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مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش: 

 نظام سلطه با اعتقادات دینی 
و استقالل ملت ایران دشمنی دارد

مبارزه با تروریسم       

له
قا

رم
س شهیدان  شهادت  سالروز  شهریورماه،  هشتم   

تقویم  در  روز  این  است.  باهنر  و  رجایی 
تروریسم«  با  »مبارزه  روز  اسالمی،  جمهوری 

قربانی  اسالمی،  انقالب  است.  شده  نامگذاری 
امام)ره(  یاران  از  بسیاری  زیرا  است؛   تروریسم 
انحرافی  گروه های  دست  به  عادی  مردم   و 
اول  روزهای  از  متأسفانه  شده اند.  ترور  منافقان  و 
 پیروزی انقالب تا سال های اخیر )شهدای هسته ای(
این مردم بارها طعم تلخ ترور راچشیده اند. ترور در 
منطق دین اسالم، مردود و منفور است؛ به همین 
تروریسم  قربانی  خود  که  اسالمی  جمهوری  دلیل 
است، پرچمدار مبارزه با آن است؛ امروزه همه دنیا 
که  حتی دشمنان این منطق را تأیید می کنند؛ چرا 
در سال های اخیر، ایران اسالمی حتی در کشورهای 
گذاشته و عمال و آشکارا به مبارزه  دیگر پا به میدان 
و معنوی  مادی  و هزینه های  پرداخته  تروریسم  با 
متحمل  تروریسم  توقف  و  نابودی  برای  را  زیادی 
سند  و  شاهد  شهریور،   8 شهیدان  است.  شده 
که در این روز یاد  جنایت تروریسم در ایران هستند 

گرامی داشته می شود... آنان 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

نوبت دوم

»آگهی تجدید مزایده«

موضوع:
سازمان پایانه های مسافربری نجف آباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 775 مورخ 

95/04/15 نسبت به مزایده یک واحد دفتر کار شرکت بشماره 14 به مساحت 40 متر مربع با قیمت پایه کارشناس 

دادگستری با اجاره بهای ماهیانه 6/200/000 ریال )شش میلیون و دویست هزار ریال( در پایانه مسافربری جنوب 

از طریق مزایده واگذار نماید.

مدت مزایده:
 یک سال شمسی بعد از عقد قرارداد.

دستگاه مزایده گذار: 
سازمان پایانه مسافربری جنوب نجف آباد.

شرایط شرکت در مزایده:
 شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه یا کارت ملی معتبر، اساسنامه شرکت با آخرین 

تغییرات باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند( سایر شرایط مزایده 

در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده به پیشنهاد قیمت: 
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 1395/06/14 به سازمان پایانه مسافربری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

روز شنبه مورخ 1395/06/20 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

مبلغ فروش اسناد مزایده: 
مبلغ 200/000 ریال طی فیش واریزی به شماره حساب پایانه ها 0106906003005 نزد بانک ملی می باشد.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد.

تذکر1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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 خرده یادداشت های المپیک 2016 ریو



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

معظــم  فرمانــده  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
دیــدار  در  )یکشــنبه(  دیــروز  ظهــر  قــوا،  کل 
فرماندهــان و مســئوالن قــرارگاه پدافنــد هوایــی 
ارتــش  آلــه(  و  علیــه  هللا  خاتم االنبیاء)صلــی 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــران، ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــر  ــا ه ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــوان »خ ــه  عن ــد ب پدافن
ــامی  ــوری اس ــل جمه ــه مقاب ــم«، جبه ــه تهاج گون
مخالــف  و  خدعه گــر  »خبیــث،  جبهــه ای  را 
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــت« خواندن ــتقال مل  اس
ــف  ــال تضعی ــه  دنب ــه ب ــمن ک ــن دش ــل ای در مقاب
تــوان دفاعــی کشــور اســت، بایــد آمادگی هــای 
نیروهــای مســلح آنچنــان افزایــش یابــد کــه دشــمن 
 حتــی بــه خــود اجــازه فکــر کــردن دربــاره تجــاوز را

 ندهد.
ــی  ــزم، اراده و توانای ــه ای »ع ــت هللا خامن حضــرت آی
نیــروی انســانی« را عاملــی مهــم در برطــرف کــردن 
ــرارگاه  ــد: ق ــمردند و افزودن ــا برش ــع و ضعف ه موان
پدافنــد، جــزو خطــوط مقــدم و اصلــی اســت و بایــد 
ــا نشــان  ــم و ب ــن موقعیــت مه ــدر دانســتِن ای ــا ق ب
دادن عــزم، اراده و قاطعیــت، عــزم دشــمن را در 

ــد. تهاجــم تضعیــف کنی
بــا  دشــمنی  مســئله  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ملــت ایــران و نظــام اســامی را فراتــر از برخــی 
دشــمنی های رایــج در دنیــا دانســتند و خاطرنشــان 
ــری  ــا تعابی ــه از آن ب ــا ک ــل م ــه مقاب ــد: جبه کردن
همچــون »نظــام ســلطه« یــا »صهیونیســم جهانــی« 

ــا  ــر و ب ــث و خدعه گ ــه ای خبی ــم، جبه ــاد می کنی ی
اندیشــه های ظالمانــه اســت کــه بــا اصــل اعتقــادات 
دینــی، اســتقال و زیــر بــار حــرف زور نرفتــن ملــت 

ــمنی دارد. ــران، دش ای
ــه  ــن جبه ــمنی ای ــروز دش ــه ب ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
مســتکبر در چهره هــای گوناگــون افزودنــد: ایــن 

ــاالت متحــده  ــم ای ــره رژی دشــمنی، یــک روز در چه
آمریــکا و روز دیگــر در چهــره رژیــم ظالمــی همچــون 
صــدام بــروز می کنــد؛ امــا مهــم آن اســت کــه مــا بــا 
ــراوان کشــور  ــات و ظرفیت هــای ف اســتفاده از امکان
ــه دشــمن، موضــع  ــت و برنام ــا شــناخت موقعی  و ب
عمــل  آن  بــه  و  اتخــاذ  را  درســت  تصمیــم   و 

کنیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای مخالفــت و جنجــال 
 گســترده درخصــوص ســامانه موشــکی اس۳۰۰ 
ــی  ــردو را نمونه های ــا تأسیســات حفاظت شــده ف و ی
از خباثــت دشــمن ملــت ایــران خواندنــد و افزودنــد: 
نــه  اســت،  دفاعــی  ابــزاری  اس۳۰۰،  ســامانه 
تهاجمــی؛ امــا آمریکایی هــا تمــام تــاش خــود 
را کردنــد کــه جمهــوری اســامی از ایــن امــکان 

ــود. ــوردار نش برخ
ــه  ــمنی مواج ــن دش ــا چنی ــا ب ــد: م ــان افزودن ایش
هســتیم کــه حــق دفــاع را نیــز بــرای ملــت مــا قائــل 
ــد  ــاع بمانی ــدون دف ــد ب ــع می گوی ــت و در واق نیس
تــا هــر زمــان کــه خواســتیم بتوانیــم کشــور را مــورد 

تهاجــم قــرار دهیــم.
ــدام  ــیاری، اق ــر هوش ــن ب ــوا همچنی ــده کل ق فرمان
بهنــگام و به کارگیــری انــواع روش هــای متنــوع 
 و ابزارهــای پیشــرفته در پدافنــد هوایــی تأکیــد 
و خاطرنشــان کردنــد: دشــمن بایــد بفهمــد کــه اگــر 
تهاجــم کنــد، ضربــه محکمــی خواهــد خــورد و دفــاع 

مــا شــامل پاســخگویی نیــز خواهــد بــود.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، امیــر 
قــرارگاه  فرمانــده  اســماعیلی،  فــرزاد  ســرتیپ 
ــت  ــا گرامیداش ــاء)ص( ب ــی خاتم االنبی ــد هوای پدافن
هشــتمین ســالروز تشــکیل ایــن قــرارگاه، گزارشــی از 
ــم  ــی خات ــد هوای ــرارگاه پدافن ــن اقدامــات ق مهم تری

ــه داد. ــاء)ص( ارائ االنبی
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نظام سلطه با اعتقادات دینی و استقالل ملت ایران دشمنی دارد

ــاد از  ــا انتق ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط  وزی
ــده  ــی اطاعــات را محدودکنن کســانی کــه شــبکه مل
معرفــی می کننــد، گفــت: شــبکه ملــی اطاعــات 
ــد. ــاد نمی کن ــران ایج ــرای کارب ــی ب ــچ محدودیت هی

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، »محمــود واعظــی« 
شــبکه  از  رونمایــی  مراســم  در  یکشــنبه  روز 
شــبکه  ایــن  کــرد:  تأکیــد  اطاعــات  ملــی 
 دسترســی کاربــران داخلــی و خارجــی را تســهیل 

می کند. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــبکه ملــی اطاعــات هیــچ 

ــه اطاعــات  ــران ب ــرای دسترســی کارب  محدودیتــی ب
ــران  ــد: کارب ــادآور ش ــد، ی ــاد نمی کن ــات ایج و خدم
 پــس از ایــن اطاعــات و خدمــات را بــا کیفیــت بهتــر

سرعت بیشتر و تعرفه کمتر دریافت می کنند.
گفــت:  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ملــی  شــبکه  بــه  را  حملــه  بیشــترین  کســانی 
اطاعــات می کننــد کــه خودشــان در زمــان روی 
انجــام کاری  دولتشــان کوچک تریــن  بــودن   کار 

 ندادند.
ــازی را در  ــای مج ــی فض ــز مل ــش مرک ــی نق واعظ

توســعه شــبکه ملــی اطاعــات مــورد اشــاره قــرار داد 
ــای  ــی فض ــز مل ــول در مرک ــن تح ــر ای ــزود: اگ و اف
ــات  ــی اطاع ــه شــبکه مل ــود، رســیدن ب مجــازی نب

ــود. ــن نب ممک
وی شــبکه ملــی اطاعــات را یکــی از مطالبــات 
ــوان و خاطرنشــان  ــری عن ــام معظــم رهب جــدی مق
کــرد: از همــان روز اول ایــن موضــوع در دســتور 
کار قــرار گرفــت و در عمــل نشــان دادیــم آنچــه 
ــری  ــت، پیگی ــری اس ــم رهب ــام معظ ــات مق مطالب

ایرنــا می کنیــم. 

نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای اســامی 
ــر  ــه وزی ــری ب ــی مطه ــروز عل ــه دی ــه نام ــراض ب ــا اعت ب
دادگســتری، خواســتار توجــه نائب رئیــس دوم خانــه ملــت 

ــد.  ــردم ش ــتی م ــکات معیش ــه مش ب
بــه گــزارش کیمیــای وطن، بــه نقــل از خانه ملت ، محســن 
کوهکــن نماینــده مردم لنجان در مجلس شــورای اســامی 
در نشســت علنــی دیــروز )یکشــنبه( پارلمــان، طــی تذکری 
ــر  ــن تذک ــتم ای ــد داش ــن قص ــری م ــای مطه ــت: آق  گف
ــت  ــی ریاس ــای الریجان ــه آق ــم ک ــرح کن ــی مط را در زمان
جلســه را بــر عهــده دارنــد؛ زیــرا مربــوط بــه شماســت؛ امــا 
ــان  ــرم را بی ــده تذک ــن داده ش ــه م ــان ب ــون زم ــون اکن  چ

می کنم. 
وی ادامــه داد: انتظــار مــا از دوســتانی کــه بــه آن هــا 
ــم  ــس رأی داده ای ــه مجل ــت در هیئت رئیس ــرای عضوی ب
ــد  ــه چن ــان ب ــا و نوشته هایش ــه در نطق ه ــت ک ــن اس ای
ــس  ــردم لنجــان در مجل ــده م ــد. نماین مســئله توجــه کنن
شــورای اســامی در همیــن زمینــه گفــت:  آقــای مطهــری 
خواهــش مــن از شــما ایــن اســت تــا زمانــی کــه بــه عنوان 
 نائب رئیــس مجلــس در خانــه ملــت تشــریف داریــد 
از هــر گونــه نطــق یــا نوشــتن نامــه  حاشیه ســاز در شــرایط 
ــدان  فعلــی کــه مشــکات اولیــه مــردم مــا بیــکاری فرزن

ــد.  ــا و مشــکات اقتصــادی اســت، دوری گزینی تبعیض ه
 کوهکــن ادامــه داد: زیبنــده نیســت اعضــای هیئت رئیســه 
نامــه ای بنویســند یــا حرفــی بگوینــد کــه خــوراک تبلیغاتــی 
بــرای بیگانــگان فراهــم کنــد. چنیــن موضوعــی انتظــار مــا 
اســت. وی بــا اشــاره بــه هفتــه دولــت خاطرنشــان کــرد: در 
ایــن هفتــه، رئیس جمهــور و نخســت وزیر کشــور بــه دســت 
منافقــان بــه شــهادت رســیدند. حــال در چنیــن وضعیتــی 
مــا نبایــد مطالبــی بگوئیــم یــا نامــه ای بنویســیم کــه اذهان 
ــات  ــه خدم ــن ب ــه پرداخت ــی ک ــئله اصل ــی را از مس عموم
ــا  ــن کشــور، ده ه ــن در ای ــد. منافقی ــت اســت، دور کن دول
هــزار نفــر را بــه شــهادت رســاندند و ایــن موضــوع سیاســی 
ــی  ــد مطالب ــا نبای ــل م ــن دلی ــه همی و گروهــی نیســت. ب
را بگوئیــم کــه بــه نوعــی دیگــران از آن برداشــت کننــد تــا 
ــود، مطــرح  ــی ب ــام خمین ــه مدنظــر ام  مســائل آن طــور ک
نشــود. کوهکــن ادامــه داد:  آقــای مطهــری! انتظــار از شــما 
ایــن اســت کــه مطالــب را طــوری بگوئیــد و بنویســید کــه 
ــن  ــوری اســامی چنی ــگان و دشــمنان نظــام و جمه بیگان
ــد  ــما نفرمائی ــا ش ــن حتم ــخ م ــد؛ در پاس ــتی نکنن برداش

برویــد آن نامــه را بخوانیــد. 
 وی خطــاب بــه مطهــری اظهــار داشــت: از شــما خواهــش 
ــده از  ــث مطرح ش ــه مبح ــه ای ب ــواب صادقان ــم ج می کن
 ســوی بنــده بدهیــد؛ مــا بــه انــدازه کافــی مشــکل داریــم 

و نباید حاشیه سازی کنیم.  
ســال ها  بیتــی کــه  یــک  اگــر  داد:  ادامــه  کوهکــن 
نامــه ای  امــام)ره( کــرد،  دل  بــه  خــون  و  فتنه گــری 
از  بعضــی  می کنــد،  منتشــر  را  فایلــی  و  می نویســد 
اقدامــات و نامه هــا و گفته هــای دیگــر را دشــمنان مــا 
 در کنــار آن قــرار می دهنــد و تفســیر خــود را می کننــد 
و شــاید هــم شــما را بــه مســائلی متهــم کننــد کــه مصــداق 

ــته شد. نداش

 رئیــس مرکــز حفاظــت و اطاعــات قــوه قضائیــه بــه 
ــکل  ــر ش ــه ه ــه ب ــرب ک ــل مخ ــا و عوام کارچاق کُن ه
ــه دســتگاه  ــا وارد آوردن آســیب ب ــه زدن ی قصــد ضرب
ــد، اشــاره کــرد و هشــدار داد: دســتگاه  ــی را دارن قضائ
 قضائــی بــدون ذره ای چشم پوشــی بــا هــر گونــه فســاد 
و افــرادی کــه بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب، خائــن 
بــه کارکنــان و ظالــم بــه مــردم هســتند، برخــورد قاطــع 
خواهــد کــرد و بــا تمــام قــوا از حیثیــت، آبــرو و زحمات 

قضــات و کارکنــان شــریف دفــاع خواهــد نمــود.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
و المســلمین ســید اســماعیل خطیب در مراســم تکریم 
ــتری  ــات دادگس ــت و اطاع ــس حفاظ ــه رئی و معارف
ــت  ــا جدی ــت ب ــزود: الزم اس ــان اف ــتان اصفه  کل اس
ــراد  ــی، از ورود اف ــازمان یافته و جمع ــورت س ــه ص و ب
ــب  ــرای کس ــه ب ــانی ک ــب و کس ــودجو و فرصت طل س
ــذار  ــی فروگ ــدام و تخلف ــچ اق ــخصی از هی ــع ش مناف
نمی نماینــد، بــه بدنــه دســتگاه قضائــی جلوگیــری 

کــرد.
وی اضافــه کــرد: نیــروی انســانی در دســتگاه قضائــی 
ســرمایه اساســی و اصلــی اســت و حفــظ و صیانــت از 
ایــن ســرمایه ارزشــمند کــه بــرای جــذب و ارتقــای آن 

ــده ــرف ش ــوی ص ــادی و معن ــنگین م ــای س  هزینه ه
اطاعــات دســتگاه  و  وظیفــه حفاظــت  مهم تریــن 

قضائــی اســت.
ــه همچنیــن  ــوه قضائی معــاون حفاظــت و اطاعــات ق
حصــول قســمت بزرگــی از ســامت در دســتگاه قضائی 
ــت  ــردم دانس ــا م ــب ب ــورد مناس ــا برخ ــه ب  را آمیخت
و اظهــار کــرد: حجــم زیــاد کار در دادگســتری بــر 
 کســی پوشــیده نیســت؛ امــا بــا صبــر و مــدارا و توجیــه 
و تذکــر مکــرر بــه نفــس، می تــوان زمینه ســاز برخــورد 
مناســب برآمــده از آموزه هــای ارزشــمند دینــی بــا 

مراجعــان شــد.
بــه  خطیــب  المســلمین  و  حجت االســام 
ــکل  ــر ش ــه ه ــه ب ــرب ک ــل مخ ــا و عوام کارچاق کُن ه
ــه دســتگاه  ــا وارد آوردن آســیب ب ــه زدن ی قصــد ضرب
ــد، اشــاره کــرد و هشــدار داد: دســتگاه  ــی را دارن قضائ
قضائــی بــدون ذره ای چشم پوشــی بــا هــر گونــه 
فســاد و افــرادی کــه بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب، 
خائــن بــه کارکنــان و ظالــم بــه مــردم هســتند، برخــورد 
ــرو  ــوا از حیثیــت، آب ــا تمــام ق قاطــع خواهــد کــرد و ب
ــد ــاع خواه ــریف دف ــان ش ــات و کارکن ــات قض  و زحم

نمود.

ــران گفــت:  ــه دادســتان ته محســنی اژه ای خطــاب ب
دادســتان تهــران و ســایر شــهرها از نابــودی کاال 
قاچــاق مضایقــه نکننــد و نگوینــد کــه کاالهــا قیمــت 
زیــادی دارنــد و نگوینــد کــه می خواهیــم عــودت 
بدهیــم. دولــت و قــوه قضائیــه و قانــون پشــت 
ــاون اول دســتگاه قضــا در  دادســتان ها هســتند. مع
ــرف  ــه ح ــت: هم ــی گف ــای حقوق ــا فیش ه ــه ب رابط
ــس  ــم مجل ــت. امیدواری ــم اس ــل مه ــا عم ــم؛ ام زدی
ــاند.  ــب برس ــه تصوی ــده ای ب ــل و بازدارن ــون کام قان
ــزل  ــر را ع ــه ۱۵ نف ــرده اســت ک ــام ک ــز اع ــت نی  دول
ــا گفتنــد کــه تعــدادی اســتعفا  ــا جابه جــا کــرده ی و ی
ــادر  ــران ص ــرای مدی ــم ب ــنامه ای ه ــد و بخش داده ان
کردنــد؛ امــا دولــت بیــان نکــرده اســت کــه آیــا فــردی 
از نظــر دولــت خــاف کــرده اســت یــا نــه و همچنیــن 
اعــام نکردنــد کــه افــراد چــه مبلغــی را پــس داده انــد. 

بــا ایــن حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا فقــط ۱۵ نفــر 
ــد کــه حقــوق غیرقانونــی گرفتــه بودنــد؟ مــاک  بودن
عــزل ایــن ۱۵ نفــر چــه بــود؟ اگــر مــاک مبلــغ بــاال 
بــود، بایــد افــراد دیگــر هــم عــزل مــی شــدند و اگــر 
عضویــت و حقــوق از چندجاســت بــاز هــم بایــد تعــداد 
ــت  ــاک دریاف ــر م ــزود: اگ ــد. وی اف ــتر می ش بیش
مزایــا بــوده، بــاز هــم تعــداد بیشــتر اســت و اگــر هــم 
مــاک چیــز دیگــری بــوده اســت، بایــد علــت عــزل 
ــه  ــوده ک ــی ب ــه ماک ــود چ ــه ش ــود و گفت ــفاف ش ش

دیگــران شــامل آن نشــدند.
ــای  ــوع فیش ه ــتاب الزم را در موض ــه ش ــوه قضائی ق

حقوقــی نداشــت
ــتابی  ــه آن ش ــوه قضائی ــن ق ــر م ــه نظ ــزود: ب وی اف
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــه نداش ــن زمین ــد در ای ــه بای را ک
رنجــش خاطــر مــردم بایــد بیشــتر عمــل مــی کردیــم. 
ــی از  ــه بعض ــد ک ــده ش ــوق دی ــت حق ــدا لیس در ابت

ــد. ــک جــا را دادن ــش ی ــط فی ــران فق مدی
محســنی اژه ای افــزود: اگــر فــردا دســتگاه قضــا 
تعــدادی از مدیــران را احضــار و بــرای آن هــا مجــازات 
تعییــن کــرد، برخــی انتقــاد نکننــد؛ چــرا کــه فرصــت 
ــه  ــوال ب ــه ام ــرادی ک ــا اف ــود ت ــه ب ــرای هم ــی ب کاف
نامشــروع گرفتنــد را پــس دهنــد. قــوه قضائیــه 
ــد  ــروع خواه ــی ش ــران باالی ــتی آزمایی را از مدی راس

ــرد. ک

تذکر نماینده لنجان درباره نامه نایب رئیس مجلس به وزیر دادگستری: 
آقای مطهری به اولویت مردم، یعنی اشتغال و معیشت توجه کنید

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه:
دستگاه قضائی بدون اغماض با فساد برخورد می کند

سخنگوی قوه قضائیه:
دادستان ها از نابودی کاالهای قاچاق مضایقه نکنند

نماینــده کبودرآهنــگ از نامــه  جمعــی از نماینــدگان مجلس 
ــه  ــری از هیئت رئیس ــی مطه ــت عل ــلب صاحی ــرای س ب

مجلــس خبــر داد.
محمدعلــی پورمختــار، نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ  
از ســلب صاحیــت علــی مطهــری بــا اســتناد بــه مــاده 26 

آییــن نامــه داخلــی از هیئت رئیســه مجلــس خبــر داد.
ــت  ــه ســلب صاحی ــرد: در حــال حاضــر نام ــد ک وی تأکی
ــای۳۰  ــه امض ــس ب ــه مجل ــری از هیئت رئیس ــی مطه عل

ــده رســیده اســت. نماین
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس تأکیــد کــرد: 
معتقــدم آقــای مطهــری امــروز برخــاف وظیفــه خــود کــه 
ایجــاد حفــظ و شــأن جایــگاه مجلــس بــوده، عمــل کــرد؛ 
لــذا صاحیــت مانــدن در هیئت رئیســه مجلــس را نــدارد.

پورمختــار در پایــان تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر تعــدادی 
از نماینــدگان خواســتار بررســی صاحیــت علــی مطهــری 

در هیئــت ناظــر بــر مــاده 26 آییــن نامــه داخلــی مجلــس 
هســتند.

