شــهر ایــن امــکان را دارد کــه امکانــات ورزشــی خــود را بــا تســهیات 
ــه محورهــای  ــا اشــاره ب و تخفیف هــای ویــژه در اختیــار رســانه های اصفهــان قــرار دهــد. وی ب
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــزود: طراح ــان اف ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــای س ــی فعالیت ه اصل
راهبــردی و عملیاتــی، توســعه فرهنــگ و ورزش پهلوانــی و روح جوانمــردی و ایجــاد شــخصیت 

ــی فعالیت هــای ســازمان ورزش اســت. ســازمانی از محورهــای اصل

مدیران شهری با خبرنگاران رسانه های مختلف شهر دیدار کردند

 قدردانی از یک سال تالش خبرنگاران در حوزه مدیریت شهری

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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