ــش از 2۰  ــود بی ــده ب ــی ش ــنیم مدع ــن تس ــش از ای پی
نماینــده مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی صبــح 
ــری  ــی مطه ــه ای از عل ــای نام ــا امض ــس ب ــروز مجل دی
نایب رئیــس مجلــس، بــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار 

ــوان ــگاران ج ــگاه خبرن ــد. باش ــکایت کردن ــدگان ش نماین

 سلب صالحیت مطهری 
از هیئت رئیسه مجلس کلید خورد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
شبکه ملی اطالعات، هیچ محدودیتی برای کاربران ایجاد نمی کند

حتما بخوانید!
شبکه ملی اطالعات، هیچ محدودیتی ... دوشنبه  8 شهریورماه   21395
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مبارزه با تروریسم       
ادامه از صفحه یک: 

تروریســم کــور به فاصله دو مــاه پس از فاجعه 6 و 7 تیر، 
 ســومین توطئــه خونیــن ایــادی اســتکبار را عملــی کردند؛ 
 بــه ایــن شــرح کــه در ســاعت 3 بعدازظهــر 8 شــهریور 
ــر  ــت وزیر، دفت ــور و نخس ــه رئیس جمه ــگام جلس و هن

ــد. ــان پاســتور منفجــر کردن نخســت وزیری را در خیاب
روز  تقویــم كشــورمان  در  كــه  شــهریور   8 روز  آری، 
»مبــارزه بــا تروریســم« نــام گرفتــه، مصــادف اســت بــا 
عملیــات كم ســابقه تروریســتی در حــق مقامــات ارشــد 
كشــورمان در ســال 1360 كــه بــه شــهادت رئیس جمهــور 
و نخســت وزیر وقــت كشــورمان و تنــی چنــد از همراهــان 
آن هــا انجامیــد.  ایــن اقــدام تروریســتی كــه بــه دســت 
ــی  ــای جاسوس ــه گروه ه ــته ب ــاب وابس ــل ضدانق  عوام
اراده  بــا  مقابلــه  هــدف  بــا  و  غــرب  اطاعاتــی  و 
نوپــای  نظــام  فروپاشــی  و  ایــران  ملــت  انقابــی 
میــان  در  شــد،  انجــام  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ســایر عملیات هــای تروریســتی بــه دلیــل شــهادت 
نفــرات اول و دوم دســتگاه اجرایــی یــک كشــور كامــا 

می آیــد. شــمار  بــه  بی ســابقه 
ــی  ــه جهان ــات جامع ــی ترین معض ــم، از اساس  تروریس
ــا  ــوق ملت ه ــد حق ــر ض ــا ب ــن تهدیده و خطرناک تری
ــژه  ــخ، به وی ــول تاری ــت. در ط ــی اس ــات بین الملل و ثب
یک صــد ســال اخیــر، تروریســم، ریشــه مهم تریــن 
تهدیدهــا بــر ضــد صلــح و امنیــت جهانــی بــوده 
 اســت.وضعیت دردآور و فاجعه آمیــز بیشــتر ملت هــا 
خونریــزی  و  جنــگ  آتــش  در  کــه  و کشــورهایی 
ــول  ــد، معل ــج می برن ــر رن ــی و فق ــوزند و از آوارگ می س
ــرور  ــر ت ــت. عم ــتی اس ــلطه گرانه و تروریس ــراض س اغ
و تروریســم بــه قدمــت بشــریت اســت. تروریســم بــه 
همــه اعصــار، همــه قاره هــا و همــه آیین هــا تعلــق دارد 
ــی  ــس ناامن ــراب و ح ــکار اضط ــده آش ــوان پدی و نمی ت
ــگ  ــا چن ــه ج ــر هم ــه ب ــی را ک ــمن نامرئ ــر دش در براب
 انداختــه، نادیــده گرفــت. واقعیــت ایــن اســت که اســام

اســت.  تروریســم  قربانــی  بزرگ تریــن  خــود، 
ــت  ــه دس ــی ب ــام همگ ــوم علیهم الس ــوایان معص پیش
حکومت هــای ســتمگر تــرور شــدند و شــربت شــهادت 

نوشــیدند.
ــی)ع(  ــان حضــرت عل ــوالی متقی ــه روشــن آن، م نمون
ــن دشــمنان انســانیت  ــه دســت ناپاک تری ــه ب اســت ک
تــرور شد.اســام اگــر چــه مبــارزه بــر ضــد طاغوت هــای 
ــمارد و  ــرم می ش ــتعمار را محت ــتمگری و اس ــان، س زم
دفــاع از مظلومــان در برابــر ظالمــان و قدرت هــای 
ــک  ــتن ی ــل، کش ــد، در مقاب ــاد می دان ــلطه گر را جه س
فــرد بی گنــاه را بــه منزلــه کشــتن تمــام انســان ها 
دانســته اســت: »َمــْن َقَتــَل َنْفســًا ِبَغْیــرِ َنْفــس َأْو 
ــما َقَتــَل الّنــاَس َجمیعــًا.«  َـّ َفســاد ِفــی اأَلْرِض َفکَأَن
امــا منطــق آمریکایــی غیــر از ایــن اســت؛ آن هــا 
سال هاســت ســازمان تروریســتی مجاهدیــن خلــق 
 )منافقــان( را زیــر چتــر حمایــت مالــی، سیاســی 
جنایت هــای  از  و  داده انــد  قــرار  خــود  تبلیغــی  و 
ــامی  ــوری اس ــردم جمه ــد م ــر ض ــان ب ــتی آن تروریس
ــی  ــز حام ــا نی ــه ج ــد و در هم ــت می کنن ــران حمای ای
تروریســمی اســت کــه اهــداف او را عملیاتــی کنــد. امروز 
مــا شــاهدیم حکومــت ورشکســته عربســتان ســعودی 
دســت بــه دامــن ایــن مــزدوران )منافقــان( شــده و راه 
صــدام را پیشــه خــود ســاخته اســت؛ از طرفــی شــاهد 
ــن  ــول همی ــا پ ــم ب ــد تروریس ــرور و رش ــترش ت گس
ــا و مخصوصــا  ــاط دنی ــدار در اقصــی نق حکومــت بی مق
در کشــورهای همســایه و مســلمان هســتیم. تروریســم 
در ســوریه، عــراق، پاکســتان، افغانســتان و ترکیــه حمــام 
ــار  ــکوت اختی ــی س ــع جهان ــه و مجام ــون راه انداخت خ
ــاخته و  ــم س ــد تروریس ــا می دان ــه دنی ــد. گرچ کرده ان
ــکا  ــه ســرکردگی آمری ــه و رشــدیافته اســتکبار ب  پرداخت
و نوکــری عربســتان ســعودی اســت و البتــه هــر دو خود 
بیشــتر از هــر کســی از تروریســم لطمــه خواهنــد خــورد. 
در اســام هــر گونــه قتلــی محکــوم اســت و تروریســم 
ــت  ــاب در رحم ــام ن ــای اس ــدارد. پایه ه ــی ن جایگاه
مهربانی، پرهیز از ســنگدلی، بخشــایش و گذشــت اســت 
و ایــن دیــن الهــی، هرگــز قتــل پنهانــی و بــدون محاکمه 
و حکــم قضائــی را تأییــد نمی کنــد. در واقــع اســام بــا 
ــر از حــق سرناســازگاری دارد  ــه غی  کشــتن انســان ها ب
وظايــف  از  يکــی  است.اســام،  مخالــف  آن  بــا  و 
برقــراری  را  اســامی  حكومــت  يــک  مهــم 
مســلمانان  مــال  و  جــان  حفــظ  و   امنيــت 
حكومــت  پنــاه  در  می دانــد كــه  غيرمســلمانانی  و 
اســامی زندگــی می كننــد. ملــت ایــران، همیشــه 
امنیــت  و  دوســتی  صلــح،  ایجــاد  راســتای  در 
آزادی اســت  معتقــد  و  کــرده  تــاش  جهــان   در 

ــد  ــذا بای ــت؛ ل ــانی اس ــر انس ــق ه ــت ح ــح و امنی صل
ریشــه تروریســم را خشــکاند.

صفات کارگزاران دولت اسالمی
امــا  دردنــاک،  خاطــره ای  یــادآور  شــهریور  هشــتم 
عبرت آمیــز بــرای ملــت مســلمان ایــران اســت. حادثــه 
تلخــی کــه در آن رئیس جمهــوری اســامی ایــران، آقــای 
محمدعلــی رجائــی بــه همــراه نخســت وزیر بــا کفایتــش 
حجت االســام  و المســلمین دکتــر محمدجــواد باهنــر در 

آتــش قهــر دشــمنان اســام و انقــاب ســوختند.
ــا توجــه بــه اینکــه امــروز آخریــن روز از هفتــه دولــت  ب
اســت، بــه طــور اجمــال چنــد صفــت از صفــات کارگــزاران 
دولــت اســامی را بیــان می کنیــم. کســانی کــه در 
وارد  اســامی  حکومــت  پســت های  و  مســئولیت ها 
بایــد دارای صفاتــی باشــند کــه در کام  می شــوند، 
 وحــی و معــارف ائمــه علیهم الســام بــر آن تأکیــد شــده 

است:
1 - شایستگی و لیاقت و به تعبیر امروز شایسته ساالری

ــان  ــرد از می ــته ترین ف ــامی، شایس ــت اس ــزار دول کارگ
ســایر افــراد بــرای انجــام کاری اســت کــه بــر آن گمــارده 
شــده اســت؛ زیــرا پســت ها در حکومــت اســامی 
ــپرد.  ــل آن س ــه اه ــا را ب ــد امانت ه ــت و بای ــت اس امان
ــؤدوا  ــم ان ت ــد: »ان هللا یامرک ــال می فرمای ــد متع خداون
االمانــات الــی اهلهــا« )2(؛ »خداونــد بــه شــما فرمــان 

ــپارید.« ــش بس ــه اهل ــا را ب ــه امانت ه ــد ک می ده
 در دولــت اســامی، نبایــد پســت ها بــر اســاس روابــط 
ــر  فامیلــی، حزبــی و ... تقســیم شــود کــه ایــن ظلــم ب
اعتمــاد مــردم اســت؛ بلکــه مســئولیت ها بایــد بــر 
ــد.  ــراد باش ــی اف ــت و کاردان ــتگی و لیاق ــاس شایس اس
پیامبــر گرامــی اســام)ص( فرمــود: هــر کــس از امــور 
ــپس  ــرد و س ــده بگی ــر عه ــئولیتی را ب ــلمانان مس مس
فــردی را بــر آنــان بــه کار گمــارد کــه می دانــد شایســته تر 
ــه کتــاب خــدا و ســنت  ــر از او ب ــه ایــن کار و دانات از او ب
ــود  ــه وج ــام[ در جامع ــن مق ــدی ای ــرای تص ــر ]ب پیامب
 دارد ]و بــا ایــن حــال فــرد غیرشایســته را انتخــاب کنــد[
 بــه خــدا و رســول او و بــه تمــام مؤمنــان خیانــت کــرده

 است.«
2 - امانتداری

ــت  ــت اس ــی امان ــی، نوع ــای دولت ــا و مقام ه منصب ه
کــه در اختیــار کارگــزاران نظــام اســامی قــرار می گیــرد. 
دولتمــردان امیــن بــه ســمت های خــود بــه عنــوان 
یــک ودیعــه الهــی می نگرنــد و هرگــز بــه فکــر خیانــت 
از  و گروهــی  شــخصی  اســتفاده های  و  امانــت  در 
آن نمی افتنــد. آنــان می داننــد کــه روزی بایــد ایــن 
ــرد  ــل عملک ــران بســپارند و در مقاب ــه دیگ ــا را ب امانت ه
خــود پیــش خداونــد و مردم مســلمان پاســخگو باشــند.

امیــر مؤمنــان)ع( بــه اشــعث بــن قیــس کــه فرمانــدار 
ــد:  ــود، می فرمای ــان ب ــرت در آذربایج آن حض

ــک  ــی عنق ــه ف ــة ولکن ــک بطعم ــس ل ــک لی »وان عمل
امانــة وانــت مســترعی لمــن فوقــک«؛  »مطمئنــا 
ــه ای  ــو لقم ــرای ت ــو ســپرده شــده ب ــه ت ــه ب ریاســتی ک
چــرب نیســت؛ بلکــه بــار امانتــی بــر گــردن توســت کــه 
ــخگو  ــش را پاس ــوق خوی ــد ماف ــداری از آن[ بای ]در پاس

ــی.« باش
3 - مسئولیت شناسی در مقابل مشکالت مردم

دولتمــردان اســامی خــود را در مقابــل مشــکات تک تک 
افــراد جامعــه مســئول می داننــد و بــرای رفــع مشــکات 
ــاس  ــا احس ــان ب ــد. آن ــی دارن ــت خاص ــان سیاس مؤمن
گرفتــاری بــرای یکــی از مؤمنــان، خــواب راحــت نخواهند 
ــد.  ــل کنن ــود را ح ــی خ ــرادر ایمان ــکل ب ــا مش ــت ت داش
علــی)ع( فرمودنــد: هــر کــس گرفتــاری مؤمنــی را کــه در 
 ســختی افتــاده رفــع کنــد، خــدا حوائــج دنیــا و آخرتــش 
را آســان کنــد و هــر کــه عیــب مؤمنــی را کــه از آن 
ــروی  ــوی و اخ ــب دنی ــدا 70 عی ــاند، خ ــد بپوش می ترس
ــا زمانــی کــه مؤمــن در حــال کمــک  وی را بپوشــاند و ت
کــردن بــه بــرادرش باشــد، خــدا در حــال کمــک کــردن 
بــه اوســت. از موعظــه ســود ببریــد و در کار خیــر رغبــت 

کنیــد.
4 - ساده زیستی و پرهیز از ثروت اندوزی

ــردان  ــای دولتم ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــتی، یک ساده زیس
الگــوی  کامل تریــن  علــی)ع(،  اســت.  اســامی 
دولتمــردان اســامی، خطــاب بــه عثمان بــن حنیف یکی 
از اســتانداران خطــاکار خــود، کــه از شــیوه ساده زیســتی 
رویگــردان و بــه دنیاگرایــی و زندگــی تجماتی دل بســته 
 و بــا ثروتمنــدان و مرفهیــن بــی درد همنشــین شــده بــود

مــن گــزارش  بــه  حنیــف!  پســر  »ای  می فرمایــد: 
ــه  ــو را ب ــه مــردی از ســرمایه داران بصــره ت داده شــده ک
ــه ســوی  ــه ســرعت ب ــو ب ــده و ت ــی فراخوان ــک مهمان ی
ــو آورده  ــرای ت ــگ ب ــای رنگارن ــتافتی. خوردنی ه آن ش
می شــود و کاســه های پــر از غــذا پی درپــی پیــش 
مهمانــی  نمی کــردم  گمــان  می شــود.  نهــاده  تــو 
]بــا ســتم[  نیازمندانشــان  بپذیــری کــه  را  مردمــی 
 محــروم شــده و ثروتمندانشــان ]بــر ســر ســفره[ دعــوت

 شده اند. 
پــس بــه آنچــه از ایــن خوردنــی می خــوری بنگــر، آنچــه 
حــال و حــرام بودنــش را نمی دانــی دور بیفکــن و آنچــه 
ــه پاکیزگــی و حــال بودنــش یقیــن داری، مصــرف  را ب

» . کن
5 - قانونمداری

ــزرگ ــک و ب ــراد از کوچ ــه اف ــامی هم ــه اس  در جامع
رئیــس و مرئــوس، همــه و همــه در برابــر قانــون الهــی 

ــت.  ــون نیس ــر از قان ــس فرات ــاوی اند و هیچ ک مس
در ایــن میــان دولتمــردان و تمــام کارگــزاران دولــت 
ــران  ــنگین تر از دیگ ــب س ــه مرات ــه ای ب ــامی وظیف اس
ــر آن  ــود در براب ــون، خ ــان قان ــر مجری ــرا اگ ــد؛ زی دارن
خاضــع نباشــند، از دیگــران چــه انتظــاری می تــوان 
داشــت؟ علــی علیــه الســام دربــاره تســاوی همــه افــراد 
در برابــر قانــون حــق می فرمایــد: »]حــق[ بــه ســود 
ــان  ــه زی ــه ]روزی[ ب ــر اینک ــود، مگ ــرا نمی ش ــی اج کس
ــرا  ــی اج ــان کس ــه زی ــون ب ــی رود و چ ــه کار م ــز ب او نی
ــان خواهــد داشــت.  ــز جری ــه ســود او نی شــود، روزی ب
اگــر بنــا باشــد حــق بــه ســود کســی اجــرا شــود و علیــه 
او اجــرا نشــود، ایــن مخصــوص خــدای ســبحان اســت 

ــا[.« ــر آفریده ه ــه دیگ ]ن
خــود بــرای  هیــچ گاه  اســامی  دولــت   کارگــزاران 

فامیــل و وابستگانشــان در برابــر قانــون مصونیــت قائــل 
ــد. ــت نمی کنن ــه مســلمانان خیان نمی شــوند و ب

  یکی از مشاوران هاشمی رفسنجانی
 بازداشت شد 

یکــی از مشــاوران هاشــمی رفســنجانی بــا حکــم 
قضائــی بازداشــت شــد.

ــت: »ف.ص.«  ــار داش ــی اظه ــع آگاه قضائ ــک منب ی
مشــاور رســانه ای هاشــمی رفســنجانی بــا حکــم 
ــن  ــت ای ــت. عل ــده اس ــت ش ــی بازداش ــع قضائ مرج

ــت. ــده اس ــام نش ــوز اع ــت هن بازداش
 وی کــه ســابقه بازداشــت در فتنــه ۸۸ را نیــز دارد
مدیــر یکــی از ســایت های فعــال در راســتای انتشــار 
ــایت  ــن س ــود. ای ــال ۸۸ ب ــران در س ــع فتنه گ مواض
در مســئله ای همچــون تــرور شــهید علی محمــدی 
بــا  بــود  کــرده  تــاش  صهیونیســت ها،  توســط 
علی محمــدی  شــهید  نــام  کــه  نامــه ای  انتشــار 
ــت  ــوان حمای ــه  عن ــل آن ب ــات در ذی ــش از انتخاب پی
از یکــی از کاندیداهــای انتخابــات ۸۸ درج شــده بــود 
 ایــن تــرور را نیــز بــه جمهــوری اســامی نســبت 

دهد! تسنیم
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ــان  ــتان اصفه ــی اس ــاد و دارای ــادی اداره اقتص ــاون اقتص مع
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن  درگفت وگــوی اختصاصــی 
در  ســرمایه گذاری  طرح هــای  و  برنامه هــا  ازآخریــن 
اســتان اصفهــان پــس از برجــام ســخن می گویــد و بــه 
ــای خارجــی  ــه ســرمایه گذاری ه ــن مســئله اشــاره دارد ک ای
صورت گرفتــه در ســال 94 در اصفهــان بــه 7 میلیــون 200 
هــزار دالر رســیده اســت. بــر اســاس آمارهــای ســازمان 
ایــران  اقتصــاد  و  فنــی  کمک هــای  و  ســرمایه گذاری 
چهــارم  رتبــه  نفت خیــز،  اســتان های  از  پــس  اصفهــان 
ســرمایه گذاری را تــا ســال 93 بــه خــود اختصــاص داده 
ــان  اســت. شــهرام رئیســی دهکــردی، توانمندی هــای اصفه
درحــوزه ســرمایه گذاری در بخش هــای گردشــگری و علمــی 
را دارای اولویت هــای معرفــی بــه ســرمایه گذاران خارجــی 
ــرآب ــا فق ــه ب ــرد ک ــاره ک ــب اش ــن مطل ــه ای ــت و ب  دانس

ــه توســعه  ــوان ب ــر نمی ت ــان، دیگ ــود در اصفه ــی موج و هوای
هدف هــای  زمینــه  ایــن  در  پــس  کــرد؛  فکــر  صنعــت 
ــک  ــان و هایت ــع دانش بنی ــمت صنای ــه س ــرمایه گذاری ب س
ــه اینکــه پــس از برجــام و در اواخــر  ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ســال گذشــته و 5 ماهــه امســال، 8 هیئــت خارجــی از 

اصفهــان  در  ســرمایه گذاری  بــرای  مختلــف  کشــورهای 
هنــد  افــزود:  کرده انــد،  امضــا  ســرمایه گذاری  قــرارداد 
 ســنگاپور، آلمــان، ترکیــه، فرانســه، مالــزی، بلژیــک، قبــرس
مقیــم  ایرانیــان  از  بخشــی  و  چیــن  ارمنســتان، 
و  صنعــت  خدمــات،  مختلــف  بخش هــای  در  خــارج 
بیــان  بــا  وی  کرده انــد.  ســرمایه گذاری  کشــاورزی 
 35 قالــب  در  صورت گرفتــه  ســرمایه گذاری های  اینکــه 
ســرمایه گذاری خارجــی بــه صــورت مســتقیم، 4 طــرح 
ــوده  ــرداری از bot ب مشــارکتی و یــک فقــره ســاخت و بهره ب
ــکالت  ــی مش ــرمایه گذاری خارج ــوزه س ــت: درح ــت، گف اس
متعــددی وجــود دارد کــه مهم تریــن آن بهبــود فضــای کســب 
ــوه  ــال وج ــکل انتق ــه مش ــت؛ البت ــی اس ــوزه بانک و کار درح
بانک هــای خارجــی بــا بانک هــای ایرانــی از دیگــر مشــکالت 

عمــده بــر ســر راه ســرمایه گذاران اســت.
   رغبت سرمایه گذاران خارجی در بخش کشاورزی

ــر اینکــه  ــه پرســش کیمیــای وطــن مبنــی ب وی در پاســخ ب
ــت ســرمایه گذاران  ــان رغب ــود آب در اصفه ــه کمب ــا توجــه ب ب
ــت:  ــوده اســت، گف ــه ب خارجــی در بخــش کشــاورزی چگون
خوشــبختانه تمایــل بعضــی شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــه  ــاز ب ــه نی ــاورزی ک ــش کش ــای بخ ــام پروژه ه ــرای انج ب
کمتریــن منابــع آبــی دارد، بســیارخوب بــوده اســت. رئیســی 

دهکــردی در پاســخ بــه پرســش دیگــر کیمیــای وطــن دربــاره 
ــان از  ــه جهــت خــروج ســرمایه های مــردم اصفه موانعــی ک
طریــق مؤسســات مالــی و اعتبــاری در دیگــر اســتان ها تدبیــر 
ــرا در  ــوع، اخی ــن موض ــرای ای ــح داد: ب ــت، توضی ــده اس ش
ســاختار اســتانداری ها، دفتــر حمایــت از ســرمایه گذاری 
ــتانی را در  ــرمایه های اس ــد س ــا بتوان ــت ت ــه اس ــکل گرفت ش
داخــل همــان اســتان جــذب کنــد و در اصفهــان نیــز همیــن 
رونــد رخ داده اســت.  وی تکمیــل کــرد: بــرای بهبــود فضــای 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــم ب ــیرهای مزاح ــز مس ــب و کار نی کس
ــی  ــای قانون ــام بند ه ــا تم ــده اند ت ــایی ش ــتان شناس در اس
فضــای کســب و کار بــه خوبــی بــه مرحلــه اجــرا درآیــد. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا افتتــاح مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری 
بــه عنــوان پنجــره واحــد ســرمایه گذاری اســتان، گام مؤثــری 
ــده،  ــته ش ــان برداش ــی اصفه ــرمایه گذاری خارج ــوزه س در ح
افــزود: 1.7 میلیــارد دالر مجمــوع کل ســرمایه گذاری خارجــی 
بــوده کــه از ابتــدای تأســیس ایــن مرکــز تاکنــون انجام شــده 

اســت.
   موانع سوئیفت برای سرمایه گذاری

ــرف  ــی را برط ــرمایه گذاران خارج ــکل س ــن مش وی مهم تری
ــب  ــا جل ــه ب ــرد و در رابط ــالم ک ــوئیفت اع ــع س ــدن موان نش
ــون  ــاس قان ــر اس ــت: ب ــی گف ــرمایه گذاران خارج ــاد س اعتم

غیرتجــاری  ریســک های  خارجــی کلیــه  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران از طــرف دولــت پوشــش داده می شــود. 
ــیده در  ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــای خارج ــداد طرح ه وی تع
ــرد و گفــت: ارزش ســرمایه  ــورد اعــالم ک ســال 94 را ســه م
ــوده اســت.  ــر 7 میلیــون دالر ب ــغ ب وارده در ایــن طرح هــا بال
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــاد و دارای ــادی اداره اقتص ــاون اقتص مع
همچنیــن از 2 پــروژه خزانــه داری الکترونیــک و مولدســازی 
بــه  و  داد  خبــر  امســال  ابتــدای  از  دولــت  دارایی هــای 
ــدف  ــا ه ــا ب ــن طرح ه ــه ای ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ای
حســاب های  و  پرداخت هــا  دریافت هــا،  شفاف ســازی 
بانکــی دولــت، انتقــال روزانــه تمــام درآمدهــای اســتان 
ــی  ــت و کاهــش حســاب های دولت ــه دول ــه خزان ــان ب اصفه

ــت. ــورده اس ــد خ ــی کلی ــتگاه های اجرای ــازاد دس م

معاون اقتصادی اداره اقتصاد و دارایی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

اصفهان، رتبه چهارم سرمایه گذاری خارجی در کشور

ــه گذشــته برخــی خودروســازان  ــه هفت ــی ک در حال
دادنــد،  افزایــش  را  خــود  محصــوالت  قیمــت 
ــران  ــای گ ــن خودروه ــازار، ای ــه ب ــد ک ــر می رس خب
را پــس زده اســت. هفتــه گذشــته دو شــرکت 
ــوالت  ــی محص ــت بعض ــور قیم ــایپا و کرمان موت س

ایــن  در  دادنــد.  افزایــش  را  خــود 
ســایپا  خودروســازی  زمینــه گــروه 
ــد،  ــا، وانت پرای ــول تیب ــت 4محص قیم
 H230 برلیانــس  و   H220 برلیانــس 
را تــا حــدود یــک میلیــون تومــان 

داد.  افزایــش 
 کرمان موتــور نیــز قیمــت محصوالتــش 
گرانــی  البتــه  داد.  افزایــش  را 

محصــوالت ایــن شــرکت تــا 8 میلیــون تومــان بــود. 
بــه دنبــال ســایپا و کرمان موتــور مدیران خــودرو نیــز 
ــن  ــه طــور میانگی ــش را ب قیمــت بعضــی محصوالت

2میلیــون تومــان افزایــش داد. 
در ایــن شــرایط فعــاالن بــازار خــودرو می گوینــد کــه 
ــازار  ــود ب ــدید رک ــث تش ــا باع ــن خودروه ــی ای  گران

ــه ایــن محصــوالت  ــداران ب و کاهــش گرایــش خری
شــده اســت. امینــی، فعــال بــازار خودروهــای 
داخلــی در ایــن رابطــه می گویــد: وقتــی یــک دفعــه 
قیمــت خــودرو یــک تــا چنــد میلیــون تومــان گــران 
می شــود، مشــخص اســت کــه بــازار ایــن خودروهــا 
نمی کنــد.  خریــداری  و  زده  پــس  را 
ســال های  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــتان ب ــل تابس ــاز فص ــا آغ ــش ب پی
تابســتانی  مســافرت های  دلیــل 
فــروش خــودرو افزایــش می یافــت، 
خاطرنشــان کــرد: حــال در شــرایطی کــه 
تابســتان امســال بــا رکــود بــازار خــودرو 
همــراه بــود، خودروســازان بی توجــه 
بــه ایــن رکــود، قیمــت محصــوالت خــود را افزایــش 
دادنــد. ایــن فعــال بــازار خودروهــای داخلــی ادامــه 
می دهــد: ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه چنــد 
هفتــه دیگــر فصــل تابســتان تمــام شــده و مطمئنــا 
ــتر  ــش بیش ــودرو و کاه ــازار خ ــود ب ــدید رک ــا تش ب

ــع ــد. ربی ــم ش ــه خواهی ــروش مواج ف

بازار، خودروهای گران را پس زد
ــت:  ــور گف ــازندگی کش ــیج س ــازمان بس ــس س رئی
میــزان ضایعــات محصــوالت زراعــی و باغــی کشــور 
5 میلیــون تــن در ســال برابــر بــا 5 میلیــارد کیلوگرم 
اســت. ســردار نعمــان غالمــی در آییــن رونمایــی از 
اولیــن دســتگاه خشــک کن انجمــادی در دانشــگاه 

خوش بینانه تریــن  در  گفــت:  اراک 
وضعیــت، میــزان ضایعــات محصــوالت 
زراعــی و باغــی کشــور 5 میلیــون تــن 

در ســال اســت.
ــرد  ــت و کارب ــه اهمی ــاره ب ــا اش  وی ب
انجمــادی  خشــک کن  دســتگاه 
بــه  خراســان  اســتان  در  افــزود: 
دلیــل نداشــتن چنیــن دســتگاهی، 

ــرکت  ــب ش ــه جی ــع ب ــران در واق ــد زعف ــود تولی س
اســپانیایی می رود.غالمــی گفــت: ســاخت ایــن 
ــاخص  ــه ش ــه قل ــتگاه، مصــداق دســتیابی ب دس
و رفیعــی در حــوزه تکنولــوژی اســت و می تــوان 
مقاومتــی،  اقتصــاد  بــه  عمــل  راســتای  در 
بهــره  از آن  به ویــژه در بخــش صنایــع تبدیلــی 

اقتصــادی مناطــق  ببریــم و در راســتای رونــق 
گام  کشــور  اشــتغال  و  کشــاورزی   روســتایی، 
برداریــم. وی تصریــح کــرد: در دنیــا بــا علمــی 
ــت در  ــزان برداش ــش می ــاورزی و افزای ــردن کش ک
 واحــد هکتــار، هــم حجــم تولیــد را بیشــتر کرده انــد 
کاهــش  را  تولیــد  هزینــه  هــم  و 
ــت را  ــات رقاب ــه اقدام ــد؛ این گون داده ان

زیــاد کــرده اســت. 
بــدون  اینکــه  بیــان  بــا  غالمــی 
نمی توانیــم  مذکــور  تکنولوژی هــای 
خودمــان را بــه کشــورهای پیشــرفته 
برســانیم،گفت: ایــن تحــول ایجادکننده 
صــادرات  تولیــد،  در  روشــنی  افــق 
ــری  ــات رهب ــق منوی ــه تحق ــد ب ــتغال زایی و امی اش

ــت.  اس
وی افــزود: در دنیــا تنهــا پنــج کشــور بــه ایــن 
تکنولــوژی دســت یافته انــد و ایــران، ششــمین 
کشــوری اســت کــه بــه ایــن فنــاوری رســیده 

ــر ــت. مه اس

ــه  ــون ب ــدم تاکن ــد گن ــه خری ــان اینک ــا بی ــک کشــاورزی ب ــل بان ــر عام مدی
را 14  ارزش گنــدم خریداری شــده  رســیده،  تــن  میلیــون   11.1 حــدود 
ــان  ــا پای ــات کشــاورزان ت ــوان کــرد و گفــت: مطالب ــارد تومــان عن هــزار میلی
شــهریور تســویه می شــود. مرتضــی شــهیدزاده در نشســتی خبــری کــه بــه 
مناســبت هفتــه دولــت برگــزار شــده بــود، اظهــار داشــت: تاکنــون حــدود ۶ 
هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات کشــاورزان پرداخــت شــده؛ ضمــن اینکــه 
قــرار اســت 2 هــزار و 950 میلیــارد تومــان از مطالبــات گندمــکاران از محــل 
ــل  ــر عام ــود. مدی ــن ش ــرمایه تأمی ــازار س ــوازی در ب ــلف م ــه اوراق س عرض
ــل  ــاورزان از مح ــات کش ــی مطالب ــه مابق ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــک کش بان
فــروش گنــدم تأمیــن خواهــد شــد، افــزود: تــا پایــان شــهریورماه، مطالبــات 
کشــاورزان تســویه می شــود. وی اضافــه کــرد: پیش بینــی مــا بــرای خریــد 
گنــدم در ســال جــاری، حــدود 9 میلیــون تــن بــود کــه خوشــبختانه تاکنــون 
ــهیدزاده  ــت. ش ــه اس ــر رفت ــن فرات ــون ت ــه 2 میلی ــک ب ــد نزدی ــزان خری می
همچنیــن بــا بیــان اینکــه 80 درصــد خســارت های واردشــده بــه کشــاورزان 
در ســال 94 بــه آنــان پرداخــت شــده، گفــت: 20 درصــد باقیمانــده نیــز تــا 
آبان مــاه امســال پرداخــت خواهــد شــد. مدیــر عامــل بانــک کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه در دوران قبــل از برجــام مــا بــا 4 کارگــزاری در کشــورهایی ماننــد 
ــا  ــار داشــت: در حــال حاضــر ب ــاط داشــتیم، اظه ــن ارتب ــد و چی ــه، هن ترکی
ــی  ــی، آفریقای ــره ای، اروپای ــای خارجــی، ک ــزاری و بانک ه ــش از 70 کارگ بی

ــر ــم. مه ــا کار می کنی ــا آن ه ــم و ب ــاط داری ــی ارتب ــه ای و چین ترکی

ــه واگــذاری ســاخت  ــا اشــاره ب ــرق ب مدیــر عامــل شــرکت تولیــد نیــروی ب
7 نیــروگاه جدیــد برقــی بــه شــرکت هایی از روســیه و کره جنوبــی، از 
توافــق بــا زیمنــس آلمــان بــرای بومی ســازی دانــش ســاخت نســل جدیــد 
توربین هــای بــرق خبــر داد. محســن طرزطلــب، مدیــر عامــل شــرکت تولیــد 
ــی  ــد طراح ــای جدی ــای قرارداده ــریح امض ــی در تش ــرق حرارت ــروی ب  نی
و ســاخت نیروگاه هــای جدیــد بــرق بــا مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی در 
دوران پســابرجام گفــت: اخیــرا تفاهم نامــه ســاخت نیــروگاه یک هــزار و 400 
ــا مشــارکت شــرکت تکنوپــروم روســیه امضــا شــده  مگاواتــی بندرعبــاس ب
اســت. مدیــر عامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی همچنیــن بــا اشــاره 
ــا شــرکت های  ــه اینکــه توافق نامــه ســاخت ۶ نیــروگاه جدیــد بــرق هــم ب ب
مختلــف کــره جنوبــی امضــا شــده، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس در حاشــیه 
ســفر رئیس جمهــوری کــره جنوبــی بــه تهــران توافق نامه هــای کلــی احــداث 
ــام  ــن مق ــه امضــا رســید. ای ــران ب ــی در ته ســه نیروگاه هــای ســیکل ترکیب
ــی،  ــران و کــره جنوب ــق ای ــا تواف ــن ب ــر ای ــا اعــالم اینکــه عــالوه ب مســئول ب
ســاخت »نیــروگاه ســیکل ترکیبــی زنجــان چهــار« بــا ســرمایه گذاری 
مشــترک بــه شــرکت های کپکــو و مهندســی هیوندایــی واگــذار شــده، اظهــار 
داشــت: از ســوی دیگــر تاکنــون تفاهم نامــه احــداث نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 
نیــزار قــم بــا ســرمایه گذاری مشــترک کپکــو و هیونــدای و نیــروگاه ســیکل 
ــان  ــا راندم ــی ب ــره جنوب ــرژی ک ــم ان ــرمایه گذاری دایل ــا س ــق ب ــی باف ترکیب

حــدود 58 درصــد امضــا شــده اســت.  خبرفارســی

در  آب لیمــو  و  لیموتــرش  قیمــت  می دهــد کــه  نشــان  بررســی ها 
ــا  ــی، ب ــه کاف ــود عرض ــا وج ــهر ب ــطح ش ــای س ــی ها و مغازه ه میوه فروش
رونــد افزایشــی همــراه شــده اســت. فصــل برداشــت لیموتــرش از باغ هــا 
ــه مســئوالن مربوطــه  ــر اســاس گفت ــی اســت کــه شــروع شــده و ب  مدت
ــا  ــا ب ــدارد؛ ام ــد و عرضــه محصــول وجــود ن ــودی در تولی ــداران کمب و باغ
ــازار مواجــه  ــا افزایــش محسوســی در ب ــرش ب ــن وجــود قیمــت لیموت ای
شــده اســت. در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم لیموتــرش درجــه یــک بــه طور 
متوســط 12 هــزار تومــان در میوه فروشــی ها عرضــه می شــود. هــر چنــد کــه 
قیمــت لیموتــرش در بعضــی مناطــق شــهر بــه کیلویــی 15 هــزار تومــان هم 
ــوده  ــابقه ب ــر بی س ــای اخی ــت کم در ماه ه ــه دس ــی ک ــد؛ نرخ های  می رس

و سبب شده لیموترش از قیمت منطقی خود فاصله بگیرد. 
ــه باغــداران، قیمــت  ــی شــادلو، نایب رئیــس اتحادی ــه مجتب ــن زمین در ای
تــا 7000  بیــن 4000  را در عمده فروشــی ها  لیموتــرش  هــر کیلوگــرم 
تومــان عنــوان و تأکیــد کــرد کــه بــه طــور منطقــی بایــد 20 تــا 30 درصــد 
ــه شــود. افزایــش قیمــت  ــن قیمــت افــزوده و در مغازه هــا فروخت ــر ای ب
لیموتــرش در بــازار ســبب شــده قیمــت آب لیموهــای کارخانــه ای و صنعتی 
و همچنیــن آب لیموهــای دست ســاز و ســنتی افزایــش یابــد. آب لیمــوی 
کارخانــه ای 330 گرمــی یکــی از برندهــای معــروف 7500 تومــان قیمــت 
دارد. آب لیمــو 420 گرمــی برنــدی دیگــر نیــز 7200 تومــان فروختــه 

می شــود.  ایســنا

واریز مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور

۴۰ فروند هواپیمای میتسوبیشی در راه ایران
در حالــی کــه بنابــه اعــام بلومبــرگ، هواپیمــای میتسوبیشــی ژاپــن هنــوز مجــوز پــرواز در آمریــکا نگرفتــه اســت، ایــران بــرای خریــد 

۴۰ فرونــد از ایــن نــوع هواپیمــا توافق نامــه امضــا کــرده اســت.

در قاب تصویر

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت لیموترشبومی سازی دانش ساخت نسل جدید توربین های برق

حتما بخوانید!
3بازار، خودروهای گران را پس زد دوشنبه  8  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 239 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

گازی و اسپیلت )تومان( کولر  قیمت انواع 

ٌا جنرال 18000 اینورتر

4000000ٌا جنرال 24000 سرد

6100000گری 36000 سرد

3300000اسپیلت مدیا 24000

1650000اسپیلت مدیا 12000

اسپیلت مدیا 24000 
4150000اینورتر 

3470000ال جی 18000

4950000

 کاهش قیمت شکر در بازار کلید خورد
معــاون بازرگانــی شــرکت 
آغــاز  از  دولتــی  بازرگانــی 
چغنــدر  تضمینــی  خریــد 
داد  خبــر  کشــور  در   قنــد 
و گفــت: قیمــت شــکر در 
ــت  ــش اس ــه کاه ــازار رو ب  ب
ــاهد  ــه ش ــان هفت ــا پای و ت
افــت بیشــتر نــرخ ایــن محصــول خواهیــم بــود. 
حســن عباســی معروفــان بــا بیــان اینکــه قیمت شــکر 
ــه  ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــی درح ــز عمده فروش در مراک
نرخ هــای مصــوب دولــت اســت، اظهــار داشــت: 
مراکــز  در  شــکر  بــرای  دولــت  مصــوب  قیمــت 
عمده فروشــی 2520 تومــان در هــر کیلــو اســت؛ 
در  کاال  ایــن  نــرخ  گذشــته  روز  اینکــه  ضمــن 
ــیده  ــان رس ــا 2800 توم ــه 2790 ت ــی ها ب عمده فروش
ــز  ــرخ شــکر در مراک ــه ن ــه اینک ــا اشــاره ب ــود. وی ب ب
ــا 3300  ــل از مــرز 3200 ت ــه قب ــا هفت عمده فروشــی ت
تومــان نیــز گذشــته بــود، گفــت: روز گذشــته، خریــد 
تضمینــی چغنــدر قنــد از مناطــق شــمال غربــی کشــور 
شــروع شــده اســت؛ ایــن محصــوالت تــا پایــان هفتــه 
ــود  ــکر می ش ــه ش ــل ب ــا و تبدی ــاری وارد کارخانه ه  ج
ــی  ــاون بازرگان ــد. مع ــد ش ــه خواه ــازار عرض ــه ب و ب
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــور و در کارخانه ه ــز وارد کش ــی نی ــکرهای واردات ش
تصفیــه شــده، افــزود: درحــال حاضــر ایــن محصــوالت 
در بــورس کاال عرضــه می شــوند؛ ضمــن اینکــه ســایر 

محموله ها نیز درحال تخلیه است.

محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس 
میانگین حقوق ۲ سال آخر خدمت

برنامــه کمیســیون  اجتماعــی  کمیتــه   نایب رئیــس 
بودجــه و محاســبات مجلــس، از تصویــب محاســبه 
حقــوق بازنشســتگی بــر اســاس میانگیــن حقــوق 
2 ســال آخــر خدمــت در کمیتــه متبوعــش خبــر 
تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  داد. ســیدمهدی فرشــادان 
ــه  ــه، بودج ــیون برنام ــی کمیس ــه اجتماع ــه کمیت  جلس
تعــاون وزیــر  میزبانــی  بــه   و محاســبات مجلــس 
کار و رفــاه اجتماعــی، گفــت: در پاســخ بــه دغدغــه 
دســتگاه های  کارکنــان  از  بســیاری  اخیــر  ماه هــای 
ــبه  ــه محاس ــد ک ــوب ش ــه مص ــن جلس ــی، در ای اجرای
 حقــوق بازنشســتگی بــر اســاس میانگیــن حقــوق 
ــه کمیســیون تلفیــق  2 ســال آخــر خدمــت، اصــالح و ب
ارائــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه در کمیتــه مذکــور 
ــی از  ــالح بخش های ــتای اص ــی در راس ــات خوب تصمیم
 الیحــه پیشــنهادی برنامــه ششــم توســعه اتخــاذ شــده

ــاون، کار  ــر تع ــر وزی ــالوه ب ــور ع ــه مذک ــزود: در جلس  اف
و رفــاه اجتماعــی، رئیــس بیمــه ســالمت رئیــس 
ســازمان بهزیســتی کشــور و تنــی چنــد از مدیــران عالــی 
رتبــه کشــوری حضــور داشــتند. نایب رئیــس کمیتــه 
ــم  ــس ده ــه و بودجــه مجل ــی کمیســیون برنام اجتماع
ــه  ــه اینکــه تمــام تــالش و ســعی خــود را ب ــا اشــاره ب ب
کار خواهیــم بســت تــا مصوبــه پیشــنهادی در کمیســیون 
تلفیــق نیــز بــه تصویــب نهایــی برســد، یــادآور شــد: جهت 
ــه  ــن اصالحی ــتفاده ها از ای ــی سوءاس ــری از بعض جلوگی
ــزوم از  ــع ل ــه در مواق ــده ک ــه ش ــی اندیش ــر خوب تدابی

طریــق سیســتم های نظارتــی اجرایــی می شــوند.

۲۱ استان کشور در وضعیت تنش آبی
شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  دفتــر  کل  مدیــر 
مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: کســری مخــازن 
 120 مــرز  از  کشــور  دشــت های  در  زیرزمینــی  آب 
میلیــارد متــر مکعــب گذشــته اســت. ســید محمدعلــی 
مصطفــوی بــا تأکیــد بــر وابســتگی 85 درصــدی ایــران 
ــا  ــزود: در ســال 1347 تنه ــی اف ــع آب زیرزمین ــه مناب ب
ــن  ــه ای ــه در کشــور وجــود داشــت ک 15 دشــت ممنوع
بــه بیــش از 355 دشــت ممنوعــه  تعــداد امــروز 
ــر حفاظــت  ــر کل دفت ــدا کــرده اســت. مدی افزایــش پی
ایــران  آب  منابــع  بهره بــرداری شــرکت مدیریــت  و 
اســتان   21 در  آبــی  پایــش  شــاخص  داد:  هشــدار 
ــدید  ــی ش ــش آب ــی، تن ــش آب ــت تن ــور در وضعی  کش
و کمبــود آب اســت و تنهــا 10 اســتان کشــور در شــاخص 
پایــش آبــی قابــل تحمــل قــرار دارنــد. مصطفــوی افزود: 
در حــال حاضــر ســرانه آب تجدیدپذیــر بــه ازای هــر نفــر 
بــه هــزار و ۶00 متــر مکعــب رســیده اســت و این شــرایط 
فشــار بــه آب هــای زیرزمینــی را بــه دنبــال دارد. مدیر کل 
ــع  ــرداری شــرکت مدیریــت مناب دفتــر حفاظــت و بهره ب
 آب ایــران، دالیــل بــروز بحــران در منابــع آب زیرزمینــی 
سیاســتگذاری های  سیســتمی،  نگــرش  نبــود  را 
ــت آب  ــا وضعی ــب ب ــن نامناس ــع قوانی ــد و وض ناکارآم
کشــور دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــرای اصــالح ایــن 
ــت الزم  ــا دول ــردم ب ــاد م ــه آح ــکاری هم ــت هم وضعی

ــت. اس

 رجیستری موبایل بعد از حل اشکال 
اجرا خواهد شد

آخریــن وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  واعظــی  محمــود 
 طــرح رجیســتری گوشــی های تلفــن همــراه گفــت: 
ــرح  ــی مط ــای قبل ــار در دولت ه ــتری دو ب ــرح رجیس ط
ــت  ــز هیچ کــس در دول شــد و شکســت خــورد و اآلن نی
ــت. ــی نیس ــاق گوش ــق قاچ ــت مواف ــرون از دول ــا بی ی
ــن طــرح  ــا ای ــرده اســت ت ــت عــزم خــود را جــزم ک  دول
را بــا رعایــت شــرایط بــه ســر انجــام برســاند. وی ادامــه 
داد: موضوعــات فنــی طــرح رجیســتری در وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت بــه انجــام رســیده اســت؛ پایلــوت طرح 
 رجیســتری دو، ســه هفتــه قبــل بــه مــا داده شــد کــه آن 
را بــه اپراتورهــای تلفــن همــراه تحویــل دادیــم و آن هــا نیز 
کار خــود را شــروع کردنــد. وزیــر ارتباطــات افــزود: بایــد 
مطمئــن باشــیم کــه ایــن طــرح، مشــکلی را بــرای مــردم 
 ایجــاد نکنــد و بــه محــض اینکــه شــرایط مهیــا شــود، آن 

را اجرایی خواهیم کرد.

 معاون وزیر بازرگانی جمهوری عراق:
 فوالد مبارکه، مجموعه اقتصادی 

موفق و بزرگی است
بازرگانــی  وزیــر  معــاون 
جمهــوری عــراق و هیئــت 
تجــاری ایــن کشــور در بازدید 
فــوالد  تولیــد  خطــوط  از 
مبارکــه، راه هــای همــکاری 
ــان  ــا معاون ــن را ب ــی مابی ف
فــروش و تکنولــوژی ایــن 
شــرکت بررســی کردنــد. ولیــد حبیــب الموســوی 
ــق  ــادی موف ــه اقتص ــه را مجموع ــوالد مبارک ــرکت ف  ش
ــور  ــه منظ ــن فرصــت ب ــت: در ای ــد و گف ــی خوان و بزرگ
تحکیــم وحــدت و روابــط اقتصــادی تجــاری بیــن 
ــد  ــراق و خری ــوری ع ــران و جمه ــالمی ای ــوری اس جمه
 مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای بازســازی شــهرهای عــراق

بــا  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  از  بازدیــد  برنامه ریــزی 
همــکاری بســیار خــوب کارشناســان و متخصصــان ایــن 
شــرکت فراهــم شــد. وی افــزود: هم اکنــون رابطــه 
 اقتصــادی خوبــی بیــن جمهــوری اســالمی ایــران 
و جمهــوری عــراق وجــود دارد؛ ایــن رابطــه مــا را بــرآن 
داشــت تــا بــا حضــور در ایــن شــرکت، مقدمــات خریــد 
ــم  ــه را فراه ــوالد مبارک ــرکت ف ــوع ش ــوالت متن محص
کنیــم و آن هــا را در توســعه و بنــای زیرســاخت های 
ــی  ــر بازرگان ــاون وزی ــم. مع ــه کار گیری ــود ب ــور خ کش
ــن کشــور  ــکاری بی ــرد: هم ــح ک ــراق تصری ــوری ع جمه
ــدی  ــای جدی ــران، افق ه ــوری اســالمی ای ــراق و جمه  ع
را بــرای توســعه ایــن روابــط ایجــاد کــرده اســت. ولیــد 
حبیــب الموســوی بــا ابــراز خرســندی از بازدیــد هیئــت 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  از  عــراق  کشــور  تجــاری 
ــرکت  ــت کار در ش ــرفت و کیفی ــرد: پیش ــان ک خاطرنش
فــوالد مبارکــه مــا را شــگفتزده کــرد؛ از ایــن رو جــا دارد 
ــان آن  ــه کارکن ــه هم ــرکت را ب ــن ش ــای ای موفقیت ه
ــن شــرکت  ــدوارم ای ــه امی ــم؛ ضمــن اینک ــک بگوی تبری
درآینــده بــه پیشــرفت های جدیدتــری نیــز دســت 

یابد.

 بومی سازی جرثقیل های 
باالی ۱5۰ تن کشور در اصفهان

ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــن ب ــاالی 150 ت ــای ب جرثقیل ه
ــران  ــور در تی ــتین بار در کش ــوس، نخس ــی معک مهندس
ــی از  ــل یک ــر عام ــد. مدی ــاخته ش ــان س ــرَون اصفه و کَ
ــوع  ــن ن ــران گفــت: ای ــی تی شــرکت های شــهرک صنعت
جرثقیل هــا پیش تــر از کشــور ایتالیــا وارد می شــد؛ 
ــه  ــه آن ب ــد و عرض ــای تولی ــا انته ــدا ت ــروز از ابت ــا ام ام
ــام  ــل انج ــی در داخ ــران و کَرَون ــان تی ــت متخصص دس
ــا  ــن جرثقیل ه ــزود: ای ــرکانی اف ــا تویس ــود. رض می ش
در وزن هــای 150 تــا 200 تــن اســت و متخصصــان ایــن 
شــرکت در حــال تکمیــل آخریــن نمونــه آن بــا وزن 300 
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جرثقیل هــا  تــن هســتند. وی ب
در مجتمــع فــوالد مبارکــه نصــب و بــا موفقیــت راه اندازی 
شــده اســت، گفــت: بــا ســاخت نخســتین جرثقیل هــای 
ــاالنه 5  ــروج س ــور، از خ ــن وزن در کش ــتر از 150 ت بیش

ــم. ــری کردی ــورو ارز از داخــل جلوگی ــون ی میلی

 حل مشکالت کارآفرینان
اســتان  مدیریــت  نــگاه  گفــت:  کرمــان   اســتاندار 
ــت کمــک اســت  ــی در جه ــران دســتگاه های اجرای و مدی
ــر  ــتگاه های متناظ ــه دس ــت ب ــارات دول ــذاری اختی و واگ
حــل  را  مشــکالت کارآفرینــان  از  بخشــی  اســتان ها، 
ــد  ــرد: نبای ــار ک ــینی اظه ــا رزم حس ــرد. علیرض ــد ک خواه
کارآفرینــان خســته شــوند. اعطــای وام و تســهیالت جــزو 
ــود  ــد خ ــت و بای ــت اس ــی دول ــرل و نظارت ــف کنت وظای

ــند.  ــر باش ــان پیگی متقاضی
زمینــه  در  بایــد  مدیــران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  همــکاری  روســتایی  توســعه  پروژه هــای  اجــرای 
ــع  ــع موان ــن جلســه رف ــدف از ای ــزود: ه ــد، اف کمــک کنن
ــزار  ــب برگ ــتان مرت ــه را در اس ــن جلس ــت؛ ای ــد اس تولی
تولیــدی  واحدهــای  مشــکالت  می کنیــم  ســعی   و 
ــم و  ــی کنی ــردش و.. بررس ــرمایه در گ ــی را در س و صنعت
ــون خروجــی و دســتاوردهای مشــخصی داشــته ایم.  تاکن
اســتاندار کرمــان گفــت: کســانی کــه می خواهنــد در 
اقتصــاد ایــران کار کننــد، بایــد مراقــب تصادفــات اقتصادی 
باشــند. حجــم معوقــات بانکــی کشــور بســیار زیاد اســت و 
خیلی هــا وام دریافــت کــرده و نتوانســتند پرداخــت کننــد. 
ــد از  ــه می توانن ــی ک ــا جای ــان ت ــرد: کارآفرین ــد ک وی تأکی
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــد و بانوان ــودداری کنن ــت وام خ دریاف

وام دریافــت کننــد، بایــد مراقــب ایــن شــرایط باشــند.

 تجهیز بیمارستان های اصفهان
HIS به سیستم 

رییــس اداره فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه علــوم 
ــتیم  ــور هس ــگاه کش ــا دانش ــت: تنه ــان گف ــکی اصفه پزش
کــه در گســتره جغرافیایــی اســتانی ماننــد اصفهــان، تمــام 
مراکــز آن از طریــق فیبــر نــوری بــا یکدیگــر در ارتبــاط اســت. 
ــالمت  ــام س ــول در نظ ــرد: تح ــار ک ــی اظه ــر محب محمدباق
 ســال 93 در حالــی آغــاز شــد کــه فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات )IT( بــه عنــوان مهم تریــن زیرســاخت برنامــه 
ــرح از ســوی  ــدای اجــرای ط ــام ســالمت در ابت تحــول نظ

ــد.  وزرات بهداشــت مغفــول مان
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بیمارســتان های اســتان در 
 )HIS( ابتــدای برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــه سیســتم
مجهــز نبودنــد، افــزود: در همیــن راســتا الزم بــود از شــروع 
برنامــه تحــول ســالمت در بــازده زمانــی یــک ســاله 
تعــداد 33 سیســتم )HIS( بیمارســتانی جدیــد نصــب یــا 

بهینه ســازی شــود.
 رئیــس اداره فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه علــوم 
 پزشــکی اصفهــان ادامــه داد: پیــش از آنکــه بیمارســتان ها 
را بــه ایــن سیســتم مجهــز کنیــم، الزم بــود زیرســاخت های 
الزم نرم افــزاری و ســخت افزاری آن را پیــاده کنیــم؛ در 
ــب  ــتم )HIS( نص ــتان سیس ــر در 25 بیمارس ــال حاض ح

شــده اســت.

ضایعات محصوالت کشاورزی ایران، سالی 5 میلیارد کیلوگرم
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حتما بخوانید!
اصفهان و ایروان می توانند به نماد ...

ــرق  ــور ب ــر ام ــری، مدی ــعود زائ کیمیای وطن مس
مهم تریــن  اردســتان،  شهرســتان 
پروژه هــای هفتــه دولــت ســال جــاری در ایــن 

شهرستان را اعالم کرد.
 مدیــر امــور بــرق شهرســتان اردســتان بــا اشــاره بــه 
ــا مســاحتی حــدود ۱۲  اینکــه شهرســتان اردســتان ب
هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیتــی بالــغ بــر ۴۵ هــزار 
ــرق  ــمال ش ــزی و در ش ــر مرک ــیه کوی ــر در حاش نف
اصفهــان قــرار دارد، گفــت: ۱۱ پــروژه در هفتــه دولــت 
در بــرق شهرســتان اردســتان افتتــاح می شــود؛ ایــن 

ــد از: ــا عبارتن پروژه ه
 ۱- برق رســانی بــه روســتاهای طالقــان، مســفره 
ــغ  ــه مبل ــس ب ــا نصــب 3 دســتگاه تران و اســتهرق ب

ــال. ــون ری ۲۴۵ میلی
بــا  اردســتان  مهــر  مســکن  بــه  برق رســانی   -۲
ــب  ــط و نص ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث ۲۲۵ مت اح
یــک دســتگاه ترانــس بــه مبلــغ 3۲0 میلیــون ریــال

ــع  ــت رف ــاغ جه ــتای دره ب ــس روس ــب تران 3- نص
ــغ ۱۵0  ــه مبل ــترک ب ــش از ۵0 مش ــت بی ــف ول ضع

ــال. ــون ری میلی
۴- احــداث ۴۲0 متــر شــبکه فشــار متوســط و نصــب 
یــک دســتگاه ترانــس روســتای ســفیده جهــت رفــع 

ــغ 3۵0  ــه مبل ــترک ب ــش از ۵0 مش ــت بی ــف ول ضع
میلیــون 

ریال.
۵- بهســازی شــبکه فشــار متوســط و فشــار ضعیــف 
ــون  ــغ 36۵ میلی ــه مبل ــو ب ــتای دهن ــت روس و پس

ــال. ری
6- احــداث ۱۴0 متــر شــبکه فشــار متوســط و نصــب 
ــت  ــف ول ــع ضع ــت رف ــس جه ــتگاه تران ــک دس ی
شــهرک شــهید کریمــی و قطــب کارگاهــی شــهر 

ــال. ــون ری ــغ 33۴ میلی ــه مبل ــاد ب مهاب

7- بهســازی پســت روبــه روی امــور بــرق شهرســتان 
اردســتان بــه مبلــغ ۲۱0 میلیــون ریــال.

جهــت  متوســط  فشــار  شــبکه  متــر   3600  -8
 برق رســانی بــه روســتاهای همبــر بــاال،  جاللیــه 
و پیناونــد از بخــش علیــا و نصرت آبــاد، صدرآبــاد 
ــق  ــا در مناط ــه عمدت ــفلی ک ــش س ــو از بخ و ماریک
ــتفاده از  ــا اس ــتند ب ــور هس ــتانی و صعب العب کوهس
ــک  ــش از ی ــغ بی ــه مبل ــی ب ــک و دارای ــه تمل بودج

ــد. ــداث ش ــال اح ــارد ری میلی
9- تبدیــل 7 هفــت کیلومتــر شــبکه های فشــار 

ــف  ــع ضع ــت رف ــدار جه ــل خودنگه ــه کاب ــف ب ضعی
ولــت مشــترکین در ســطح شهرســتان اردســتان بــه 

ــال. ــارد ری ــک میلی ــغ ی مبل
۱0- تعمیــرات شــبکه فشــار ضعیــف و متوســط 
شــامل تعویــض تیــر، تعویــض مقــره، اصــالح جمپــر 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش و... ب
- تعمیــرات شــبکه فشــار ضعیــف زواره و حومــه بــه 

مبلــغ ۱99 میلیــون ریــال.
ــه  ــاد و حوم ــف مهاب ــرات شــبکه فشــار ضعی - تعمی

ــال. ــون ری ــغ ۲00 میلی ــه مبل ب
- تعمیــرات فیــدر ۲ مهابــاد بــه روش خــط گــرم بــه 

مبلــغ 37۵ میلیــون ریــال.
ــه روش خــط گــرم  ــدر 3 اردســتان ب ــرات فی - تعمی

ــال. ــغ 37۵ میلیــون ری ــه مبل ب
-تعمیــرات فیــدر 6 اردســتان بــه روش خــط گــرم بــه 

مبلــغ 3۲۵ میلیــون ریــال.
۱۱- احــداث 3 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف جهــت 
برق رســانی بــه مشــترکین جدیــد بــه مبلــغ ۱۱00 

ــال. ــون ری میلی
زائــری همچنیــن از اضافــه شــدن ۲70 مشــترک 
مشــترکین  بــه  دیمانــدی  مشــترک   7 و  عــادی 

داد. اردســتان خبــر  شهرســتان 

مدیر امور برق شهرستان اردستان خبر داد:

افتتاح 11 پروژه برق در شهرستان اردستان به مناسبت هفته دولت

 شهردار اصفهان:
اصفهان و ایروان می توانند به نماد جهانی 

دیپلماسی شهری تبدیل شوند
گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
دارای  نه تنهــا  اصفهــان 
خوبــی  خواهرخوانده هــای 
ایــروان  ماننــد  بلکــه  اســت، 
جهانــی  ســازمان های  عضــو 
اســت  بســیاری   بین المللــی 
ــه همیــن دلیــل نیــز هــر دو  و ب
شــهر می تواننــد از ظرفیت هــای بین المللــی یکدیگــر بــه 
نحــو احســن اســتفاده کننــد. مهــدی جمالی نــژاد در دیــدار بــا 
ــراوان فرهنگــی  ــه تشــابهات ف ــا اشــاره ب ســفیر ارمنســتان ب
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــوری ارمنس ــران و جمه ــور ای ــان دو کش می
ــابقه و در  ــه، پرس ــور دیرین ــن دو کش ــاط بی ــبختانه ارتب خوش
همــه حوزه هــای موجــود اعــم از فرهنگــی، سیاســی و تاریخی 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــون ص ــن تاکن ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
ــتر از  ــیار بیش ــتان بس ــران و ارمنس ــور ای ــاد دارم دو کش اعتق
ــردی  ــوی و راهب ــی، معن ــتراکات فرهنگ ــورها اش ــایر کش س
ــان  ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــهردار اصفه ــته اند. ش  داش
ــهری  ــی ش ــی دیپلماس ــاد جهان ــه نم ــد ب ــروان می توانن و ای
ــا  ــان نه تنه ــرد: اصفه ــح ک ــوند، تصری ــل ش )Urbano( تبدی
ــروان  ــد ای ــی اســت، بلکــه مانن دارای خواهرخوانده هــای خوب
عضــو ســازمان های جهانــی بین المللــی بســیاری اســت و بــه 
ــای  ــد از ظرفیت ه ــهر می توانن ــر دو ش ــز ه ــل نی ــن دلی همی

بین المللی یکدیگر به نحو احسن استفاده کنند.

 کاهش 50 درصدی شهریه  
بعضی رشته های دانشگاه آزاد یزد

دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــالت  و  آمــوزش  معــاون 
شــهریه  افزایــش  عــدم  تصویــب  از  یــزد  اســالمی   آزاد 
و کاهــش شــهریه تــا ســقف ۵0 درصــدی در بعضــی از 
رشــته های کارشناســی و کاردانــی دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد 
ــیدعلی  ــر س ــر داد. دکت ــگاه خب ــن دانش ــای ای ــت امن در هیئ
ــوزان  ــدی دانش آم ــه عالقه من ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب المدرس
بــه ادامــه تحصیــل در رشــته هایی اســت کــه بتوانــد مشــکلی 
ــه هیئــت امنــای  ــا مصوب از جامعــه حــل کنــد، اعــالم کــرد: ب
ــته ها  ــی از رش ــزد، در بعض ــتان ی ــالمی اس ــگاه آزاد اس دانش
در مقطــع کاردانــی و کارشناســی حســب اعــالم مرکــز آزمــون 
دانشــگاه آزاد اســالمی بــا کاهــش ۵0 درصــد شــهریه روبــه رو 
خواهــد شــد. وی دربــاره پذیــرش دانشــجو بــدون آزمــون در 
دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد نیــز گفــت: دانشــگاه آزاد یــزد در 
تمــام رشــته های کاردانــی و کارشناســی بــه جــز در رشــته های 
پزشــکی و پرســتاری، بــدون آزمــون دانشــجو می پذیــرد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه وضعیــت شــهریه دانشــگاه نیــز بــا ســایر 

ــد. ــری می کن ــی براب ــگاه های غیرانتفاع دانش

اخبار کوتاه

  تجلیل از کارمندان شهرداری فوالدشهر 
در هفته دولت

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بــه  فوالدشــهر  شــهرداری 
از  دولــت  هفتــه  مناســبت 
کارمنــدان شــهرداری فوالدشــهر 

تجلیل به عمل آمد. 
شــهردار  مــرادی،  مهنــدس 
فوالدشــهر، ضمــن گرامیداشــت 
ــر  ــی و باهن ــهیدان رجای ــای ش ــت و مجاهدت ه ــه دول هفت
اذعــان داشــت: همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری 
می فرماینــد هفتــه دولــت، فرصــت مغتنمــی اســت تــا مــردم 
ــالمی  ــام اس ــه نظ ــی از مجموع ــای بخش ــج تالش ه ــا نتای ب
ــات  ــی تبلیغ ــور اصل ــودن مح ــوند و دروغ ب ــنا ش ــتر آش بیش
دشــمنان اســالم مبنــی بــر ناکارایــی و ناتوانــی نظام اســالمی 
آشــکارتر شــود. وی در ادامــه تصریــح کردنــد: هفتــه دولــت 
ــرای تبییــن گفتمــان و بیــان دســتاوردها  بهتریــن فرصــت ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرادی ب ــت. م ــالمی اس ــام اس ــات نظ و خدم
ــد  ــت: روز کارمن ــت گف ــه دول ــد در هفت ــذاری روز کارمن نامگ
تجلیــل از انســان های شایســته ای اســت کــه هدفشــان 
ــان  ــروردگار اســت. آن ــه مــردم و کســب رضــای پ خدمــت ب
ــی  ــای زندگ ــایش گره ه ــان گش ــت و تالشش ــه هم ــه هم ک
انســان ها، رفــع مشــکالت و ایجــاد آرامــش در جامعــه 
ــم و در  ــدر بدانی ــروز را ق ــن رو ســزاوار اســت ام اســت. از ای

ــیم. ــدان بکوش ــمند و واالی کارمن ــام ارزش ــت مق بزرگداش

دیدار مردم و مسئوالن شاهین شهر
در هفته دولت

ــا  ــهر ب ــهروندان شاهین ش ــت، ش ــه دول ــبت هفت ــه مناس ب
مســئوالن ادارات و نهادهــای شــهر در مصــالی نمــاز جمعــه 
دیــدار کردنــد و مســائل و مشــکالت خــود را بــا آن هــا در میان 
گذاشــتند. حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر، در حاشــیه 
 ایــن دیــدار گفــت: مــردم ولی نعمتــان جامعــه هســتند 
ــه آن هــا از هیــچ کوشــش   و مــا بایــد در راســتای خدمــت ب
و تالشــی دریــغ نکنیــم. وی در ادامــه بــه افتتــاح و بهره برداری 
از پروژه هــای شــهرداری در ســطح شــهر توســط وزیــر دفــاع 
ــان   و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و اســتاندار اســتان اصفه
و دیگــر مســئوالن اســتانی و شــهری در هفتــه دولــت اشــاره 
کــرد و افــزود: بهره بــرداری از پــل مکانیــزه عابــر پیــاده، 
ــرداری  ــرداری از ســاختمان ســازمان اتوبوســرانی، بهره ب بهره ب
معصومــه)س(  بهشــت  خروجــی  کمربنــدی  جــاده  از 
ــه  ــرداری از س ــار، بهره ب ــوه و تره ب ــازار روز می ــرداری از ب بهره ب
قطعــه زمیــن چمــن مصنوعــی فوتســال و کلنگ زنــی اتصــال 
بلــوار شــهید فهمیــده بــه بلــوار شــورا از جملــه پــروژ ه هایــی 
بــود کــه بــه بهره بــرداری رســید یــا کلنــگ احــداث آن زده شــد 

ــد. ــهری گردی ــدر شاهین ش ــهروندان گرانق ــم ش و تقدی

اخبار کوتاه

 A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس در شهر

 پــارک جنگلــی چهــل حصــاران واقــع در منطقــه ۴ و مجــاور 
ــان  ــتاندار اصفه ــی اس ــاون عمران ــور مع ــا حض ــهر ب ــام ش  ب

فرمانــدار و شــهردار کاشــان، رئیــس و اعضــای 
شــورای اســالمی شــهر افتتــاح شــد. در ایــن 
ــی  ــاون عمران ــه، مع ــی طرف ــن، محمدعل آیی
مدیریــت  تــالش  کــرد:  اظهــار  اســتاندار 
عمرانــی اســتان اصفهــان بــر حمایــت از طــرح 
هــای عمرانــی اســت.وی تأکیــد کــرد: بــا 
ــی، شــاهد  پشــتیبانی الزم از طرح هــای عمران
اجــرای بــه موقــع ایــن پروژه هــا در شهرســتان 

کاشــان خواهیــم بــود.در ادامــه آییــن افتتــاح پــارک جنگلــی 
چهــل حصــاران، شــهردار کاشــان بــا اشــاره بــه قدمــت 
ــا  ــه کاشــان در گذشــته ب ــرد: منطق ــان ک تاریخــی کاشــان بی
ــه همیــن دلیــل ایــن  ــوده و ب ــام چهــل حصــاران مشــهور ب ن
ــذاری شــده اســت. ــل حصــاران« نامگ ــی »چه ــارک جنگل پ
محمدناظــم رضــوی بــه توســعه گردشــگری در کاشــان اشــاره 

کــرد و گفــت: پــارک جنگلــی چهــل حصــاران  بــه وســعت ۱6 
هکتــار در شــاهراه کاشــان- اصفهــان واقــع شــده و ایــن پارک 
مــکان مناســبی بــرای اســتراحت و اســکان مســافران اســت. 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــود آب در کاشــان پرداخــت و اف ــه کمب وی ب
ــدف  ــا ه ــارک و ب ــن پ ــاد ای ــعت زی ــه وس ب
آب مصــرف  در  مدیریــت  و   صرفه جویــی 
دســتگاه پمپــاژی جهــت انتقــال پســماندهای 
ــن  ــاری ای ــرای آبی ــا ب ــهرک خاتم االنبی آب ش
فضــای  و همچنیــن  فراهــم شــده  پــارک 
ــه شــیوه قطــره ای آبیــاری  ــارک ب ســبز ایــن پ
بــه  بــا اشــاره  می شــود. شــهردار کاشــان 
ــرای احــداث  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــه ۴ میلی اینک
ــر  ــرد: ۲هــزار و 700 مت ــح ک ــه شــده، تصری ــارک هزین ــن پ ای
جدول گــذاری، ۵ هــزار و ۲00 متــر ســنگ چینی، 3 هــزار 
ــع  ــر مرب ــزار و ۵00 مت ــرش، ۲3ه ــع بلوک ف ــر مرب و 700 مت
نمازخانــه  احــداث  و  آالچیــق  نصــب ۱3   آســفالت ریزی، 
ــه فعالیت هــای انجام شــده در  و ســرویس بهداشــتی از جمل

ایــن پــارک بــوده اســت.

همزمان با هفته دولت
پارک جنگلی چهل حصاران افتتاح شد

جهــاد  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــاه طــرح  ــد ظــرف مــدت دو م کشــاورزی اســتان بای
ــه  ــن ب ــاری نوی ــتم آبی ــا سیس ــاورزی را ب ــع کش جام

شــرکت آب منطقــه ای اســتان تحویــل دهــد.
اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم   
ــور  ــه ط ــته ب ــال گذش ــه س ــرد: در س ک
ــه  ــتانی ب ــفر اس ــا ۱8 س ــط ۱۲ ت متوس
شهرســتان های اســتان انجــام شــده 
اســت کــه بیشــتر آن هــا منطقــه محــروم 

و مرکــز بخــش بوده انــد. 
وی بــا تأکیــد بــر وجــود همفکــری 

قــوی در اســتان تصریــح کــرد: بــه دلیــل پاییــن بــودن 
ــش  ــتاهای بخ ــه روس ــانی ب ــار گازرس ــرانه گاز انتظ س
ــه  ــروز ب ــن طــرح ام ــا ای ــوه وجــود نداشــت؛ ام میانک
بهره بــرداری رســید. ســلیمانی دشــتکی گفــت: در 
صــورت تخصیــص اعتبــارات مــاده ۱0 و ۱۲، مبلــغ 
ــه پــروژه پــل ســرکله پرداخــت  ۱۵0 میلیــون تومــان ب

ــد.  ــد ش خواه

ــرد:  ــان ک ــاری خاطرنش ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــی  ــی نفت ــاره مشــکل آلودگ ــه درب ــی ک ــا پیگیری های ب
آب ســرخون انجــام شــد، شــرکت نفــت مطالعاتــش 
ــت  ــید. الزم اس ــه ای نرس ــه نتیج ــا ب ــرد، ام ــاز ک را آغ
مدیــران اســتانی بــه طــور جدی تــری 

ــوند.  ــر آن ش پیگی
وی افــزود: نوســازی مــدارس اســتان 
ــه  ــدی را ک ــاز جدی ــه خیرس ــد مدرس بای
در میانکــوه ســاخته خواهــد شــد، تجهیــز 

ــد.  کن
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــت  ــتان، مدیری ــک شهرس ــادل کم ــرد: مع ــح ک تصری
بحــران اســتان از مــاده ۱0 و ۱۲ در جهــت بهســازی 
ــال آب میانکــوه پرداخــت کنــد. ســاختمان جدیــد  کان
آموزش وپــرورش، بخشــداری و ثبــت احــوال میانکــوه 
ســلیمانی  شــوند.  کارشناســی  مرحلــه  وارد  بایــد 
دشــتکی خاطرنشــان کــرد: محیــط زیســت بــا اجــرای 
طــرح هــادی در منطقــه هلــن موافقــت نمــوده اســت.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
طرح جامع کشاورزی باید تا دو ماه آینده تحویل داده شود

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : فریبا معینی  دادخواستی به طرفیت خوانده : احمد بلوچستانی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
پرونده 9۵099837۵۱300۵3۵  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/08/09 و ساعت 
۱۱:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس 
از نشر آگهیش و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۵9۲/م الف به تاریخ 9۵/06/07
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای فرشاد نوری دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت ابراهیم هوشیار به این شورا 
تسلیم که به کالسه 9۵/۱3۴ ثبت و برای روز شنبه 9۵/07/۱9 و ساعت 0۵:00 وقت رسیدگی 
تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می 
شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت 
عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 

چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۵90/م الف به تاریخ 9۵/06/06
برگ اخطاریه

المکان  محل حضور شعبه 6  نام نام خوانوادگی : عادل ملی چییان به نشانی مجهول 
شورای حل اختالف  واقع در خورزوق وقت حضور 9۵/07/۱9 ساعت 0۵:00 عصر علت حضور 

: دعوی آقای مجید حبیبی به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۵8۴/م الف به تاریخ 9۵/06/07
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : طیبه )ماهور(  لیراوی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 
6 شورای حل اختالف  واقع در خورزوق وقت حضور 9۵/07/۱9 ساعت 06:00 عصر علت 
حضور : دعوی آقای مجید حبیبی به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.

دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۵8۵/م الف به تاریخ 9۵/06/07

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱39۵/0۴/۲9  : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵0۲00706  : دادنامه  شماره 
9۴099803۵0۲0۱0۲۴ شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۱68 پرونده کالسه 9۴099803۵0۲0۱0۲۴ 
شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان : شرکت 
آرش  آقای  و  آقای مرتضی صدیقیان کاشی  مدیریت  با  تهران  فوالد صنیع کاوه  و  آهن 
سلیمان نژاد فرزند حشمت اله به نشانی تهران-خیابان شهید بهشتی-خ مفتح شمالی 
نبش ک ۱0 پ ۲ واحد ۲-کد پستی ۱۵878۱۴۵۱6 خواندگان: ۱. آقای مصطفی مهرابی 
کوشکی فرزند قنبرعلی به نشانی اصفهان- خیابان شریعتی-روبروی بیمارستان – مجتمع 
فراز – فراز ۱0- کد پستی 8۱۵۴666۵۱۱ ۲. آقای فریبرز عزیزی نائینی فرزند تقی به نشانی 
عصر-  ولی  تهران-شهرک  نشانی  به  تقی  فرزند  داود کشاورز  آقای   .3 المکان  مجهول 
خیابان یاران-خیابان جاللی-گالک 9۱-طبقه ۲ خواسته ها: ۱.مطالبه خسارت دادرسی ۲. 

ابطال سند)موضوع سند مالی نیست(
رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران با وکالت آقای آرش 
سلیمان نژاد به طرفیت خواندگان ۱. آقای مصطفی مهرابی و ۲. آقای فریبرز عزیزی نائینی 
و 3. آقای داود کشاورز به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ۲387۲-9۲/۵/۱3 به انضمام 

با توجه به تصویر دادنامه  با توجه به محتویات پرونده و  الوکاله  خسارت دارسی و حق 
۱333-93/۱۱/۱9 دادگاه ۱0۱ بخش چهاردانگه و گواهی قطعیت آن و تصویر مصدق نامه 
شرکت صنیع کاوه تهران به دفترخانه 7۴6 تهران به شماره 9۲۲۱98-9۲/۵/۱3 و وکالت 
نامه ۲387۲-9۲/۵/۱3 و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه شرکت موکل 
در سال 87 مقادیری آهن به فردی به نام احمدعلی زمان ابیانه فروخته و با قبول تضمین 
اسناد مالکیت و وکالتنامه شماره ۱۱9687-87/7/۲ همگی شش دانگ پالک ثبتی 9۲ از 
36۵ از بخش ۱۴ ثبت اصفهان را در اختیار گرفته است و خوانده اول حق عزل وکیل را از 
خود ساقط نموده ولی خوانده سوم از کارکنان سابق شرکت موکل بوده با سوءاستفاده از 
اوضاع شرکت و با جعل امضاء هیات مدیره و مهر شرکت اقدام به اعطای نامه ای از سوی 
شرکت به دفترخانه جهت استناد از وکالت و اعطاء وکالت به خوانده ۲ می نماید و نتیجتا 
وکالت نامه موضوع خواسته از سوی دفترخانه تنظیم می گردد که از سوی دادگاه محترم 
شعبه ۱0۱ بخش چهاردانگه به این موضوع رسیدگی و خوانده سوم محکومیت کیفری یافته 
است و لذا تقاضای ابطال وکالت نامه رسمی تنظیم شده بر اساس نامه مجعول شرکت به 
شماره 9۲۲۱98-9۲/۵/۱3 را دارم و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خواندگان 
و عدم حضورشان و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان و با توجه به 
قطعیت دادنامه استنادی و محکومیت خوانده 3 در خصوص نامه مجعول شماره 9۲۲۱98-
9۲/۵/۱3 شرکت به دفترخانه که به موجب آن وکالتنامه رسمی ۲387۲-9۲/۵/۱3 تنظیم 
شده است دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده ۱98 و ۵۱۵ و 
۵۱9 آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۲387۲-9۵/۲/۱3 صادر 
و خواندگان دوم و سوم را به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و پانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می 
نماید و در خصوص خوانده اول با توجه به اینکه دعوی به وی توجهی ندارد مستندا به بند 
۴ از ماده 8۴ و 89 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می گردد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده 
رای بوده و پس از ۲0 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان 
اصفهان می باشد.شماره : ۱۵۴69/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

محمد علی معقولی
دادنامه

شماره  تنظیم:۱39۵/0۴/۲8    تاریخ   9۵099703۵08006۵8: دادنامه  شماره 
پرونده  شعبه:890770    بایگانی  شماره  پرونده:89099803۵080077   
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 کالسه89099803۵0800770شعبه 
حسین  فرزند  پور  هاشم  علیرضا  خواهان:آقای     9۵099703۵08006۵8 شماره  نهایی 
باوکالت آقای محمد مشاوری نجف آبادی فرزند علی به نشانی اصفهان سه راه سیمین 
بلوار جانبازان مجتمع گل رز طبقه دوم واحد چهارم   خواندگان:۱.خانم تینا پور یادگاری 
۲.خانم حورا پوریادگاری3.خانم سمیرا پوریادگاری ۴.آقای سیامک پور یادگاری همگی به 
نشانی خانه اصفهان میدان گلها کوچه سپاه سه راه شب بو پالک ۱۲3 ۵.بنیاد تعاون مسکن 
سپاه به نشانی خ ۲۲ بهمن مجموعه اداری بعد از ثبت احوال 6.آقای ناصر زمانی 7.آقای 
حسینعلی محمد بلندی فرزند براتعلی 8.آقای علی نعمت دوست همگی به نشانی مجهول 
المکان 9.آقای علیرضا عنایتی دهسرخی فرزند امامقلی به نشانی زندان مرکزی اصفهان 
۱0.آقای سیاوش پور یادگاری فرزند بیژن به نشانی خانه اصفهان میدان گلها کوچه سپاه سه 
راه شب بو پ ۱۲3 ۱۱.سازمان مسکن وشهرسازی اصفهان به نشانی اصفهان میدان آزادی 
خ هزار جریب سازمان مسکن وشهرسازی    خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی ملک   
دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به 

صدور وانشای رای می نماید. 
شماره  دادنامه  به  نسبت  بیژن  فرزند  پوریادگاری  سیاوش  آقای  واخواهی  دادگاه  رای 
6۱0۴80 مورخ ۱39۱/۱۱/۱۲ این دادگاه که متضمن محکومیت واخواه به همراه سایر ورثه 
مرحوم بیژن پور یادگاری وسایر اشخاص دیگر به انتقال رسمی ۱6۵۲/38 سهم از سهم 
۲۵808/96سهم ششدانگ پالکهای ثبتی ۱3 و ۱9 فرعی از 30 اصلی باقیمانده در حق آقای 
مجید مشاوری با وکالت آقای علیرضا هاشم پور می باشد واعتراض ثالث طاری آقای 
محمد مشاوری باوکالت آقای علیرضا هاشم پور نسبت به دادنامه های شماره 880۲9۴ 

و 880۲9۵ مورخ ۱388/۲/3۱ صادره از شعبه ۱07جزایی اصفهان که متضمن صدور حکم 
به بطالن معامالت عادی تاریخ های ۱38۵/۴/۱0 و ۱38۵/۵/۱۲ و۱38۵/6/30 بین آقای 
طاری  ثالث  اعتراض  مورد  در  دادگاه  باشد  می  عنایتی  علیرضا  وآقای  پوریادگاری  بیژن 
نظربه اینکه اعالم بطالن وبی اعتباری قرارداداز زمره دعاوی ضرر و زیان نبوده که دادگاه 
اعالم  بلکه  باشد  به آن  به رسیدگی وصدور رای نسبت  امر حقوقی مجاز  تبع  به  کیفری 
وضعیت حقوقی یک قرارداد است وجنبه اعالمی داشته ودعوی خالف اصل صحت بوده 
وجنبه ترمیم خسارت زیاندیده از جرم را نداشته واز صالحیت دادگاه کیفری رسیدگی کننده 
به بزه این موضوع خارج بوده است چنانچه ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ۱378 
قابل مطالبه  وزیان  بودی ضرر  اعتراض طاری  رای مورد  بر زمان صدور  قانون حاکم  که 
الوصال داشته است ودعوی بطالن  به ضرر وزیان مادی ومنافع ممکن  را فقط منحصر 
معامله در صالحیت دادگاه حقوقی بوده است نظربه اینکه دادنامه بدوی دادگاه کیفری در 
آن قسمت که متضمن محکومیت کیفری متهم به ارتکاب بزه فروش مال غیر بوده طی 
دادنامه شماره 90099703689000۲۲ مورخ ۱390/۱/۱0 شعبه 8دادگاه تجدیدنظر نقض ورای 
بر برائت آقای علیرضا عنایتی صادر شده است وبا وصف برائت واباحه عمل توسط دادگاه 
کیفری صدور حکم بر بطالن معامله موجه به نظر نمی رسد ونظر به اینکه حسب دادنامه 
شماره 8809970369۲0۱9۴۱ مورخ ۱388/۱۱/۲۱ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید نظر 
اصفهان دعوی بطالن قراردادهای یادشده مردود اعالم گردیده است ونظر به واگذاری ملک 
واعتراض  ندانسته  وارد  را  ایشان  واعتراض  واخواه  واخواهی  وانتقال  نقل  وتوالی صحیح 
ثالث طاری را وارد دانسته وضمن تائید دادنامه واخواسته حکم به رد واخواهی واخواه آقای 
سیاوش پوریادگاری وباپذیرش اعتراض ثالث طاری دادنامه معترض عنه به شماره های 
880۲9۴ و 880۲9۵ مورخ ۱388/۲/3۱ صادره از شعبه ۱07 جزایی اصفهان حکم بر بطالن 
دعوی مطروحه مرحوم بیژن پور یادگاری مبنی بر بطالن معامالت مورخ ۱38۵/۴/۱0 و 
۱38۵/۵/۱۲ ومتمم ۱38۵/6/30 مستند به مواد 30۵ و307و۴۲۱ و۴۲3و۴۲۵ قانون آئین 
دادرسی مدنی صادر واعالم می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علیرضا شمس اژیه

شماره:۱۵۴۵۲/م الف
دادنامه

رسیدگی:-    تاریخ  مورخ:9۵/۴/۲0    دادنامه:3۵0/9۵  پرونده:9۴-۱07۲   شماره  کالسه 
مرجع رسیدگی:شعبه ۴۱ شورای حل اختالف اصفهان   خواهان:آقای شهرام روغنی ف 
محمدعلی به نشانی اصفهان-خ میرداماد کوی 3۵ پالک ۱3۲   خوانده:مجتبی صادقی 
مجهول المکان   خواسته:مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره خزانه دار یکل ۵۵۴۲۴6 
)سری / ک( به مبلغ یکصد میلیون ریال   گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظزیه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم وبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا

مطالبه  خواسته  به  صادقی  مجتبی  طرفیت  به  روغنی  شهرام  دعوی  خصوص  در 
به  / ک(  ۵۵۴۲۴6)سری  داریکل  خزانه  شماره  سفته  وجه  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ 
وعدم  خواهان  توسط  سفته  مصدق  رونوشت  ارائه  به  توجه  با  دادرسی  هزینه  انضمام 
استناد  به  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  خوانده  طرف  از  ای  دفاعیه  وصول 
به  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  قانون تجارت و۱98 و۵۱۵ و ۵۱9  مواد 307 و 309 
وجه  بابت  )۱00/000/000(ریال  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
از  تادیه  تاخیر  ونشرآگهی خسارات  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/63۵/000 ومبلغ  سفته 
مرکزی  بانک  شاخص  آخرین  براساس  حکم  اجرای  زمان  لغایت   9۴/۱۲/۴ تاریخ 
رای  میگردد  واعالم  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق  آگهی  ونشر 
روز  وبیست  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  وبیست  غیابی  صادره 
 دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد. 
زهرا عابدینی – قاضی شورا حل اختالف شعبه ۴۱ حوزه قضائی اصفهان

شماره:۱6۴00/م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
آقای   ۱39۴۱۱۴۴0۲0۱8000۱99 پرونده  ۱39۵6030۲0۱800۱83۲ کالسه  شماره  رای  برابر 
محمد نوروزی خرزوقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 6۲36 صادره از اصفهان نسبت 
از  بر روی قسمتی  احداثی  به مساحت ۱۲۴.۱۴ متر مربع  باب خانه  به ششدانگ یک 
پالک ۲83 فرعی از ۴۲ اصلی واقع در خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۵/0۵/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۵/06/08

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/0۵/۵۲۲/الف/م به تاریخ 9۵/0۵/۱۴
آگهی فقدان سند مالکیت 

چون محمد رضا محمدی فرزند هاشم نسبت به ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر ۱7۴ اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت ششدانگ پالک ۱03۵۴/7۵0  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه 
۱۱0 دفتر 3۵۲ به شماره چاپی ۱۱38۱9  به نام نامبرده سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد . به علت 
سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است به وکالت محسن رضایی نسبت فرزند سعد 
ا... به موجب وکالتنامه ۱3889۵ مورخ 9۵/۵/۱6 دفتر خانه 6۵ اصفهان تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : ۱679۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی احضار متهم
عبادی  حسین  علیه  شیرزادی  سادات  زهرا  و  سبحانی  غالمرضا  شکایت  خصوص  در 
مورخه  رسیدگی  وقت  تحت کالسه 9۵06۱7  غیر  مال  فروش  اتهام  به  علی  نوروز  فرزند 
9۵/8/۱۲ ساعت ۱0 صبح تعیین گردیده است لذا باتوجه به مجهول المکان بودن متهم 
فوق  متهم  به  آگهی  این  بموجب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   3۴۴ ماده  راستای  در 
فالورجان  دو  دادگاه کیفری  در شعبه ۱03  تعیین شده  تاریخ  در  میگردد که  ابالغ  الذکر 
قانونی  وکیل  معرفی  به  نسبت  یا  نموده  دفاع  خود  از  منتسبه  اتهام  برابر  در  و  حاضر 
بمنزله  آگهی  این  وکیل  معرفی  عدم  یا  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  نماید  اقدام 
خواهد تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  قانونی  مقررات  وفق  دادگاه  و  محسوب  قانونی   ابالغ 

 نمود. مدیر دفتر شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو فالورجان
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حتما بخوانید!
تکذیب خبر توقف »شهرزاد 2«

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگی

 معــاون حقوقــی اداره اوقــاف اســتان اصفهــان گفــت: 
اســت  ســال   5 اصفهــان،  اســتان  آموزش وپــرورش 
بابــت اجــاره  مــدارس اوقافــی، رقمــی معــادل 40 میلیــارد 
ــن  ــد در ای ــه بای ــت ک ــکار اس ــاف بده ــه اداره اوق ــال ب ری
 زمینــه هرچــه ســریع تر اقدامــات الزم جهــت پرداخــت 
را انجــام دهــد. مجیــد معمارمنتظریــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــی در س ــی اوقاف ــای آموزش کل فض
فضاهــای  ایــن  بیشــترین  و  مجموعــه   620 بــر  بالــغ 
ــت:  ــت، گف ــتقر اس ــان مس ــتان اصفه ــی در شهرس آموزش
اداره کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان از ســال 90 
ــا پایــان ســال 94 بابــت اجــاره  مــدارس اوقافــی رقمــی  ت
ــه اداره اوقــاف بدهــکار اســت  ــال ب ــارد ری معــادل 40 میلی
ــه هــر چــه ســریع تر اقدامــات الزم  ــن زمین ــد در ای کــه بای
جهــت پرداخــت صــورت گیــرد. مجیــد معمارمنتظریــن بــا 
ــن اجاره ه هــا ســبب  ــر اینکــه پرداخــت نکــردن ای ــد ب تأکی
شــده کــه موقوفــات متصــرف یــا غیرمتصــرف وابســته بــه 
ــه  ــه داد: هم ــوند، ادام ــکالتی ش ــار مش ــا دچ ــن اجاره به ای
ایــن مــدارس دولتــی هســتند و بعضــی از ایــن فضاهــای 
آموزشــی در اختیــار هنرســتان ها قــرار دارد. در ایــن زمینــه 

ــای  ــت اجاره به ــا پرداخ ــد ب ــرورش بای ــان آموزش وپ متولی
ایــن مــدارس بــه وظایــف خــود در برابــر وقــف عمــل کننــد.

 وی بــا بیــان اینکــه اجاره بهــای فضــای آموزشــی بــه 
ــار توســط کارشــناس رســمی  ــر ســه ســال یکب صــورت ه
می یابــد  افزایــش  درصــد   20 دســت کم  دادگســتری 
 افــزود: ایــن افزایــش بــر اســاس نــوع اســتفاده، کاربــری

 ســابقه تصــرف، مســاحت و تــورم محاســبه می شــود 
و ایــن درحالــی اســت کــه حــدودا 5 ســال اســت تأخیــر 
ــرای پرداخــت وجــود دارد. در سیســتم آموزش وپــرورش ب

ــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه عــدد و رقــم اجاره بهــا   وی ب
ایــن زمینــه تجدیــد  بایــد در  انــدک اســت و  بســیار 
ــی  ــدارس اوقاف ــه م ــت: کلی ــرد، گف ــورت گی ــی ص نظرهای
ــر  ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــد و م ــتفاده دارن ــت اس قابلی

ــدارد.  ــود ن ــان وج ــد، در اصفه ــته باش ــری داش کارب
معمارمنتظریــن، بــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان اصفهــان 
150 مدرســه موقوفــه وجــود دارد، گفــت: بعضــی مــدارس 
کــه در آن تغییــر کاربــری انجــام شــده، بــه شــرکت تعاونــی 

واگــذار شــده اســت.
   355 مدرسه موقوفه دراصفهان

وی همچنیــن در ادامــه صحبت هــای خــود بــه تعــداد 

مــدارس موقوفــه موجــود در اصفهــان اشــاره کــرد و بیــان 
داشــت: در ســطح شهرســتان اصفهــان 355 مدرســه 

ــود دارد.  ــه وج موقوف
ــان اشــاره  ــت در اصفه ــودن مدرســه جن ــه ب ــه موقوف وی ب
کــرد و ادامــه داد: مدرســه جنــت بــه عنــوان یکــی از 
مــدارس موقوفــه موجــود در شــهر اصفهــان محســوب 
می شــود و آمــوزش و پــرورش از 40 ســال پیــش تاکنــون 

ــت  ــاف پرداخ ــه اداره اوق ــه را ب ــن مدرس ــاره ای ــای اج به
ــت. ــرده اس نک

   مدارس وقفی
 معــاون حقوقــی اداره اوقــاف اســتان اصفهــان، همچنیــن 
ــت: از  ــان گف ــه اصفه ــات حــوزه علمی ــه موقوف ــا اشــاره ب ب
 جملــه مــدارس وقفــی اصفهــان صــدر بــازار، صــدر خواجــو
ــزرگ، امــام صــادق)ع(، کاســه گران  جــد کوچــک و جــد ب

ــه دو مدرســه کاســه گران  ــه البت ــه اســت ک ــاورد و نوری نیم
و نوریــه دارای متولــی اســت؛ یعنــی غیرمتصرفــی اداره 
اداره می شــوند.  نظــر متولــی  اوقــاف اســت و تحــت 
ــازار  ــه مدرســه صــدر ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب معمارمنتظری
ــدر  ــاژ ص ــداد و پاس ــرای ح ــه س ــی از جمل دارای موقوفات
ــود  ــی وج ــز مکان ــد نی ــان وحی ــه داد: در خیاب ــت، ادام اس
دارد بــه نــام بیشــه عبــدهللا خــان، کــه آن مــکان نیــز وقــف 
ــازار اســت. تعــدادی از مغازه هــای اطــراف  مدرســه صــدر ب
بــازار نجارهــا و تعــدادی زمیــن کشــاورزی در جرقویــه نیز از 

ــت.  ــان اس ــه اصفه ــوزه علمی ــات ح ــه موقوف جمل
ــدود 400  ــازار ح ــدر ب ــه ص ــه مدرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــن مدرس ــه ای ــدود 200 رقب ــت: ح ــان داش ــه دارد، بی رقب

ــزی دارد. ــد ناچی ــه درآم ــت ک ــی اس مزروع

درخواست معاون حقوقی اداره اوقاف استان اصفهان:

آموزش وپرورش اصفهان، بدهی 40 میلیاردی خود را به اوقاف بپردازد

دادنامه
کالسه پرونده 97/95 ش 2 ح شماره دادنامه199-95/4/29 تاریخ رسیدگی 
95/4/13 مرجع رسیدگی : شعبه دوم شورای حل اختالف گلپایگان خواهان : 
روح ا... نیک نقش فرزند حجت ا... به آدرس گلپایگان – شهرک الوند – حافظ 
1-  آخرین خیابان روبه روی منبع آب منزل شریفی  خوانده : علیرضا رجب 
الزام   : المکان خواسته  : هر دو مجهول  نشانی  آقا  طهرانی  – عادل قاسمی 
به شماره شهربانی 414/68  روآ  اتومبیل  انتقال سند یکدستگاه  به  خواندگان 
ه 27 گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی خواهان آقای روح ا... نیک نقش فرزند حجت ا... به طرفیت 
خواندگان علیرضا رجب طهرانی و عادل قاسمی آقا به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل رو آ 85 به شماره شهربانو 414/68 ه 
27 با احتساب جمیع خسارات دادرسی فعال علی الحساب مقوم به 90/000/000 
اظهارات  منضمات  و  تقدیمی  دادخواست  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  ریال 
الذکر  بیان گر آن است که خودرو فوق  خواهان به شرح متن دادخواست که 
دفتر خدمات  از  استعالم  پاسخ  برابر  و  نموده  اول خریداری  ردیف  خوانده  از 
الکترونیک انتظامی خودرو مذکور رسما به نام خوانده ردیف دوم می باشد و 
همچنین با توجه به مفاد اظهارات گواهان و رونوشت مصدق بیمه نامه و کارت 
خودرو که حکیات مالکیت  خواهان بر خودرو موضوع دعوی می دهد و اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی مشار الیه در جلسه رسیدگی شورا 
حاضر شده اندو از خود دفاعی ننموده اند و دعوا از هرگونه ایراد و تکذیبی مصون 
به  و  بر صحت تشخیص  را محمول  باقی مانده است علیهذا دعوی خواهان  
استناد مواد 218و 220 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و همچنین حکم بر محکومیت خوانده . م الف 

249شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل  
آگهی مفقود شدن سند مالکیت

خانم ثریا اسداللهی  فرزند محمد رضا  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده  است مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی 582/9468 واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت 
اصفهان به شماره سریال 700405 که در صفحه 206دفتر 313 امالک ذیل ثبت 
42039 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت  صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود 
المثنی  مالکیت  در خواست صدور سند  نامبرده  بنابراین چون  است   گردیده 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی  آئین  نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور ویا وجود سند 
اداره  این   به  تا 10 روز  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشد  مالکیت نزد خود می 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  

خواهد شد. شماره :371/ م الف 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351500253 شماره پرونده: 9409980351501207

شماره بایگانی شعبه : 941328تاریخ تنظیم: 1395/05/31 مشخصات محکوم 
نام پدر: نصیر    : محمد ی جوزدانی    نام خانوادگی  نام :سعید     1 له ردیف 
پشت  محله   - آباد  نجف   – آباد  نجف  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی: 
همراه   8585115191 پ  28 کد  پالک  بابک  بست  بن  تختی  خ   – مسجد 

09134327270 ش ملی 1091778868 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: 
داود     نام خانوادگی : شیرانی بید آبادی  نام پدر : مهدی نشانی: اصفهان – خ 
چمران – خ بعثت گاز غربی – کوی الله – پالک 63    محکوم به: بسمه تعالی 
 9509970351500564 دادنامه  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ : 1- 167/410/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها ) 1- چک 
شماره 453557-94/8/5 بمبلغ 50/000/000 ریال 2- چک شماره 453558 
-94/7/20 به مبلغ 50/000/000 ریال / 3- چک شماره 94/6/20-453559 
به مبلغ 67/410/000 ریال ( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی 
بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 3- 750/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 
نیم عشر  و 5-  دادرسی در حق خواهان  بابت هزینه  ریال   5/847/300  -4
علیه  ./  محکوم  باشد  رای صادره غیابی می   . دولتی در حق صندوق دولت 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
دقیق حسابهای  همراه مشخصات  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 
مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
رای دادگاه 

بید  داود شیرانی  آقای  نصیربه طرفیت  فرزند  آقای سعید محمدی جوزدانی 
و  شصت  و  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  مهدی  فرزند  آبادی 
هفت میلیون   و چهارصد و ده هزار ریال وجه سه فقره چک به شماره های 
453557-94/08/05 و 453558-94/07/20 هر کدام به مبلغ پنجاه میلیون 
و  چهارصد  و  میلیون  هفت  و  شصت  مبلغ  به   94/06/20-453559 و  ریال 
انضمام  به  صادرات   بانک  عهده  به   0103576110007 جاری  از  ریال  هزار  ده 
ابالغ  رغم  علی  خوانده   . است  نموده  تقدیم  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 
مواد  به  مستندا  ثابت  خواسته  فوق  مراتب  به  باعنایت   . است  ننموده  تقدیم 
198؛ 515؛ 519؛ 522 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به 
پرداخت یکصدو شصت و هفت میلیون و چهارصد و ده هزار ریال بابت اصل 
خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر 
شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی  
از جمله هزینه نشر آگهی و پنج میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در  دادگاه محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 16476/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا راجی
اخطار اجرائی

پدر:  نام  نام خانوادگی:شریفی      نام: عباس      علیه:  مشخصات محکوم 
ضرغام  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: کامران     
اقامت:  محل  نشانی  چراغعلی   پدر:  نام  هارونی     خانی  خانوادگی:آقا  نام 
اصفهان – خ آبشار – شهرک شهید کشوری – ساختمان شقایق بلوک 8 واحد 1 
محکوم به:به موجب رای شماره 1004تاریخ94/11/28 حوزه 15 حقوقی شورای 
علیه محکوم  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  حل 
است به:پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته وجه یک فقره 
چک به شماره 546337 به تاریخ 94/6/5 و پرداخت 310/000 ریال به عنوان 
تاریخ سر رسید چک )  از  تادیه  تا خیر  خسارت دادرسی و پرداخت خسارت 
94/6/5 ( لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و پرداخت 

نیم عشر هزینه حق االجرا.
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:16408/ م الف دفتر 

شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100351205450شماره پرونده: 9409980351200923شماره 
بایگانی شعبه: 941032 تاریخ تنظیم: 1395/05/12 خواهان / شاکی مصطفی 
رمضانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فریبا شریفی و اصغر شریفی 
و رضا رضایی برزانی و حسین روناسی و محمود رناسی و زهره اسدی و پری 
رخ روناسی ومحمد روناسی و زهره روناسی  و مهدی روناسی و رضا روناسی و 
ناهید  روناسی و ستاره روناسی ومرتضی روتاسی و حسن رضایی برزانی و علی 
روناسی و پروین رناسی و شهال افشاری به خواسته اثبات مالکیت )مالی غیر 
منقول ( و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه  9409980351200923ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/17 و ساعت 11:30تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
دادگاه  الف منشی  مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 14328/م 

حقوقی  شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی فاتحی 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای عباس کوهی دارای شناسنامه شماره 19 متولد 1367 به شرح دادخواست 
به کالسه 509/95 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
مورخ   7181 بشناسنامه  هوشنگ کوهی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
1335/2/2 در تاریخ 1394/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر-دودختر-یک همسر دائمی 
که به شرح ذیل می باشد 1-حمیدرضا کوهی فرزند هوشنگ به ش ش 67 
متولد 1356صادره از خوانسار 2- حبیب اله کوهی فرزند هوشنگ به ش ش 
9 متولد 1365صادره از خوانسار 3- عباس کوهی فرزند هوشنگ به ش ش 
19 متولد 1367صادره از خوانسار4- معصومه کوهی فرزند هوشنگ به ش ش 
75 متولد 1357صادره از خوانسار5- مریم  کوهی فرزند هوشنگ به ش ش 
1 متولد 1361صادره از خوانسار6-کوکب خوبرو فرزند علی به ش ش 1 متولد 
1337 صادره از خوانسار وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 270/م الف رئیس شعبه اول حقوقی  مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  به   1347 متولد   2 شماره  شناسنامه  دارای  فراست  حسین  آقای 
این شورای در خواست گواهی حصر  از   1 به کالسه 499/95 ش  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی فراست بشناسنامه 3 
مورخ 1320/1/1 در تاریخ 1395/3/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر-پنج دختر-یک همسر 
دائمی که به شرح ذیل می باشد 1-حسین فراست فرزند براتعلی به ش ش 2 
متولد 1347صادره از گلپایگان 2- ابوالفضل فراست فرزند براتعلی به ش ش 
11 متولد 1350صادره از گلپایگان 3- محسن فراست فرزند براتعلی به ش ش 
21 متولد 1360صادره از گلپایگان 4- زهرا  فراست فرزند براتعلی به ش ش 
1026 متولد 1349صادره از گلپایگان 5- لیلی   فراست فرزند براتعلی به ش 
ش 17232 متولد 1356صادره از گلپایگان 6- زهره  فراست فرزند براتعلی به 
ش ش 23 متولد 1362صادره از گلپایگان 7- اعظم  فراست فرزند براتعلی به 
ش ش 67 متولد 1365صادره از گلپایگان 8- اکرم  فراست فرزند براتعلی به 
ش ش 167 متولد 1367صادره از گلپایگان 9- معصومه  فراست فرزند امراله 
به ش ش 10 متولد 1326صادره از گلپایگان و ال غیراینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 258/م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  به   1346 متولد   63 شماره  شناسنامه  دارای  خادمی   علیرضا  آقای 
در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 به کالسه 500/95 ش  دادخواست 
 10 بشناسنامه  خادمی  حیدر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395/5/4 تاریخ  در   1357/1/24 مورخ 
که  خواهر  برادر-یک  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته 
 63 ش  ش  به  مرتضی  فرزند  خادمی  1-علیرضا  باشد  می  ذیل  شرح  به 
به ش  مرتضی  فرزند  رضا خادمی  گلپایگان 2- سعید  از  متولد 1346صادره 
به  ناهید خادمی فرزند مرتضی  از گلپایگان 3-  ش 146 متولد 1352صادره 
انجام تشریفات  با  اینک  و ال غیر.  از خمین  101 متولد 1343صادره  ش ش 
نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد. 
شماره : 260/م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختالف شهرستان گلپایگان

فلســفه  تاریــخ،  حــوزه  کتاب هــای  عناویــن   - 
ــران در نمایشــگاه  ــه ای ــه در غرف ــارف اســالمی ک و مع
توجــه  مــورد  درآمده انــد،  نمایــش  بــه   پکــن 

و استقبال مسلمانان چین قرار گرفته است.
ــای  ــینما، نامزده ــهریورماه روز س ــتانه 21 ش - در آس

ــدند. ــی ش ــینما معرف ــه س ــن خان جش
صنعتگــر  رضــا  موســیقایی  آلبــوم  تازه تریــن   -
ــوان »هنــوز ســرپام«  ــا عن خواننــده موســیقی پــاپ ب
در تماشــاخانه مهــر حــوزه هنــری رونمایــی شــد.

ــه  ــتمی ک ــاس کیارس ــاد عب ــار زنده ی ــم از آث - 15 فیل
کانــون  در   1370 تــا   1349 ســال های  فاصلــه  در 
ــده ــد ش ــان تولی ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک  پ
ــان و کوچــه« ــا شــامل »ن ــن فیلم ه  منتشــر شــد. ای

»زنــگ تفریــح«، »مســافر«، »دو راه حــل بــرای یــک 
مســئله«، »رنگ هــا«، »منــم می تونــم«، »راه حــل 
یــک«، »دنــدان درد«، »همســرایان«، »بــه ترتیــب یــا 
ــه  ــا«، »خان ــهری«، »اولی ه ــب«، »همش ــدون ترتی ب
»زندگــی  و  شــب«  »مشــق   دوســت کجاســت«، 

و دیگر هیچ« است.
فیلــم  فیلمبــرداری  آغــاز  از  نورانی پــور  بهــروز   -
ــوریه  ــرز س ــاه در م ــان« از 15 آبان م ــینمایی »دای  س

و ترکیه، آن هم بدون بازیگر ایرانی خبر داد.
پخش کننــده  ســرتیپی،  علــی  کــه  همان طــور   -
ــرده  ــالم ک ــش اع ــد روز پی ــنده«، چن ــم »فروش فیل
ــهریور  ــادی از 10 ش ــر فره ــاخته اصغ ــن س ــود آخری ب
در گروه هــای آزاد اکــران خواهــد شــد. بازیگــران 
 ایــن فیلــم شــهاب حســینی، ترانــه علیدوســتی

بابــک کریمــی، مینــا ســاداتی، مــارال بنــی آدم، نیوشــا 
ــام  ــرزاده، س ــی پی ــی، مجتب ــاد امام ــان، عم جعفری
ــور، محمــد امامــی، فرشــته الماســیان، کامــران  ولی پ

محســنی، حشــمت خواجــه زارع هســتند.
- کنســرت موســیقی علــی بابایــی 10 شــهریورماه 
ســاعت 21 در مجموعــه فرهنگی هنــری فرشــچیان 
ــود. ــزار می ش ــد برگ ــان توحی ــع در خیاب ــان واق اصفه

- حجــت هللا ایوبــی از گفت وگــو بــا رؤســای قــوه 
ممنوع الفعالیتــی  مشــکل  حــل  بــرای  قضائیــه 
ســینماگران و دفاتــر پخــش ســینمایی و نتیجه بخــش 

ــت. ــا گف ــن صحبت ه ــودن ای ب
ــازار  ــن »ب ــار اولی ــی آث ــون تومان ــروش 150 میلی - ف
هنــر ایــران« در روز افتتاحیــه بــا قیمــت ثابــت هــر اثــر 
ــزاری  ــان باعــث شــد مســئوالن برگ پانصــد هــزار توم
ــار اعــالم  ــرای دریافــت آث ــاره ای ب ــازار، فراخــوان دوب ب

ــد. کنن
- خانــه کاریکاتــور شــاهد برپایــی نمایشــگاهی از 
ــش  ــا گرای ــی« ب ــین یوزباش ــار تصویرســازی »حس آث

ــود. ــد ب ــدازه« خواه ــوان »گ ــا عن ــون ب کارت

موج جدید اجرای تئاتر در تاالر هنر
کیمیای وطن

ــر از اجــرای  ــاالر هن ــر ت  مدی
نمایش هــای متعــددی در 
شــهریورماه در تــاالر هنــر 
ــری،  ــا رهب ــر داد. محمدرض خب
برنامه هــای  مــوج  ایجــاد  از 
در  هنــر  تــاالر  تئاتــری 
ــن مــوج شــامل  ــر داد و گفــت: ای شــهریورماه 95 خب
 اجــرای نمایش هــای میدانــی، محیطــی، خیابانــی
ســالنی، کــودک و بزرگســال اســت و تصمیــم داریــم 
بــه عنــوان دفتــر تخصصــی تئاتــر از نمایش هایــی 
ــر و در ســطح شــهر نیــز اجــرا  ــاالر هن کــه بیــرون از ت
کــرد:  تصریــح  وی  کنیــم.  حمایــت  می شــوند، 
خیابانــی،  غیررقابتــی  تئاتــر  جشــنواره  بــه زودی 
عباســی هتــل  مقابــل  هنــر،  تــاالر  مقابــل   در 
ــت  ــد و در نشس ــد ش ــزار خواه ــا برگ ــدان جلف و می
ــزار  ــده برگ ــه روز آین ــی دو س ــه ط ــاالر، ک ــری ت خب
ــای  ــاره ی برنامه ه ــری درب ــات کامل ت ــود، اطالع می ش

ــرد. ــد ک ــت خواهی ــاالر دریاف ت

 پیکر داود رشیدی در خانه ابدی
 آرام گرفت

ــی  ــد عل ــا تمجی ــه پیکــر داود رشــیدی ب مراســم بدرق
ــاد نکــردن  ــاد جمشــید مشــایخی از ی ــان، انتق نصیری
هنرمنــدان در زمــان زنــده بــودن و تشــکر ویــژه  احتــرام 

برومنــد از مــردم برگــزار شــد.  
ــور ــته طائرپ ــی، فرش ــال حاتم ــدزاده، لی ــوش اس  داری
ــان آرا ــن فرم ــن، بهم ــعود فروت ــور، مس ــر زنجان پ  اکب
خســرو ســینایی، رضــا کیانیــان، بیــژن امکانیــان 
والــی  مرزبــان، جعفــر  هــادی  الونــد،  ســیروس 
ــن  ــا، قطب الدی ــه معتمدآری ــینی، فاطم ــز پورحس پروی
صادقــی، الهــام کــردا، علــی دهکــردی، عبدالرضــا 
ارجمنــد داریــوش  اســکندری،  عبــدهللا   اکبــری، 
پرســتو  فرهنــگ،  داریــوش  موســوی،  غالمرضــا 
 گلســتانی، حبیــب دهقان نســب، حبیــب رضایــی
 لیلــی گلســتان، آهــو خردمنــد، علیرضــا خمســه
 افســانه چهــره آزاد، پرســتو صالحــی، ویشــکا آســایش

جملــه  از  و...  حقیقــی  مانــی  آپناهی هــا،  پانتــه 
بودنــد. مراســم  ایــن  در  حاضــر  هنرمنــدان 

ــان خیــل طرفدارانــش در  اســتاد داود رشــیدی در می
ــت. مراســم  ــرا آرام گرف ــدان بهشــت زه ــه هنرمن قطع
ترحیــم ایــن هنرمنــد فقیــد روز سه شــنبه در مســجد 
جامــع شــهرک غــرب و روز جمعــه ســاعت 16 در 
ــد  ــزار خواه ــیما برگ ــازمان صداوس ــالل س ــجد ب مس

شــد.

اخبار کوتاه

»شــهرزاد«  ســرمایه گذار  رضــوی،  ســیدمحمدهادی 
بــا اشــاره بــه رونــد پیشــروی تولیــد »شــهرزاد 2« 
ایــن پــروژه و کارهــای دیگــر خــودش در  دربــاره 
ــری  ــروژه دیگ ــن پ ــت: م ــی گف ــش خانگ ــبکه نمای ش
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــی در ش ــرام توکل ــا به ــم ب را ه

نیســت  ایــن  معنــای  بــه  امــا  دارم؛ 
کــه پــروژه »شــهرزاد 2« را رهــا کــرده 
فکــر می کنــم  داد:  ادامــه  باشــم. وی 
»شــهرزاد  ندارنــد  دوســت  عــده ای 
اختــالف  از  چــون  2« ســاخته شــود؛ 
ــخن  ــائل س ــر مس ــل و دیگ ــان عوام می
ــی  ــچ اختالف ــه هی ــی ک ــد؛ درحال می گوین

دیدگاه هــا  اســت  ممکــن  تنهــا  و  نــدارد   وجــود 
و نظرهــای مختلــف وجــود داشــته باشــد کــه در 
»شــهرزاد 1« هــم بــود؛ امــا اگــر قــرار بــود ایــن اختــالف 
دیدگاه هــا پررنــگ باشــد، اصــال »شــهرزاد 1« بــه نتیجــه 

نمی رســید.

پروژه هــای  در  حضــورش  نحــوه  دربــاره  رضــوی   
حســن فتحــی و توکلــی تصریــح کــرد: مــن در هــر دو 
ــریال  ــا در س ــتم؛ ام ــرمایه گذار هس ــا، س ــن پروژه ه ای
ــن  ــار م ــم در کن ــی ه ــد امام ــای محم ــهرزاد« آق »ش
اســت و هیــچ اختالفــی هــم بــا هــم نداریــم. اگــر پیش 
تولیــد پــروژه »شــهرزاد« بــه طــول کشــیده 
ــالش  ــه ت ــه هم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــل دوم  ــا فص ــد ت ــام می دهن ــود را انج خ
ــک  ــری از فصــل ی ــت بســیار بهت ــا کیفی ب

ــه شــود.  ارائ
»شــهرزاد«  ســریال  ســرمایه گذار 
ــردم  ــیاری از م ــهرزاد 1« را بس ــت: »ش گف
بــه صــورت حــالل می خریدنــد؛ امــا از شــبکه های 
ــه  ماهــواره ای هــم پخــش می شــد و چــون مــا آن را ب
صــورت بین المللــی ثبــت نکــرده بودیــم نمی توانســتیم 
از کســی شــکایت کنیــم؛ امــا بــرای فصــل دوم آن بنــا 

ــع ــم. ربی ــام دهی ــدام را انج ــن اق ــم ای داری

تکذیب خبر توقف »شهرزاد 2«
ــاره  ــالمی درب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی جنت
ولنــگاری فرهنگــی کــه موجــب نگرانــی مقــام 
کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  رهبــری  معظــم 
ــی در  ــت و نگران ــدی اس ــی ج ــیب های فرهنگ آس

می شــود.  احســاس  زمینــه  ایــن 
ــا در  ــه در دنی ــی ک ــزود: تحوالت وی اف
ــازی رخ  ــای مج ــانه و فض ــوزه رس ح
می دهــد، ســریع و بــرق آساســت. وی 
بــا بیــان اینکــه بیــش از 2 هــزار شــبکه 
ــت  ــل دریاف ــور قاب ــی در کش تلویزیون
ــای  ــوزه فض ــرد: در ح ــار ک ــت، اظه اس
اســت.  بســیار  ســرعت  مجــازی، 

جنتــی ایجــاد شــبکه های اجتماعــی را ابــزاری 
دولبــه دانســت و تصریــح کــرد: بایــد بتوانیــم تمــدن 
خــود را بــه دنیــا منتقــل کنیــم؛ زیــرا نفــوذ فرهنگــی 

در جامعــه دیــده می شــود. 
ــی  ــیقی های زیرزمین ــاب و موس ــت حج وی وضعی

ــه  ــرد: دغدغ ــان ک ــد و خاطرنش ــده خوان را نگران کنن
مقــام معظــم رهبــری بجاســت و بایــد فضــای 

ــود. ــاد ش ــا ایج ــد ارزش ه ــالم و رش س
ــا اشــاره بــه اینکــه رهبــر   وزیــر فرهنــگ و ارشــاد ب
معظــم انقــالب فرمودنــد در آفنــد و پدافنــد فرهنگــی 
یــادآور  می کنیــم،  عمــل  ضعیــف 
قــدری  بــه  بایــد  شــد: صداوســیما 
ــه  ــای جــذاب داشــته باشــد ک برنامه ه
کســی بــه طــرف ماهــواره و شــبکه های 

ــود.  ــذب نش ــی ج اجتماع
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه بازی هــای 
تئاتــر  حوزه هــای  و  مفیــد   رایانــه ای 
و ... بایــد خاکریزهایــی را ایجــاد کنیــم، خاطرنشــان 
ــا  ــا و برنامه ه ــن خاکریزه ــاد ای ــا ایج ــد ب ــرد: بای ک
ــم؛  ــه کنی ــی دشــمن مقابل ــوذ فرهنگ ــا نف ــم ب بتوانی
امــا بــرای جلوگیــری از نفــوذ فرهنگــی نیــاز بــه عــزم 

ملــی داریــم. ایســنا

ابراز نگرانی وزیر ارشاد از وضعیت حجاب و موسیقی های زیرزمینی
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حتما بخوانید!
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المپیــک گفــت:  در مســابقات  ایرانــی  مــدال آور  بانــوی  نخســتین 
 شــاید روزی مجبــور بــه تــرک ورزش شــوم،  امــا هرگــز حجابــم 
ــار  ــزاده اظه ــا علی ــای وطــن، کیمی ــزارش کیمی ــه گ ــم. ب ــرک نمی کن را ت
ــلمان  ــر مس ــتین دخت ــوان نخس ــه عن ــه ب ــم ک ــار می کن ــت: افتخ داش
ــاب اســامی، مســئوالن کشــور  ــم انق ــر معظ ــی توانســتم دل رهب ایران
ــتان  ــوب اس ــردم خ ــژه م ــی و به وی ــا ایران ــوری، میلیون ه و رئیس جمه
ــز المپیــک شــاد کنــم. وی تصریــح کــرد:  ــا کســب مــدال برن البــرز را ب
ــه  ــا ب ــدال ط ــا م ــم ب ــا بتوان ــتم ت ــه کار بس ــم را ب ــام تاش ــن تم م
ــه  ــه اینک ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــفانه ب ــا متأس ــردم؛ ام ــورم بازگ کش
بــرای نخســتین بار در چنیــن مســابقات مهمــی شــرکت می کــردم 
نتوانســتم بــه هدفــم دســت پیــدا کنــم. ایــن ورزشــکار محجبــه افــزود: 
ــتانی ها  ــژه هم اس ــردم، به وی ــه م ــک ب ــه المپی ــزام ب ــش از اع ــن پی  م
و همشــهری های خــودم در اســتان البــرز و شهرســتان کــرج قــول دادم 
ــه کار بنــدم؛ آن هایــی کــه مســابقات   کــه تمــام تاشــم را در المپیــک ب

دیدند، تأکید دارند که از هیچ تاشــی فروگذاری نکردم.
   امیدوارم باز هم دل های مردم را شــاد کنم

ــران  ــه ای ــا ب ــدال ط ــا م ــتم ب ــت داش ــت: دوس ــان داش ــزاده بی  علی

بازگــردم؛ امــروز بــه همــه ملــت ایــران قــول می دهــم کــه تــاش خــود 
ــم  ــاز ه ــم ب ــده بتوان ــابقات آین ــدوارم در مس ــرده و امی ــدان ک را دوچن
ــی  ــش مبن ــن پرس ــه ای ــخ ب ــم. وی در پاس ــاد کن ــردم را ش ــای م دل ه
بــر اینکــه ورزشــکاران زن دیگــر کشــورها چــه واکنشــی دربــاره حجــاب 
ــود؛  ــاور کنیــد کــه واکنــش آن هــا برایــم مهــم نب وی داشــتند، گفــت: ب
ــی و  ــان قلب ــی و ایم ــتور اله ــاس دس ــر اس ــاب را ب ــن حج ــه م ــرا ک چ
ــچ  ــه هی ــتم ب ــر نیس ــز حاض ــردم و هرگ ــاب ک ــی انتخ ــت خانوادگ تربی

ــا  ــزود: حجــاب ب ــزاده اف ــا علی ــردارم. کیمی ــی دســت از حجــاب ب قیمت
 روح زن مســلمان ایرانــی عجیــن شــده و بــرای مــا مســاوی بــا عفــت 
قیمتــی حاضــر  بــه هیــچ  زنــان مســلمان  و  اســت  پاکدامنــی  و 

بردارنــد. حجــاب  از  دســت  کــه  نمی شــوند 
   حجــاب خود را ترک نخواهیم کرد

 وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر اینکــه اگــر روزی قوانیــن 
ــان  ــه زن ــد ک ــازه ندهن ــد و اج ــر کن ــدو تغیی ــی تکوان ــیون جهان فدراس
مســلمان بــا حجــاب اســامی در مســابقات حاضــر شــوند، چــه اقدامــی 
ــر  ــژه فک ــی و به وی ــکار عموم ــبختانه اف ــت: خوش ــد، گف ــام می ده انج
ــاهد  ــز ش ــابقات نی ــن مس ــی در همی ــرده و حت ــر ک ــان تغیی ــان جه زن
ــل  ــاب کام ــا حج ــلمان ب ــان مس ــته ها، زن ــی از رش ــه در برخ ــم ک بودی
ــار  ــو اظه ــک ری ــابقات المپی ــز مس ــدال برن ــده م ــد. دارن ــرکت کردن ش
داشــت: بنابرایــن هیــچ قدرتــی نمی توانــد جمعیــت چنــد صــد میلیــون 
زنــان مســلمان را از حــق قانونــی خــود بــازدارد. علیــزاده تصریــح کــرد: 
ــامی در  ــاب اس ــا حج ــا ب ــه م ــد ک ــازه ندهن ــر روزی اج ــرض اگ ــر ف ب
مســابقات حاضــر شــویم، دســت از ورزش و مســابقه برمی داریــم؛ امــا 

ــارس ــرد. ف ــم ک ــرک نخواهی حجــاب خــود را ت

کیمیا علیزاده:
 شاید روزی ورزش را ترک کنم، اما حجابم را هرگز

گل و الی در الیپزیگ آلمان مسابقات جالب قهرمانی فوتبال در 

انتخابی جام جهانی
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مجتبی عابدینی: 
حرف وزیر، دلم را شکست 

ملــی  تیــم  شمشــیرباز 
ــران گفــت:  اســلحه ســابر ای
ــرف از  ــت ح ــچ وق ــن هی م
پــاداش نــزده و نخواهــم زد؛ 
ورزش  وزیــر  حــرف   امــا 
و جوانــان دربــاره اهــدای 
دلــم  مــن،  بــه   پــاداش 
را شکســت. مجتبــی عابدینــی دربــاره مشــکات 
شمشــیربازی ایــران تصریــح کــرد: مــا از لحــاظ 
زیرســاخت مشــکل داریــم. دغدغــه مــا نداشــتن 
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــران اس ــوب در ته ــالن خ س
نتوانیــم یــک مســابقه و اردوی خــوب برگــزار کنیــم. از 
ــود دارد  ــکل وج ــم مش ــه ای ه ــی و بودج ــاظ مال  لح
و منابــع مالــی در حــدی نیســت کــه فدراســیون 
ــارد  ــک میلی ــد. ی ــن کن ــکارانش را تأمی ــد ورزش بتوان

بودجه اصا در شأن فدراسیون نیست. 
ــان  ــران در پای ــیرباز ای ــی شمش ــم مل ــت تی سابریس
گفــت: مدتــی اســتراحت می کنــم تــا از لحــاظ روحــی 
ــوش  ــک را فرام ــد المپی ــوم؛ بای ــاده ش ــی آم و روان
ــم  ــوز ه ــم و هن ــوس می بین ــوز کاب ــب ها هن ــم. ش کن
ــه اســت.  ــم گرفت ــی صدای مریضــم و از شــدت ناراحت
بــه محــض اینکــه روحیــه ام خــوب شــود، تمرینــات را 

ــم. ــروع می کنی ش
 حفــظ رنکینــگ جهانــی برایــم خیلــی مهــم اســت و 
ــرای بازی هــای آســیایی  ــی خــودم را ب ــه خوب ــد ب بای

آمــاده کنــم.

لیال رجبی: 
دیگر به دوومیدانی بر نمی گردم!

المپیکــی  ملی پــوش 
ــد  ــوان می گوی ــی بان دوومیدان
شــده؛  خســته  شــرایط  از 
چــون وقتــی مــدال می گیــرد 
ــود  ــوب می ش ــی محس خارج
بی غیــرت  ناکامــی  در  و 

خطابش می کنند. 
ــی  ــورش در دوومیدان ــه حض ــاره ادام ــی درب ــا رجب لی
ــت:  ــرود، گف ــار ب ــد کن ــت می خواه ــه اس ــه گفت و اینک
ــه  ــش گرفت ــا پی ــه از مدت ه ــی اســت ک ــن تصمیم ای
ــال ها  ــن س ــن در ای ــت. م ــاال نیس ــرای ح ــودم و ب ب
دوومیدانــی  بــرای  را کــرده ام کــه  تاشــم  تمــام 
ــرم؛  ــاال بب ــورم را ب ــم کش ــرم و پرچ ــدال بگی ــران م ای
ــد  ــاش می کنی ــدر بیشــتر ت ــر چق ــی متأســفانه ه ول

می بینیــد.  زیــادی  بی احترامی هــای 
 مــن در المپیک ریو به دلیل شــرایطی که وجود داشــت 
ــد  ــما می بینی ــا ش ــم؛ ام ــی بزن ــورد خوب ــتم رک نتوانس
در صداوســیما یــک نفــر می آیــد و نظــر شــخصی 
توهیــن  ورزشــکاران  بــه  و  می گویــد  را  خــودش 
ــا  ــد ی ــئولیتی دارن ــا مس ــا آن ه ــم آی ــد. نمی دان می کن

ــر. خی
 وی ادامــه داد: مهم تریــن دلیــل کــه مــا در ریــو 
نتیجــه نگرفتیــم ایــن بــود کــه تنهــا 2 روز مانــده 
 بــه برزیــل رســیدیم. 30 ســاعت در پــرواز بودیــم 
و تنهــا 2 روز اســتراحت داشــتیم کــه در آن 2 روز هــم 
نتوانســتیم آن طــور کــه بایــد اســتراحت کنیــم. قبــل از 
مســابقات رکــورد خوبــی داشــتیم؛ امــا از 10 ورزشــکار 
هیــچ کــدام نتوانســت بــه رکــورد خــود نزدیــک شــود.

 اشک ماشین سازان 
در بیمارستان کودکان سرطانی

بیمارســتان  در  حضــور  بــا  تبریــزی  سبزپوشــان 
ــه  ــود ب ــم یادب ــه رس ــی را ب ــرطانی هدایای ــودکان س ک
ایــن کــودکان اهــدا کردنــد. دکتــر دبیــری، عضــو ســابق 
هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال بــه همــراه ســهرابی 
مدیــر عامــل ماشین ســازی، رســول خطیبــی، کادر 
ــادت  ــرای عی ــازی ب ــم ماشین س ــان تی ــی و بازیکن فن
ــن  ــوص ای ــتان مخص ــرطانی در بیمارس ــودکان س از ک

ــدند. ــر ش ــاران حاض بیم
ایــن  جمــع  در  حضــور  تبریــزی کــه  ســبزهای   
بــود،  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آن هــا  بیمــاران 
و  کننــد  کنتــرل  را  خــود  ناراحتــی  نتوانســتند 
گریــه  بــه  ماشین ســازی  بازیکنــان  از  تعــدادی 
 افتادنــد. ماشین ســازان در ایــن حضــور هدایایــی 
را بــه کــودکان ســرطانی اهــدا کردنــد و بــا ایــن 
کــودکان عکــس یــادگاری گرفتنــد تــا روزی متفــاوت 

ــد. ــورده باش ــم خ ــان رق ــرای سبزپوش ب

گرشاسبی: 
رضاییان را به برانکو تحمیل نمی کنیم

ــد:  ــره باشــگاه پرســپولیس می گوی عضــو هیئــت مدی
ایــن باشــگاه هیــچ بازیکنــی را بــه ســرمربی تیمــش 
ــاره  ــل نخواهــد کــرد. حمیدرضــا گرشاســبی درب تحمی
ــم  ــان در تی ــن رضایی ــور رامی ــت حض ــن وضعی آخری
ــال پرســپولیس اظهــار کــرد: بحــث حضــور ایــن  فوتب
بازیکــن در تیــم پرســپولیس، مدیریتــی نیســت؛ بلکــه 

ــردد. ــی برمی گ ــائل فن ــه مس ب
باشــگاه  بــا  دیگــر  فصــل  یــک  بازیکــن  ایــن   
مــا  بازیکــن  بنابرایــن  دارد؛  قــرارداد  پرســپولیس 
ــد از  ــو بخواه ــه برانک ــال اینک ــود. ح ــوب می ش محس
ایــن بازیکــن در ترکیــب تیمــش اســتفاده کندیــا او را 
ــار بگــذارد، بحــث دیگــری اســت و مــا هــم در آن  کن

ــرد.  ــم ک ــی نخواهی دخالت
ــره باشــگاه پرســپولیس همچنیــن  عضــو هیئــت مدی
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا باشــگاه پرســپولیس 
اجبــاری بــرای کادر فنــی ایجــاد کــرده تــا رضاییــان بــه 
ــان  ــن رضایی ــت: رامی ــود، گف ــق ش ــم ملح ــب تی ترکی
یــک بازیکــن ملی پــوش اســت و نیــازی نــدارد کســی 
او را ســفارش کنــد. او از نظــر فنــی تأییــد شــده اســت. 
مطمئــن باشــید مــا هــم هیــچ بازیکنــی را بــه برانکــو 

ــم. ــل نمی کنی تحمی

 حاج صفی تنها نماینده اصفهانی ها 
در تیم ملی

تیــم  بازگشــت  از  پــس   
روزه   13 اردوی  از  ملــی 
ایتالیــا، ســرمربی ایــن تیــم 
ــام 8 بازیکــن را از لیســت  ن
ــرای دو  ــر ب ــان مدنظ بازیکن
بــای برابــر قطــر و چیــن 
حــذف کــرد. در ایــن لیســت 
ــه  ــان هــم ب ــم ذوب آهــن اصفه ــده تی ــام ســه نماین ن
ــوان  چشــم می خــورد. رشــید مظاهــری، احســان پهل
ــن  ــم ذوب آه ــن تی ــه بازیک ــزی، س ــی تبری و مرتض
ــرار  ــی روش ق ــم ک ــی تی ــت نهای ــه در لیس ــد ک بودن
ــن  ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــن بازیکن ــه ای ــد. البت  نگرفتن
و تجربــه ای کــه دارنــد، می تواننــد در اردوهــای آینــده 
ــن  ــه ای ــند. ب ــی باش ــم مل ــال تی ــک ح ــراه و کم هم
ــم  ــده دو تی ــا نماین ترتیــب، احســان حــاج صفــی تنه
ــم  ــد ببینی ــود و بای ــد ب ــی خواه ــم مل ــی در تی اصفهان
ــتفاده  ــتی اس ــه پس ــن در چ ــن بازیک ــی روش از ای ک
خواهــد کــرد. گفتنــی  اســت بــا خــط خــوردن ایــن 8 
بازیکــن، 5 بازیکــن اروپایــی )ســردار آزمــون، ســعید 
قوچان نــژاد  رضــا  محمــدی،  میــاد   عزت اللهــی، 
ــرای  ــی روش ب ــه لیســت ک و علیرضــا جهانبخــش( ب

بازی مقابل قطر اضافه خواهند شد.

قطر با 16 بازیکن خارجی مقابل ایران
بازیکــن   27 جمــع  از 
ــم  ــه اردوی تی دعوت شــده ب
دیــدار  بــرای  قطــر  ملــی 
بازیکــن   11 ایــران،  برابــر 
بازیکــن   16 و  قطــری 
ایــن  ترکیــب  در  خارجــی 
تیــم حضــور دارنــد. از میــان 
16 بازیکــن خارجــی ایــن تیــم، 10 بازیکــن متعلــق بــه 
ــا  ــل غن ــورهایی مث ــه از کش ــتند ک ــا هس ــاره آفریق ق
جمهــوری کنگــو، مصــر، ســنگال و ... بــه جمــع 

بازیکنان این تیم پیوسته اند. 
ــه ای  ــن اروگوئ ــار و یــک بازیک ــن برزیلی تب دو بازیک
تیــم هســتند  ایــن  نفــرات تشــکیل دهنده  دیگــر 
و یــک بازیکــن فرانســوی و دو بازیکــن از کشــور 
ــران  ــل ای ــو را در مقاب ــاران کارن ــن و عربســتان ی بحری
تشــکیل خواهنــد داد. ضمــن اینکــه بیشــتر بازیکنــان 
ــتند  ــا هس ــم لخوی ــر از تی ــه اردوی قط ــده ب  دعوت ش
و بــه جــز چنــد بازیکــن کــه در لیــگ عربســتان تــوپ 
می زننــد و اکــرم عفیــف کــه در اللیــگا و تیــم ویارئــال 
ــه میــدان مــی رود همگــی در لیــگ ســتارگان قطــر  ب

حضــور دارنــد.

اعاده حیثیت خامس مقابل سلتاویگو
خامــس رودریگــس، ســتاره کلمبیایــی رئــال مادریــد 
ــه  ــر ســلتا نشــان داد ک ــش خــوب خــود براب ــا نمای ب
هدفــش مانــدن در رئــال اســت، نــه جدایــی. خامــس 
ــورو از  ــون ی ــم 80 میلی ــا رق ــش ب ــال پی ــه دو س ک
ــم  ــن تی ــی زود در ای ــال پیوســت، خیل ــه رئ ــو ب موناک
ــد. او  ــدل ش ــین ب ــل جانش ــر قاب ــره غی ــک مه ــه ی ب
فصــل 2014-2015، 18 پــاس گل داد و 17 گل زد؛ امــا 
ــه اتمــام رســید.  ــرای او کابــوس وار ب فصــل گذشــته ب
نــه زیــر نظــر بنیتــس و نــه زیــر نظــر زیــدان، خامــس 
نتوانســت بــه فــرم همیشــگی خــود برگــردد و در 
ــه نیمکــت ذخیــره هــا تبعیــد شــد. انتهــای فصــل ب

ــرای  ــلتا ب ــل س ــان او مقاب ــازی درخش ــه ب  26 دقیق
عــوض کــردن نظــر هــواداران، اعضــای باشــگاه و 
ــزو در  ــه زی ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــی ب ــدان کاف ــی زی حت
ــا تاکیــد کــرد  ــازی صراحت نشســت خبــری پــس از ب
ــرای  ــد. خامــس ب ــال خواهــد مان ــه خامــس در رئ ک
فعــا  و  داد  انجــام  می بایــد  آنچــه  هــر  مانــدن، 
ــر  ــت؛ مگ ــی اس ــروج او منتف ــه خ ــت ک ــوان گف می ت

اینکــه در 4 روز باقیمانــده اتفــاق دیگــری بیفتــد.

ژوائو ماریو به اینتر پیوست
ــه  ــوش باشــگاه اســپورتینگ لیســبون ب ســتاره ملی پ
ــه ادعــای  ــه اینترمیــان پیوســت. ب صــورت رســمی ب
ــون  ــال 40 میلی ــن انتق ــم ای ــو اســپورت، رق ــا دل گاتزت
یــورو بــه عــاوه 5 میلیــون یــورو بــر اســاس یکســری 

بندهاســت.
ــی  ــون، اســپورتینگ در صــورت قهرمان ــن 5 میلی  از ای
اینتــر در ســری آ، 1 میلیــون و در صــورت قهرمانــی در 
ــورو دیگــر دریافــت  ــون ی ــز 1 میلی ــان نی لیــگ قهرمان
ــد روز پیــش در شــهر  ــه از چن ــو ک ــرد. ماری خواهــد ک
میــان حضــور دارد، بــه زودی بــه هــواداران اینتــر 

ــی خواهــد شــد. معرف

  بانک سرمایه 
نماینده تایوان را شکست داد

تیــم والیبــال بانــک ســرمایه در دومیــن بــازی مرحلــه 
ــد  ــیا از س ــگاه های آس ــی باش ــابقات قهرمان دوم مس

نماینــده چیــن تایپــه گذشــت. 
ــن  ــن و آخری ــرمایه در دومی ــک س ــال بان ــم والیب تی
بــازی خــود در مرحلــه دوم مســابقات قهرمانــی 
ــزاری  ــار در حــال برگ ــه در میانم باشــگاه های آســیا ک
اســت، بــه مصــاف تیــم »تایــوان پــاور« چیــن تایپــه 
رفــت و بــا نتیجــه 3 بــر 0 بــه پیــروزی رســید. 
ــا نتایــج 25  شــاگردان کارخانــه در 3 ســت  متوالــی ب
بــر 21، 26 بــر 24 و 25 بــر 20 پیــروز شــدند تــا بــدون 
ــی  ــروه F راه ــت گ ــم نخس ــوان تی ــه عن ــت ب شکس

ــوند.  ــی ش ــارم نهای ــک چه ــه ی مرحل
ــی  ــارم نهای ــک چه ــه ی ــرمایه در مرحل ــک س ــم بان تی
مســابقات بــه مصــاف تیــم چهــارم گــروه E )ویتنــام 

ــا میانمــار( خواهــد رفــت. ی
 پیــش از ایــن بــازی، نماینــده ژاپــن 3 بر 0 قزاقســتان 
ــی  ــت متوال ــر در 3 س ــده قط ــت داد و نماین را شکس

میانمــار را از پیــش رو برداشــت.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

بی عدالتــی در المپیــک هــم می توانــد بــه عنــوان 
کــه  باشــد  اجتماعــی  فســاد  مظاهــر  از  یکــی 
 پایه هــای اتحــاد و انســجام جامعــه ورزش دنیــا 
ــد. میــدان المپیــک، میــدان همبســتگی  ــد کن را تهدی
ملــل مختلــف دنیاســت؛ نــه جــای انتقام جویــی 
المپیــک  میــدان  تسویه حســاب های شــخصی.  و 
ــه نفــس  ــه تزکی ــد ســالکان ب ــه بای ــی اســت ک میدان
 بپردازنــد و بــا رفتــار انســانی، فروتنــی و تواضــع 
را در ابعــاد گســترده ای بــه نمایــش درآورنــد. میــدان 
ــت ــس اس ــزت نف ــرافرازی و ع ــدان س ــک، می  المپی

و  دشــمنی  و  خصومــت  افتــراق،  میــدان  نــه 
کینه تــوزی. بعضــی واژه هــا در بعضــی مواقــع معنــای 
خاصــی دارنــد؛ هــم در دایــره واژه هــای مثبــت و هــم 
در دایــره واژه هــای منفــی؛ از جملــه ایــن واژه هــا، واژه 
ــه کار  ــک ب ــی واژه فســاد در المپی فســاد اســت. وقت
بــرده می شــود، ذهــن شــنونده بــه دو مقولــه معطــوف 
می شــود: فســاد مالــی و فســاد اخاقــی. آیــا واقعــا 
فســاد بــه همیــن دو مــورد خاصــه می شــود یــا آنکــه 
ابعــاد دیگــری هــم دارد کــه شــاید از چشــم ها پنهــان 

ــت  ــوزی و در نهای ــی، کینه ت ــام جوی ــر انتق ــد، نظی بمان
شــخصی؟ تسویه حســاب های 

نادیده انگاشتن وجدان کاری
در محکمــه ای مثــل میدان هــای ورزشــی، به ویــژه 
 میــدان المپیکــی، بــا نادیــده انگاشــتن وجــدان کاری
ــا صــدور رأی نادرســت حــق  شــهادت دروغ دادن و ب
مســلم جوانــی را کــه بــا هــزاران آرزو پــای بــه میــدان 

ــد.  ــع کردن ــاده اســت ضای رقابت هــای المپیــک نه
ــام  ــل انتق ــه دلی ــت ژوری ب ــه هیئ ــا کار ناجوانمردان آی
گرفتــن از رئیــس فدراســیون وزنه بــرداری ایــران 
ســنگین وزن  قهرمــان  حــق  در  مــرادی(  )علــی 
فســاد  ســلیمی(  )بهــداد  جهــان  وزنه بــرداری 
یزدانــی  رضــا  وقتــی  آیــا  نمی شــود؟  محســوب 
مقابــل »گازیمــوف« آذربایجانــی علنــا از دریافــت 
ــرگئی  ــاداوری »س ــا ن ــد و ب ــلم بازمان ــاز مس دو امتی
نوواکوفســکی« داور روس 2 ـ 1 بازنــده شــد و از 
ــت؟ ــاد نیس ــد، فس ــد بازمان ــه بع ــه مرحل ــی ب راهیاب

فساد
ــده  ــده و بن ــا دور مان ــه از نظره یکــی از فســادهایی ک
ــی  ــوان فســاد تلقــی شــود، بی عدالت ــه عن ــده ام ب ندی
داوران و هیئــت ژوری در مســابقات جهانــی و المپیــک 

اســت.
 بــه طــور قطــع یقیــن بی عدالتــی و روا داشــتن 
ســتم در حــق ورزشــکار بی گناهــی کــه قربانــی 
ــه  ــه ب ــود ک ــرادی می ش ــخصی اف ــای ش خصومت ه
دنبــال فرصــت هســتند تــا انتقــام مجــادالت انتخاباتی 
ــد  ــکاری بگیرن ــن آش ــه ای ــیایی را ب ــیون آس  کنفدراس

فساد پنهان از چشم است. 
گویــا فقــط اختــاس یــا سوء اســتفاده را فســاد 
می دانیــم و اگــر داوری بــا رأی بــه ناحــق خــود، حــق و 
حقــوق قهرمانــی را تبــاه کنــد و موجب شرمســاری وی 
شــود،  فســاد نیســت! چــه بســا ســایر فســادها هــم 
بــه دلیــل نبــود عدالــت اســت کــه فرصــت ظهــور پیــدا 
می کننــد. ســخن پیامبــر اکــرم»ص« کــه فرموده انــد 
ملکــداری بــه کفــر می مانــد، امــا بــه ظلــم نمی مانــد، 
ــت  ــه اهمی ــن کننده درج ــانگر و روش ــی نش ــه خوب ب
عدالــت بــرای قــوام و دوام و مانــدگاری یــک جامعــه 
اســت. در ورزش هــم هــرگاه ســخن از مبــارزه فســاد 
بــه میــان می آیــد، اذهــان متوجــه سوء اســتفاده های 
وجــود  ورزش  در  متأســفانه  مالــی می شــود کــه 
ــاون پیشــین  ــی رئیــس و مع ــد فســاد مال دارد؛ مانن
فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( کــه هم اکنــون در 

ــه ســایر فســادهایی  ــذا ب ــد! ل ــه ســر می برن ــدان ب زن
کــه منجــر بــه عــدم صعــود یــک تیــم یــا ورزشــکار بــه 
مرحلــه بعــد و محرومیــت از ادامــه رقابــت می شــود، 
کمتــر توجــه می کنیــم. مســئوالن برگــزاری مســابقات 
جهانــی و المپیــک بایــد عــزم خــود را جــزم کننــد و بــا 
ایــن پدیــده شــوم مبــارزه کننــد تــا در المپیــک 2020 
و ســایر رقابت هــای جهانــی کــه از ارزش و اعتبــار 
باالیــی برخوردارنــد شــاهد این گونــه بی عدالتی هــا 

نباشــیم.

 خرده یادداشت های المپیک 2016 ریو

فساد درمیدان همبستگی و بی عدالتی درالمپیک

پرتابگــر دیســک کشــورمان پــس از ناکامــی در 
ــن  ــته و ای ــران بازنگش ــه ای ــوز ب ــک 2016 هن المپی
ــه وجــود آورده اســت. در  ــی را ب مســئله نگرانی های
حالــی کــه همــه رســانه ها و کارشناســان در انتظــار 
بازگشــت احســان حــدادی از ریودوژانیــرو بودنــد تــا 

ــد ــح ده ــی اش توضی ــاره ناکام  او درب
هنــوز خبــری از ورود ایــن ورزشــکار بــه 
ــه  ــران نیســت. مشــخص نیســت ک ای
بــه چــه دلیلــی در شــرایطی کــه تمــام 
کاروان هــای ورزشــی ایــران وارد تهــران 
شــده اند، هنــوز یــک ورزشــکار بــه 
ــک  ــت. نزدی ــته اس ــورش بازنگش کش
بــه 2 ســال اســت کــه شــایعاتی درباره 

احســان حــدادی بــه گــوش می رســد و شــاید 
همیــن موضــوع بخــش زیــادی از فکــر او را در چنــد 
ــا اینکــه قهرمــان  مــاه اخیــر مشــغول کــرده بــود. ب
پرتــاب دیســک بازی هــای آســیایی 2014 خــودش 
ــاری تکذیــب کــرده، امــا از  ایــن موضــوع را چنــد ب
ــکار  ــن ورزش ــه ای ــد ک ــر می رس ــار خب ــه و کن گوش

درگیــر پرونــده ای شــخصی در دادگاه اســت. بــا 
ــی  ــه مل ــس کمیت ــمی، رئی ــرث هاش ــاش کیوم ت
المپیــک شــرایطی فراهــم شــد تــا احســان حــدادی 
در آســتانه المپیــک خــودش را درگیــر ایــن مســائل 
نکنــد و زمــان رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــه بعــد از 
بازگشــت از برزیــل موکــول شــده بــود. 
حــاال بــا بازنگشــتن حــدادی بــه کشــور 
ــه  ــر اینک ــی ب ــادی مبن ــائبه های زی ش
ایــن ملی پــوش دیگــر قصــد بازگشــت 
بــه ایــران را نــدارد، مطرح شــده اســت. 
فدراســیون  رئیــس  حــال  ایــن  بــا 
او  بازنگشــتن  دلیــل   دوومیدانــی 
را مســئله دیگــری می دانــد: »حــدادی 
صرفــا بــرای درمــان آســیب دیدگی و احتمــاال عمــل 
ــک  ــت و ش ــرده اس ــفر ک ــان س ــه آلم ــی ب جراح
ــط  ــا توس ــردد. او در آنج ــران برمی گ ــه ای ــد ب نکنی
ــرایط  ــر ش ــود و اگ ــه می ش ــی معاین ــک آلمان پزش
ــران  ــه، در ای ــر ن ــا و اگ ــان ج ــود، در هم ــم ب فراه

ــع ــود.« ربی ــی می ش جراح

در جست وجوی احسان حدادی
پــس از آنکــه فدراســیون فوتبــال اعــام کــرد از پوشــاک 
آدیــداس بــه جــای جیــووا بــرای تیــم ملــی در راه جــام 
جهانــی روســیه اســتفاده خواهــد کرد، مســئوالن شــرکت 
ــان  ــی نش ــش جالب ــوع واکن ــن موض ــه ای ــی ب ایتالیای

دادنــد. 
محمدعلــی تابــع بردبــار، مدیــر عامــل 
نمایندگــی جیــووا در خاورمیانــه دربــاره 
بــر  اقــدام فدراســیون فوتبــال مبنــی 
فوتبــال  ملــی  تیــم  پوشــاک  خریــد 
ورزشــی  محصــوالت  شــرکت  از 
جیــووا گذاشــتن  کنــار  و   آدیــداس 

فوتبــال  ملــی  تیــم  کــرد:  اظهــار 
حســاس  بــازی  پنجشــنبه   روز 

از آن در روز  بــا قطــر و پــس  و سرنوشت ســازی را 
ــر  ــران منتظ ــردم ای ــه م ــن دارد و هم ــا چی ــنبه ب سه ش
ــرایط  ــن ش ــرم در ای ــه نظ ــتند. ب ــی هس ــای خوب خبره
نتایــج  تمرکــز فدراســیون فوتبــال بــر روی کســب 
خــوب توســط تیــم ملــی اســت و اگــر حضــور نداشــتن 
جیــووا باعــث کســب نتیجــه خــوب می شــود، مــا هــم 

ــم. ــک کنی ــی کم ــم مل ــه تی ــم ب حاضری
مدیــر عامــل نمایندگــی جیــووا در خاورمیانــه ادامــه 
ــت  ــی اس ــم مل ــت تی ــا موفقی ــان م ــدف و آرم  داد: ه
و االن هــم بــرای تیــم ملــی دعــا می کنیــم و امیدواریــم 
ایــن تیــم و کارلــوس کــی روش در آســایش نتیجــه 
بگیرنــد. شــاید بــا اقــدام فدراســیون، 
شــرکت جیــووا متحمــل خســارت های 
ــرای موفقیــت  ــا ب ــادی شــود، ام ــی زی مال
تیــم ملــی ایــن خســارت را بــه جــان 
ــا مســئوالن  ــاره اینکــه آی ــم. او درب می خری
ایــن شــرکت ایتالیایــی از اقدام فدراســیون 
بــرای کنــار گذاشــتن جیــووا و خریــد 
ــی  ــوالت ورزش ــرکت محص ــاک از ش پوش
آدیــداس خبــر دارنــد، گفــت: اخبــار ضــد و نقیض بــوده و 
بــرای ایــن شــرکت اروپایــی چنیــن اخبــاری قابــل هضم 
ــرای  ــزی ب ــی چی ــه صــورت کتب ــوز ب نیســت. چــون هن
مــا ارســال نشــده، مــا هــم ایــن اخبــار را بــه مســئوالن 
ــکاری  ــال هم ــه دنب ــا ب ــم. م ــل نکرده ای ــای منتق ایتالی

ــتیم. ورزش3 ــی هس خوب

واکنش جیووا به تغییر لباس تیم ملی فوتبال



7گردشگری  دوشنبه  8 شهریورماه   1395
ـــمـــاره 239 ســـــال دوم           ݡسݒ

حتما بخوانید!
جذب نیروی آموزش و پرورش بومی ...

ــای  ــوان در روزه ــوهرهای ج  زن و ش
کیمیای وطن

 علیرضا زارعان
اول ازدواج کــه روزهــای منطبق شــدن 
بــا هــم اســت، بــه دلیــل اعمــال ســلیقه و دخالت هــای 
اطرافیــان، به ویــژه خانواده هــا معمــوال بــا هــم مشــکل 
ــاوت وارد  ــگ متف ــا فرهن ــان ب ــرا آن ــد؛ زی ــدا می کنن پی
زندگــی جدیــدی شــده و یــک تجربــه کامــا جدیــد بــا 
ــا  ــد. طبیعت ــاوت را کســب می کنن ــی متف ســبک زندگ
اگــر دخالت هــای خانــواده در ایــن روزهــای حیاتــی از 
شــکل دلســوزی بــه کنجــکاوی و دخالــت تبدیــل 
شــود، ایــن شــکل از زندگــی مشــکاتی را در پــی 
 خواهــد داشــت و جرقــه نخســتین دعواهــای زن 

و شوهری زده خواهد شد.
   ازدواج

از مراحــل حســاس  یکــی  را  ازدواج  اندیشــمندان، 
عاطفــه  بــا  کــه  می داننــد  زن  و  مــرد   زندگــی 
 و عشــق دوطرفــه ادامــه پیــدا می کنــد. وقتــی دختــر 
و پســری بــا هــم ازدواج می کننــد و در آغــاز راه زندگــی 
زندگــی  از  آن هــا  انــدک  تجربــه   قــرار می گیرنــد، 
و ضعــف مهارت هــای ارتباطــی و رفتــاری مثــل کنتــرل 
ــا  خشــم و مهــارت برقــراری تفاهــم باعــث می شــود ب

یکدیگــر درگیــر شــوند.
ــواده، دو فرهنــگ مختلــف   در واقــع دو نفــر از دو خان
ــویی  ــان زناش ــر پیم ــا یکدیگ ــف ب ــدگاه مختل و دو دی
مختلــف  دیدگاه هــای  ایــن  بنابرایــن  می بندنــد؛ 
گفت وگــو  و  بحــث  بــروز  باعــث  شــوهر  و   زن 
پــاره ای مواقــع درگیــری فیزیکــی و کامــی  و در 

. د می شــو

   پدر و مادرها در نقش مشاور
ــر دو  ــادر ه ــدر و م ــش، پ ــرودار و کش مک ــن گی در ای
ــدون  ــد نقــش مشــاور را داشــته باشــند و ب طــرف بای
بــا منطــق مشــکات  از فرزنــد خــود،   طرفــداری 
ارائــه کننــد.  راه حــل  فرزنــدان  بــه  و  بررســی  را 
متأســفانه دخالــت برخــی والدیــن در همــه امــور حتــی 
ــدان،  ــویی فرزن ــی زناش ــوع زندگ ــن موض کوچک تری

شــود  عمیق تــر  اختافــات  کــه  می شــود   باعــث 
و همچــون زخــم مزمــن در زندگــی باقــی بمانــد. البتــه 
پــدران و مادرانــی کــه بــه عنــوان داور بی طــرف مشــکل 
اساســی  کاری  می کننــد  راهنمایــی  و  بررســی   را 
و منطقــی انجــام می دهنــد؛ امــا آن هایــی کــه در 
ــی  ــد کس ــد بدانن ــد، بای ــت می کنن ــور دخال ــه ام هم
دوســت نــدارد دیگــران بــرای او تکلیــف معلــوم کننــد. 

ــای  ــای نابج ــل دخالت ه ــه دلی ــوارد ب ــاره ای از م در پ
ــی  ــده و از زندگ ــتوه آم ــه س ــا زن ب ــرد ی ــواده، م خان
روی  فرازناشــویی  روابــط  بــه  و  می شــود  فــراری 

ــی آورد. م
   مادرشوهر و مادرزن

ــادرزن باعــث  ــه حــال مادرشــوهر و م ــا ب از گذشــته ت
البتــه  می شــدند.  فرزنــدان  زندگــی  در  تلخکامــی 
ــد  ــی می توانن ــن و منطق ــدی معی ــا ح ــادر ت ــدر و م پ
پســر یــا دختــر خــود و همســر او را ارشــاد و راهنمایــی 
ــه  ــی ب ــن در زندگ ــای والدی ــه تجربه ه ــرا ک ــد؛ چ کنن
ــا متأســفانه بعضــی از  ــل می شــود؛ ام ــدان منتق فرزن
ــد  ــی می رس ــه جای ــویی ب ــی زناش ــا در زندگ دخالت ه
 کــه راهــی بــه جــز جدایــی پیــش روی فرزنــدان باقــی

 نمی گذارد.
   محبت های کاذب و طالق

ــل  ــائل مث ــیاری از مس ــل بس ــه دلی ــان ب ــن می در ای
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی یــا مهریه هــای ســنگین 
کــه از تــوان مــرد خــارج اســت زندگــی باقــی می مانــد؛ 
ــه  ــرد از خان ــت. م ــی نیس ــم آن زندگ ــر اس ــا دیگ ام
ــرد؛  ــاه می ب ــای کاذب پن ــه محبت ه ــده و ب ــراری ش ف
ــه  ــرون از خان ــط بی ــه رواب ــت ک ــورت اس ــن ص در ای
ــه نظــر می رســد وقتــی زندگــی دو  شــکل می گیــرد. ب
نفــر بــه ایــن نقطــه می رســد، جدایــی و طــاق بهتریــن 
ــه  ــی ب ــرد در زندگ ــا م ــی زن ی ــی وقت ــت. یعن راه اس
چنیــن روابــط پنهانــی روی می آورنــد، دیگــر نبایــد بــه 
 آن زندگــی ادامــه دهنــد؛ زیــرا باعــث بــروز مشــکاتی

 می شود.

نگاهی به دخالت خانواده ها در زندگی زوج های جوان

دخالت ممنوع

نــگاه  بــه  اشــاره  بــا  آموزش وپــرورش  وزیــر 
بــه  کمــک  راســتای  در  امیــد  و  تدبیــر  دولــت 
ــوق  ــزان حق ــت: می ــان گف ــت فرهنگی ــای وضعی  ارتق
و دســتمزد فرهنگیــان طــی ســه ســال اخیــر بــا رشــد 

۸۵ درصــدی مواجــه بــوده اســت. 
داشــت:  اظهــار  فانــی  علی اصغــر 
بــه  امیــد  و  تدبیــر  دولــت 
ویــژه ای  نــگاه  آموزش وپــرورش 
داشــته اســت و در همیــن راســتا 
ــیار  ــای بس ــات و برنامه ه ــز اقدام نی
ــان  ــه فرهنگی ــک ب ــرای کم ــی ب خوب
اجرائــی و عملیاتــی شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه بــه 
ــور  ــطح کش ــی در س ــت آموزش عدال

بیــان کــرد: هم اکنــون ۱۰۰ مدرســه تنهــا بــا یــک 
دانش آمــوز در ســطح کشــور دایــر اســت و ایــن مهــم 
ــورد  ــات م ــم امکان ــا می خواهی ــه م ــد ک نشــان می ده
ــد  ــم الزم دارن ــه تعلی ــانی ک ــی کس ــرای تمام ــاز را ب  نی

فراهم کنیم. 
وی گفــت: همچنیــن امســال مــا بالغ بــر 4 هــزار و ۸۰۰ 
مدرســه بــا کمتــر از پنــج دانش آمــوز در کشــور فعالیــت 
می کننــد و بــرای هــر دانش آمــوز مــا مجبــور هســتیم 

باالتــر از ســرانه میانگیــن کشــور هزینــه کنیم. 
فانــی افــزود: در بخــش نیــروی 
انســانی نیــز طــی ســه ســال اخیــر 
بومــی  نیــروی  جــذب  موضــوع 
 در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت 
و ایــن سیاســت کاری بــه عنــوان 
دنبــال  اصلــی  اولویــت  یــک 

 . د می شــو
وی عنــوان کــرد: قرار اســت دانشــگاه 
فرهنگیــان نیــز بــر اســاس نیــاز هــر 
شهرســتان و منطقــه نیــرو جــذب کنــد تــا ایــن نیروهــا 
ــذب  ــود ج ــی خ ــل زندگ ــتان و مح ــد در شهرس بتوانن
آموزش وپــرورش شــوند و موضــوع نقــل و انتقــال 

ــد. ــان یاب ــرورش پای ــانی در آموزش وپ ــروی انس نی

وزیر آموزش وپرورش:
جذب نیروی آموزش وپرورش بومی می شود

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی گفــت: 
آمــوزش  و  طــاق  از  قبــل  مشــاوره های  انجــام 
ــه راهکارهــای  ــه زوجیــن از جمل مهارت هــای زندگــی ب
کاهــش طــاق اســت.حبیب هللا مســعودی فریــد 

افــزود: ســازمان بهزیســتی بــه عنــوان 
یکــی از نهادهــای حمایتــی کشــور 
ــی  ــیب های اجتماع ــث آس ــه در بح ک
ــش  ــه کاه ــت، در زمین ــال اس ــز فع نی
آن  از  جلوگیــری  و  طــاق  آســیب 
و  برنامه هــا  خانواده هــا،  میــان  در 
دارد؛  اجــرا  دســت  در  طرح هایــی 
بدیــن منظــور ســامانه کاهــش طــاق 
ــر ایــن اســاس  راه انــدازی شــده کــه ب

بــا اطاع رســانی بــه زوجینــی کــه قصــد جدایــی دارنــد، 
آن هــا ترغیــب بــه اســتفاده از مشــاوره مــددکاران 
متخصــص می شــوند؛ بــا آمــوزش مهارت هــای زندگــی 

و نحــوه برخــورد مناســب و ســایر مشــورت ها می شــود 
تــا حــدودی از طــاق جلوگیــری کــرد. معــاون اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی تأکیــد کــرد: یکــی دیگــر از راه هــای 
ــن  ــی س ــای ابتدای ــوزش در دوره ه ــاق، آم ــش ط کاه
کــودک اســت کــه از همــان مــدارس 
آغــاز می شــود و بــر همیــن اســاس 
شــده  تهیــه  بروشــورهایی  نیــز 
دربــاره  همچنیــن  فریــد  اســت. 
ورود بهزیســتی بــرای مقابلــه بــا 
ــت:  ــز گف ــی نی ــیب های اجتماع آس
نهادهــای ذی ربــط  بــا همــکاری 
اجتماعــی  آســیب های  بحــث  در 
ــت؛  ــام اس ــت انج ــی در دس اقدامات
البتــه بعــد از اینکــه فــرد دچــار آســیب شــد نیــز 
بهزیســتی مراکــزی بــرای بازپــروری و بازگشــت دوبــاره 

ــت.  ــرده اس ــم ک ــه فراه ــه جامع ــا ب آن ه

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی عنوان کرد:
راه های کاهش طالق

  اتخاذ راهکارهای جمعی 
برای مقابله با تکدیگری

نیــروی  اجتماعــی  معــاون 
اینکــه  اعــام  بــا  انتظامــی 
جمــع آوری متکدیــان از همــه 
ــی  ــروی انتظام ــرای نی ــر ب معاب
عملی اســت گفــت: ســاماندهی 
بازگشــت  از  جلوگیــری  و 
 متکدیــان بــه چرخــه تکدیگــری

همــت جمعــی می طلبــد. ســردار ســعید منتظرالمهــدی 
می گویــد: تکدیگــری و کاشــی برابــر نــص صریــح مــواد ۷۱۲ 
و ۷۱۳ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۷۵، جــرم اســت 
ــن  ــئول در ای ــای مس ــه نهاده ــون کلی ــق قان ــد مطاب و می بای
ــه  ــد؛ لیکــن ب ــه وظایــف و تکالیــف خــود عمــل کنن رابطــه ب
ــوی  ــه از س ــای صورت گرفت ــم تاش ه ــد علی رغ ــر می رس نظ
کلیــه نهادهــا اقدامــات بخشــی و اصطاحــا جزیــره ای، رافــع 
مشــکات و معضــات مربــوط بــه پدیــده تکدیگــری نبــوده 
اســت. بــا توجــه بــه گســتردگی حجــم و عمــق این پدیــده در 
جامعــه و شــیوع آن در کان شــهرها و بــه خصــوص کان شــهر 
ایجــاد  نیــز  و  موجــود  ظرفیت هــای  تهــران، شناســایی 
ــری  ــق همفک ــتگاهی از طری ــن دس ــدی بی ــای ج ظرفیت ه
تعامــل و هم افزایــی و اتخــاذ راهکارهــای جمعــی بــه منظــور 
ــا ایــن موضــوع در سراســر  ــد ب ــه هدفمن پیشــگیری و مقابل

کشور امری اجتناب ناپذیر است.

تصفیه هوای خانه با گیاهان خانگی
حالــت  از  را  خانــه  فضــای  نه تنهــا  خانگــی  گیاهــان 
هوایــی  می تواننــد  بلکــه  می کننــد،  خــارج   کســل کننده 
را کــه تنفــس می کنیــد، پاکســازی کننــد. در بیشــتر فضاهــای 
 خانگــی ترکیب هــای ارگانیــک فــّرار همچــون »اســتون« 
و »بنــزن« وجــود دارد کــه از مبلمــان، چاپگرهــا، مــواد 
ایــن  می شــود.  ناشــی  دیوارهــا  نقاشــی  و  پاک کننــده 
ترکیب هــا می تواننــد مشــکات جــدی را بــرای ســامتی 
ارگانیــک  ترکیب هــای  زمانــی کــه  آورنــد.  وجــود  بــه 
فــّرار استنشــاق شــوند، فــرد را دچــار »ســندرم بیمــاری 
ــون  ــی چ ــرد عائم ــد در ف ــد و می توانن ــاختمان« می کنن س
آســم، آلــرژی و احســاس گیجــی را بــه وجــود آورنــد. 
راه حــل معمــول بــرای پاکســازی فضــای اتــاق، نصــب 
ــد  ــان معتقدن ــا محقق سیســتم های پاکســازی هواســت؛ ام
اســتفاده از گیاهــان خانگــی روشــی ارزان تــر بــرای مقابلــه بــا 
ــد  ــزارش نیچــر ورل ــه گ ــّرار اســت. ب ــک ف ترکیب هــای ارگانی
نیــوز، گیاهــان می تواننــد مــواد شــیمیایی را از طریــق فرآینــد 
»بیوفیلتراســیون« از هــوا پــاک کننــد و بــه گفتــه متخصصــان 
بعضــی انــواع گیاهــان از جملــه »دراســنا«، »گندمــی« )گیــاه 
عنکبوتــی(، کاکتــوس درختــی کارائیــب، »بروملیــا« و »گیــاه 
ــد. ــل می کنن ــر عم ــا بهت ــن ترکیب ه ــذب ای ــم« در ج یش

کوتاه از جامعه 

وزارت بهداشت خبر داد:
کاهش 10 درصدی قند نوشابه و آب میوه

بهبــود  دفتــر  کل  مدیــر 
وزارت  جامعــه  تغذیــه 
تصویــب  از  بهداشــت 
کاهــش ۱۰ درصــدی قنــد در 
آب میوه هــای  و  نوشــابه ها 

صنعتی خبر داد. 
عبداللهــی  زهــرا  دکتــر 
درخصــوص آخریــن اقــدام وزارت بهداشــت بــرای 
ــد و شــکر موجــود در بعضــی محصــوالت  کاهــش قن
غذایــی گفــت: یکــی از مهم تریــن اقدامــات بــرای 
کاهــش ابتــا بــه بیماری هــای واگیــر، بازنگــری 
اســتاندارد قنــد و شــکر موجــود در محصــوالت غذایــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب و کاهــش آن اســت. وی اف
موضــوع، کاهــش ۱۰ درصــدی قنــد در نوشــابه ها 
بــه صنایــع  و  بهداشــت تصویــب  وزارت  از ســوی 
ــای  ــه، کارخانه ه ــن مصوب ــب ای ــه موج ــد. ب ــاغ ش اب
ــه  ــف ب ــز موظ ــی نی ــای صنعت ــده آب میوه ه تولیدکنن
اجــرای ایــن قانــون هســتند. وی افــزود: در راســتای 
ــد موجــود در کیــک و شــیرینی جات نیــز  کاهــش قن
ــیرینی پزی  ــادی و ش ــع قن ــا صنای ــت ب ــال صحب درح
هســتیم کــه میــزان شــکر موجــود در ایــن محصــوالت 
را کاهــش دهنــد یــا بــه جــای آن از جایگزین هــای آن 
مثــل »اســتویا« کــه شــیرینی کمتــری دارد و ســالم تر 

ــد. ــتفاده کنن ــت، اس اس

واکاوی تحول در کتاب زیست شناسی
ــان و ادب  ــتان زب ــوی فرهنگس ــی از س ــای خارج واژه ه
فارســی معادل ســازی می شــوند تــا مــردم بــا زبــان 
ــرات از  ــن تغیی ــی ای ــد. گاه ــان کنن ــات را بی ــار کلم معی
ــخر  ــورد تمس ــی م ــتقبال، گاه ــورد اس ــردم م ــوی م  س
ــی  ــا بعض ــرد. ام ــرار می گی ــاد ق ــورد انتق ــز م ــی نی و گاه
از تغییــر واژگان بــه نوعــی اجبــاری اعمــال می شــود 
واژگان هســتند  ایــن  پذیــرش  بــه  افــراد مجبــور   و 
می شــوند.  متضــرر  نپذیرنــد،  را  واژگان  ایــن  اگــر  و 
کتــاب زیست شناســی در پایــه دهــم دچــار تحــول شــد. 
ــس از ۷۰ ســال رخ داد  ــت پ ــوان گف ــه می ت ــی ک تغییرات
 و ایــن تغییــرات نگرانی هایــی را میــان دانش آمــوزان 
و دبیــران ایجــاد کــرده اســت؛ بــرای مثــال، از ایــن پــس 
دانش آمــوزان بایــد بــه موکــوز »لیزابــه« یــا بــه هیدرولیــز 
ــا  ــد ت ــب ش ــوع موج ــن موض ــد؛ ای ــت« بگوین »آب کاف
ــه ای  ــار نام ــا انتش ــی ب ــران زیست شناس ــی از دبی جمع
در فضــای مجــازی انتقادهــای خــود را روانــه وزارت 
آموزش وپــرورش کننــد. هــر چنــد آموزش وپــرورش نیــز 

ــی دارد. ــخ هایی گاه منطق ــا پاس ــن انتقاده ــرای ای ب

اخبار کوتاه

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 9۵۰۱۰۱ موضوع 
فروش  منظور  به   9۵/6/۲9 تاریخ  در  رزیانی  محمود  له  و  رزیانی  راست  علی  علیه 
۲9/۷6 حبه از ۷۲ حبه مشاع یک باب منزل مسکونی در دو طبقه با جمیع امکانات 
و امتیازات با عرصه حدود ۱6۵ متر مربع ملکی آقای علی راست   ندری   واقع در 
فوالدشهر-خیابان شهید چمران-کوچه سبان ۸ دارای کد  پستی ۸49۱۷/۳۸۸4۲ 
و ۸49۱۷/۳۸۸4۱ که دارای سابقه  ثبتی به شماره ۱۱۰44 از ۵۸۲/۱ ،۵۸۱/۲     می 
باشد و ملک مذکورمشاع  می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق ۲۲4 برگزار نماید 
به مبلغ ۱/۰۳۳/۵۷۱/4۳۰  ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ریال معادل ۱۰۳/۳۵۷/۱4۳ تومان  ارزیابی شده است. متقاضیان خرید می توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 9۵۰۲۰۵ موضوع 
علیه منصور مهدیان  و له نعمت اله مهدیان در تاریخ 9۵/6/۳۱ به منظور فروش سه 
و  دارای مشترکات آب  باب منزل مسکونی  دانگ طبقه همکف یک  از شش  دانگ 
برق و گاز ملکی آقای منصور هادیان  واقع در فاورجان-ایمان شهر-مینادشت-جنب 
امام زاده کوچه بن بست الله  که دارای سابقه  ثبتی به شماره 4۳ می باشد و ملک 
مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر می باشد از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک موضوع 
شده  ارزیابی  ریال   4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده 
است. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود 
و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان
آگهی احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۵۰۱۸۰از طرف شاکی متهم آقای مصطفی خلیل پرور  
فرزند رضا  به اتهام خیانت در امانت  فراری و  مجهول المکان اعام گردیده است لذا 
در اجرای ماده ۱۱۵ آیین آ.د.ک به نامبرده اباغ میگردد که در مورخه دوشنبه  9۵/۷/۵ 
ساعت ۱۰ صبح در دادسرای عمومی و انقاب فاورجان جهت رسیدگی حاضر و از خود 
دفاع نماید درغیر این  صورت آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و دادسرا مبادرت به 

اتخاذ تصمیم مینماید./ط.بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان
دادنامه 

شماره   ۱۳94/۰۸/۲6  : تنظیم  تاریخ   94۰99۷۳6۵4۱۰۱۳4۲  : دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   94۰۰66  : شعبه  بایگانی  شماره   9۳۰99۸۳6۵4۸۰۱6۱۰  : پرونده 
9۳۰99۸۳6۵4۸۰۱6۱۰ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر فاورجان ) ۱۰۳ جزایی سابق( 
تصمیم نهایی شماره 94۰99۷۳6۵4۱۰۱۳4۲ شاکی : آقای رسول قاسمی فاورجانی 
فرزند حسین به نشانی شهرستان فاورجان خ فردوسی ک مقابل بلوار کارگر منزل 
حسین قاسمی متهمین : ۱.آقای امیر کوراوند ۲.آقای علی کوراوند همگی به نشانی 
شهرستان فاورجان اتهام: ضرب و جرح عمدی با زنجیر دادگاه ختم رسیدگی را اعام 
و اقدام به صدور رای می کند رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی کوراوند فرزند امیر 
دائر بر ایراد جرح عمدی موضوع شکایت آقای رسول قاسمی فاورجانی فرزند حسین 
با توجه به محتویات پرونده نظریه پزشکی قانونی اظهارات شهود در مرحله تحقیقات 
با این وصف که متهم علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی 
نکرده است بزه منتسب به وی را محرز تشخیص داده و مستندا به مواد 449-44۸-

44۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسامی وی را به پرداخت نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان 
در خصوص  در حق شاکی محکوم می کند  بابت جراحت)حارصه( سمت چپ کمر 
شکایت شاکی علیه آقای امیر کوراوند دائر بر معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
بلحاظ عدم کفایت ادله و عدم احراز وقوع بزه توسط وی با استظهار و اصل برائت و 
مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای برائت صادر و اعام می نماید رای 
صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان است.شماره : ۳۳۷/م الف سادات- رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری دو فاورجان
دادنامه

شماره دادنامه : 94۰99۷۳۷۲۰۷۰۰6۳4 شماره پرونده : 9۳۰99۸۳۷۲۱۷۰۰4۰۱ شماره 
صادق  محمد  آقای  شاکی:   ۱۳94/۰4/۰۱  : تنظیم  تاریخ   9۳۰۸۰۵  : شعبه  بایگانی 
نیکبخت فرزند محمد به نشانی گلشهر روبروی شهرداری سابق متهم : آقای محسن 
مسجد صاحب  جنب  موتور  قلعه  نشانی گلپایگان-  به  احمد  فرزند  الکتابی  شمس 
الزمان اتهام : مزاحمت تلفنی گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کاسه فوق 
و انجام تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محسن شمس الکتابی فرزند احمد ) که متواری می باشد( 
دائر بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت علیه آقای محمد صادق نیکبخت فرزند محمد 
، این دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، عدم حضور و دفاعی از ناحیه متهم در مرحله 
اخذ  پرینت  این شعبه کیفری رسیدگی کننده،  ایضا در محضر  و  تحقیقات مقدماتی 
شده از مخابرات ، مفاد گزارش مرجع انتظامی – تحقیقات محلی انجام شده – مفاد 
پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر   – محترم  دادستان  تنظیمی  خواست  کیفر 
بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 64۱ قانون تعزیرات حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل 9۱ روز حبس تعزیری صادر و اعام میدارد.این رای غیابی 
است و ظرف ده روز پس از اباغ از ناحیه متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد./ه شماره : ۲6۲/م الف ابوالفضل عامری شهرابی رئیس شعبه یک 

کیفری دو شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

حسین   -۱ وکالت  با  حبیبی  حمید  خواهان   94۵-9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
محمدیان ۲- نفیسه عرب زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مجید صبوری 
نکوئی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 9۵/۷/۱۸ساعت 9/۳۰ 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  صبح 
خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
– چهارراه وکا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

۱6449/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  شریفیان   ا...  فضل  ۵4۰/9۵خواهان  پرونده کاسه  خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  خسروانی   ا...  حجت  طرفیت  به  بر:مطالبه 
توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر    ۳:۳۰ 9۵/۷/۱۷ساعت  مورخ  روز.......  برای 
قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
شورای  شماره۲  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختاف حل  شورای   ۲ شماره  ۲4مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱644۱/م   شماره: 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  ا... شریفیان   فضل  پرونده کاسه ۵44/9۵خواهان  در خصوص 
بر:مطالبه به طرفیت مرتضی طالبی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... 
المکان  به مجهول  با توجه  مورخ 9۵/۷/۱۷ساعت 4:۱۵ عصر  تعیین گردیده است. 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱644۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲4مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  شریفیان   اله  فضل  ۵4۲/9۵خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 
بر:مطالبه به طرفیت مرتضی طالبی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... 
مورخ 9۵/۷/۱۷ساعت 4  عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱644۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۲4مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9۵۰۳۲۸خواهان اکبر قوه عود با وکالت ۱-حسین محمدیان 
۲- نفیسه عرب زاده   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رضا محمدی  تقدیم 
تعیین  ظهر    ۱۲ 9۵/۷/۱۷ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
از وقت  تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  ماده ۷۳ 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه 
وکا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱644۸/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9۵۰66۵خواهان احمد نعمتی  دادخواستی مبنی بر:الزام به 
انتقال سند  به طرفیت ۱- سید حسین مدرسی۲- محمد رضا نگهداری   تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 9۵/۷/۱۷ساعت 9/۳۰صبح  تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۵۵۳۱/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

9۵۰99۸6۸۳۷۲۰۰۷۱6شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰6۸۳۷۲۰۱۸۸۷شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰۵/۳۱ خواهان / شاکی مارال زاغیان   بایگانی شعبه: 9۵۰۷۲۸ 
رشد  خواسته صدور حکم  به  زاغیان   مجید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اتاق  دوم   طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید 
شماره ۲۰۵ ارجاع و به کاسه  9۵۰99۸6۸۳۷۲۰۰۷۱6ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳9۵/۰۷/۱۷ و ساعت ۰9:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  / شاکی   درخواست خواهان  و  متهم    /

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱64۸۰/م 
– اصفهان  شهرستان  خانواده   دادگاه   ۱۲ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر   الف 

 ناصر براتی
آگهی ابالغ

9۵۰99۸6۸۲۵۳۰۰۲۲۸شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰6۸۲۵۳۰۵۵۰6شماره  اباغیه:  شماره 
رضا  محمد  شاکی   / خواهان   ۱۳9۵/۰۵/۳۰ تنظیم:  9۵۰۳۱۰تاریخ  شعبه:  بایگانی 
محسن کاروان  و  ادهمیان  رسول  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عزیزی   
دادگاه  تقدیم  منقول(   غیر  )مالی  مالکیت  اثبات  خواسته  به  سلیمانی    شرین  و 
 ۳۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
ارجاع   ۱۲۱ اتاق  اول   طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 
و به کاسه  9۵۰99۸6۸۲۵۳۰۰۲۲۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۷/۱4 
و  / متهم   بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. 
درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
الف  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱64۷۲/م 
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳۱ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر 

اسماعیل صادقی هاردنگی  
آگهی ابالغ

9۵۰99۸۰۳649۰۰۱۷9شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۰۳۵۲۷۰۲۰۱6شماره  اباغیه:  شماره 
بهرامی     محمد  شاکی   ۱۳9۵/۰۵/۱۲ تنظیم:  9۵۰4۳۲تاریخ  شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم شایان اخوت به خواسته   تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو  
شهر اصفهان)۱۰۱ جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳  اتاق شماره ۳۳6 ارجاع و به 
کاسه  9۵۰99۸۰۳649۰۰۱۷9ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۷/۱4 و ساعت 
۰9:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: ۱4۳۰۷/م متصدی امور دفتری شعبه ۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۱ 

جزایی سابق ( 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9۵-۷۳۱ خواهان عرب صافی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طبق قرار داد  به طرفیت ایمان پدرام  تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۵/۷/۲6 ساعت ۱۰تعیین گردیده با توجه 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱6۵۷۵644۱ 
شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۵۵۱۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۲ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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 پیامبر صلى  هلل  علیه  و  آله :

ِه ؛ ّرِ ُکّلِ
َ

ِه، َو اْلَجْهُل َرأُس الّش َاْلِعْلُم َرأُس اْلَخْیِر ُکّلِ

 دانایى، سرآمد همه خوبى ها و نادانى، سرآمد همه 

بدى  هاست.

)بحاراألنوار، ج74، ص 175(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

آفتابى

آفتابى

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

28   ْC

30   ْC

33   ْC

23  ْC

19   ْC

20   ْC

25   ْC

حوادث

درگیری منجر به اسیدپاشی در تهران
 ســاعت 23 و 15 دقیقــه 5 شــهریورماه وقــوع یــک فقــره 
اسیدپاشــی در خیابــان 24 متــری باســتانی پور)خیابان خســرو 
ــام شــد.  ــه اع ــری 160 خزان ــه کانت ــت ب ــارک بازیاف ــد( پ احم
ــری در محــل  ــوران کانت ــا حضــور مأم ــزارش آمــده ب ــن گ در ای
مشــخص شــد دو جــوان حــدودا 30ســاله بــه نام های»میثــم« 
ــرار  ــی ق ــورد اسیدپاش ــدن م ــورت و ب ــه ص ــان« از ناحی و »آرم
ــات  ــام اقدام ــرای انج ــر ب ــر دو نف ــه ه ــه بافاصل ــد ک گرفته ان

ــه بیمارســتان منتقــل شــدند.  ــی ب درمان
ــا  ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون ــا تش ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
موضــوع اسیدپاشــی و بــه دســتور سرپرســت دادســرای ناحیــه 
ــار اداره شــانزدهم  ــرای رســیدگی در اختی ــده ب 27 تهــران ، پرون

ــزرگ قــرار گرفــت.  پلیــس آگاهــی تهــران ب
بــر اســاس گــزارش پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، میثــم 
درخصــوص حادثــه بــه کارآگاهــان پلیــس گفــت: همــراه 
ــی  ــدم یک ــه ش ــه متوج ــم ک ــته بودی ــارک نشس ــتان در پ دوس
از بســتگانم بــه نــام »بهــرام« قصــد درگیــری بــا فــرد دیگــری 
دارد؛ بــه قصــد میانجیگــری رفتــم کــه فــردی ناشــناس 
ظرفــی پــر از اســید را بــه ســمت افــراد حاضــر در محــل 
 پاشــید و بخــش عمــده آن بــه صــورت، بــدن و ســر مــن 

و آرمان ریخته شد.
شناسایی عامل اسیدپاشی

ــات  ــی و تحقیق ــل اسیدپاش ــه مح ــه ب ــا مراجع ــان ب کارآگاه
گســترده، موفــق بــه شناســایی متهــم اصلــی پرونــده بــه 
ــارات  ــر اظه ــا ب ــدند؛ بن ــد 1353( ش ــد . ت« )متول ــام »مجی ن
شــاهدان صحنــه درگیــری، متهــم بــه همــراه بــرادرش بــا فــردی 
ــادرت  ــری مب ــود و طــی درگی ــر شــده ب ــرام« درگی ــام »به ــه ن ب
بــه اسیدپاشــی کــرده بــود. مجیــد صبــح دیــروز بــا مراجعــه بــه 
 اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، خــود را معرفــی 
و تســلیم کــرد. متهــم درخصــوص ماجــرا بــه پلیــس گفــت کــه 
ــه  ــو ب ــر چاق ــد نف ــه همــراه چن ــرام ب ــه به ــود ک در محــل کارم ب
دســت مــرا دوره کردنــد؛ بــه قصــد فــرار بــه مغــازه کنــاری رفتــم 
کــه آن هــا بــا آجــر و ســنگ بــه ســمتم حملــه ور شــدند. بــه گفته 
وی، بهــرام یکــی از خافکارهــای منطقــه اســت و از مــن حــق 
ــه قصــد زهــر چشــم  حســاب می گرفــت؛ ســال گذشــته وی ب
گرفتــن شیشــه خانــه ام را شکســت و مــن هــم از بهرام شــکایت 
کــردم کــه ایــن موضــوع باعــث کینــه ورزی وی شــد. ســرهنگ 
کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس 
ــی  ــات درمان ــد اقدام ــه رون ــا اشــاره ب ــزرگ، ب ــران ب ــی ته آگاه
ــی  ــم اصل ــت: مته ــی گف ــه اسیدپاش ــان حادث ــر روی مصدوم ب
ــرار  ــرای صــدور ق ــه و ب ــات اولی ــده پــس از انجــام تحقیق پرون

قانونــی، بــه دادســرای امــور جنایــی تهــران اعــزام شــد.

قابلیت هایشــان  و  اهــداف  رفتــار،  توســط  حرفه ای هــا 
 متمایــز می شــوند؛ اخــاق حرفــه ای نشــانه  کیفیــت کار 
اعتبــار  کــه  می داننــد  ســازمان ها  اســت.  خدمــات  و 
حرفــه ای، عاملــی اســت کــه شکســت را بــه موفقیــت 
ــان  ــه حفــظ کارکن ــد ب ــد و در نتیجــه، عاقه من ــل می کن تبدی

ــتند. ــود هس ــه ای خ حرف
اخــاق حرفــه ای، یعنــی اثرگــذاری و موفقیــت؛ یعنــی برتــر 
بــودن. اینکــه بــه عنــوان کســی شــناخته شــوید کــه در هــر 
ــیاری را در  ــای بس ــد، دره ــل می کن ــه ای عم ــرایطی حرف ش
ــد. ــاز می کن ــان ب ــه رویت محیــط کار و در زندگــی شــخصی ب

در ادامــه بــا 10 فرمــان اخــاق حرفــه ای در محــل کار، آشــنا 
می شــوید.

۱. همیشه به دنبال بهترین باشید
ــت.  ــر کاری اس ــری در ه ــرای برت ــون ب ــتین قان ــن نخس ای
کیفیــت اســت کــه شــما و کاری را کــه ارائــه می دهیــد 
برجســته می کنــد. برتــری بــه معنــای ارائــه  کیفیتــی فراتــر 
از اســتانداردهای موجــود اســت؛ چیــزی کــه بایــد تبدیــل بــه 
ــکاران شــما  ــا و هم ــی روی رؤس ــر خوب ــا اث ــادت شــود ت ع

داشــته باشــد.
۲. قابل اعتماد باشید

ــه  ــردن مســئله  مهمی اســت و کســانی ک ــاد ک ــروزه، اعتم ام
بتــوان بــه آن هــا اعتمــاد کــرد، بــا ســرعت بــه ســوی حرفه ای 
ــه  ــی ب ــودن، یعن ــاد ب ــل اعتم ــد. قاب ــش می رون ــدن پی ش
انجــام رســاندن وظیفــه ای کــه بــه شــما محــول شــده اســت 
ــژه  ــئله، به وی ــن مس ــارات. ای ــردن انتظ ــرآورده ک ــن ب در عی
ــات ارزش  ــا اثب ــت بیشــتری دارد. ب ــات اهمی ــه  خدم  در ارائ

ــاد رؤســا  ــد اعتم ــان، می توانی ــت خــود در طــول زم  و صداق
و همکارانتان را جلب کنید.
۳. مؤدب و محترم باشید

ــا دیگــران رفتــاری دوســتانه و از روی ادب داشــته باشــید   ب
و در عیــن حــال نشــان دهیــد کــه بــه آن هــا ســخاوتمندانه 
تعامــات  می شــود  باعــث  کار  ایــن  می کنیــد.  توجــه 
ــروز  ــرود، از ب ــه درســتی پیــش ب اجتماعــی در محیــط کار ب
تناقــض جلوگیــری و همچنیــن احتــرام دیگــران جلب شــود. 
احتــرام، حــس مثبــت اعتبــار و تمایــزی اســت کــه نســبت 
ــا ســازمان ایجــاد می شــود؛ امــری کــه  ــه یــک شــخص ی ب
ــی   ــه اقدام ــی ک ــود؛ در حال ــق می ش ــان محق ــول زم در ط
کوته فکرانــه و از روی بی توجهــی می توانــد در دم آن را از 
بیــن ببــرد. بــرای حفــظ احتــرام و اعتبــاری کــه شــکل گرفتــه 

ــد.   ــار کنی ــه رفت ــه و مؤدبان ــد پیوســته محترمان بای

۴. مسئولیت پذیر باشید
نســبت بــه کارهــا و اقدامــات خــود پاســخگو باشــید. فــارغ 
ــد  ــما بای ــی؛ ش ــا منف ــد ی ــت باش ــب آن مثب ــه عواق از اینک

ــد. ــده بگیری ــه عه ــای خــود را ب مســئولیت کاره
۵. صادق، صریح و شفاف باشید

ــدار  ــخصیت اخاق م ــک ش ــوه ای از ی ــا و جل ــت، نم صداق
اســت. ایــن امــر بــر فضیلت هــا و ویژگی هــای مثبتــی 
 داللــت دارد؛ از جملــه راســتگویی، راســتی در عمــل، وفــاداری

یک رنگــی، صمیمیــت و خلــوص، صراحــت در ارتباطــات 
ــران از  ــه دیگ ــه ای ک ــه گون ــردن ب ــار ک ــی رفت ــور کل ــه ط و ب
ــی  ــن ویژگ ــند. ای ــود، آگاه باش ــام می ش ــه انج ــی ک اقدامات
دارد  بســیاری  اهمیــت  همــکاران  و  کارفرمایــان   بــرای 
ــش ارزش شــما  ــاد و افزای ــب اعتم ــد موجــب جل و می توان

در نظــر آن هــا شــود.

اخالق حرفه ای در محل کار

ــس و  ــتان در مجل ــردم اردس ــده م ــتاندار، نماین ــی اس ــاون عمران ــور مع ــا حض ب
ــزار  ــزن 2ه ــتانی مخ ــات اس ــایر مقام ــدار و س ــدار، بخش ــامی، فرمان ــورای اس ش
ــاح  ــرداری رســید.در مراســم افتت ــه بهره ب ــد شــهر زواره ب ــی جدی ــی بتن ــر مکعب مت
مخــزن 2هــزار متــر مکعبــی بتنــی جدیــد زواره، مهنــدس بیشــه، معــاون مهندســی 
و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: بــا وجــود اینکــه شــهر زواره یکــی 
ــع  ــدید مناب ــت ش ــا محدودی ــه ب ــود ک ــوب می ش ــتان محس ــری اس ــاط کوی از نق
ــی در  ــه رغــم وجــود چالــش کم آب ــر ب ــی روبه روســت، امــا طــی چندســال اخی آب
 اســتان اصفهــان توانســتیم آب شــرب مــورد نیــاز شــهر زواره را بــه خوبــی مدیریــت

 کنیم.
وی افتتــاح پــروژه مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی زواره را بــه منظــور تأمین پایــدار آب 
شــرب مــردم ایــن شــهر دانســت و اعــام کرد: بــا احداث مخــزن 2 هزار متــر مکعبی 
زواره و زون بنــدی مناســب، می توانیــم بهتر از گذشــته آب شــرب مردم شــهر زواره را 
 تأمیــن کنیــم؛ بــه طــوری کــه با اجــرای ایــن پــروژه می توان آب شــرب مســکن مهر 

و شهرک چمران شهر زواره را تأمین کرد. 
ــازه  ــا س ــی ب ــر مکعب ــزار مت ــزن 2 ه ــروژه مخ ــه پ ــان اینک ــا بی ــه ب ــدس بیش مهن
بتنــی و بــه صــورت نیمه مدفــون بــا احــداث دو بــاب شــیرخانه، نصــب تأسیســات، 
شــیرآالت، لوله گــذاری فــوالدی و اتصــال بــه شــبکه توزیــع عملیاتــی شــد، اعــام 
ــه شــهرهای زواره،  ــزرگ ب کــرد: افزایــش فشــار آب، ذخیــره آب طــرح اصفهــان ب
روســتاهای تحــت پوشــش، مراکــز صنعتــی و همچنیــن افزایــش ظرفیت آبرســانی 
از اهــداف مهــم اجــرای ایــن پــروژه بــوده اســت. معــاون مهندســی و توســعه گفــت: 
ــه  ــت و هم اکنــون ب ــرار گرف ــتور کار ق ــروژه در ســال 93 در دس ــن پ ــرای ای اج
ــی و جــاری  ــارات عمران ــال از محــل اعتب ــارد ری ــز 10 میلی ــرداری رســید و نی بهره ب
ــف شــهر  ــاط مختل ــزود: در نق ــوده اســت. بیشــه اف ــروژه ب ــن پ ــه اجــرای ای هزین
ــه  ــرف ک ــع اوج مص ــه در مواق ــود دارد ک ــرب وج ــت آب ش ــیرهای برداش زواره ش
عمدتــا در فصــل گــرم ســال اســت، مــردم بــرای تأمیــن آب خــود از ایــن شــیرهای 
برداشــت اســتفاده می کننــد؛ همچنیــن در شــهرهای اردســتان و مهابــاد شــیرهای 

برداشــت وجــود دارد.

ــر داد  ــان خب ــروان و اصفه ــط ای ــرای توســعه رواب ــزی ب ــان از برنامه ری شــهردار اصفه
ــی  ــاد جهان ــد نم ــهر می توانن ــن دو ش ــد، ای ــق یاب ــر تحق ــن ام ــه ای ــت: چنانچ و گف

ــند.                                   ــهری باش ــی ش دیپلماس
ــژاد  ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی ن ب
ــران  ــاط ای ــبختانه ارتب ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــفیر ارمنس ــا س ــدار ب  در دی
ــور  ــن دو کش ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــی اس ــه و قدیم ــی دیرین ــتان، ارتباط و ارمنس

اشــتراکات فرهنگــی، تاریخــی و سیاســی زیــادی دارنــد.
ــه دو  ــاط دیرین ــد ارتب ــی می توانن ــتراتژیک و فرهنگ ــل اس ــه عوام ــان اینک ــا بی وی ب
ــز  ــر نی ــال حاض ــزود: در ح ــد، اف ــت کنن ــت و تقوی ــتان را تثبی ــران و ارمنس ــور ای کش
می تــوان اوج همجــواری و مســالمت را در روابــط ایــران و ارمنســتان مشــاهده کــرد.

شــهردار اصفهــان در ادامــه بــا ارائــه گــزارش مختصــری از وضعیــت اســتان اصفهــان 
ــران  ــرز از ته ــتان الب ــی اس ــس از جدای ــان پ ــتان اصفه ــت: اس ــراز داش ــور اب در کش
صنعتی تریــن اســتان کشــور و بــا دارا بــودن 20 هــزار جاذبــه تاریخــی - کــه 2 هــزار 

ــن اســتان کشــور اســت. ــان وجــود دارد - پرجاذبه تری ــز در شــهر اصفه ــه نی جاذب
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان شــرایط خاصــی را در کشــور دارد، گفــت: 
ــه  ــای شــرق، مناطــق و زیبایی  هــای تاریخــی شــمال، کوه هــای ســر ب کویرهــای زیب
فلــک کشــیده جنــوب و زیبایی هــای کشــاورزی و مناطــق حاصلخیــز غــرب اســتان 

ــت. ــن شاخصه هاس ــه ای ــان از جمل اصفه
ــت  ــی پایتخ ــان در 4 دوره تاریخ ــهر اصفه ــه ش ــان اینک ــا بی ــه ب ــژاد در ادام جمالی ن
ــن راســتا، 3 دوره تاریخــی در حــال  ــرد: در ای ــح ک ــوده اســت، تصری ــران ب کشــور ای
ــه اســت کــه  ــه ، ســلجوقیه و صفوی ــه دوره آل بوی ــه از آن جمل ــات شــده ک حاضــر اثب

ــان موجــود اســت. ــن دوران در شــهر اصفه ــاری از ای ــان، آث ــل زم همچــون تون
ــه اینکــه محورهــای گردشــگری بــرای شــهر اصفهــان تعریــف شــده  ــا اشــاره ب وی ب
ــت؛  ــان اس ــگری اصفه ــای گردش ــی از محوره ــز، یک ــا نی ــور جلف ــت: مح ــان داش بی
چــرا کــه در ایــن منطقــه، شــاهد زندگــی بســیار دوســتانه و نزدیــک اقــوام و ادیــان 

ــف هســتیم. مختل
شــهردار اصفهــان راه انــدازی صفاخانه هــا از گذشــته دور تاکنــون و برگــزاری همایــش 

ادیــان توحیــدی در چنــد ســال اخیــر را نمونــه بــارز زندگــی مســالمت آمیز و دوســتانه 
ــان توصیــف کــرد و گفــت: ایــن ظرفیت هــا در شــهر  ــان توحیــدی در شــهر اصفه ادی

ــی داشــت. ــرداری خوب ــوان از آن بهره ب ــان موجــود اســت و می ت اصفهــان همچن
وی بــه خواهرخواندگــی ایــران و ارمنســتان اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن تفاهم نامــه 
ــه  ــا جام ــه آن ه ــد ب ــه بای ــده ک ــرح ش ــادی مط ــیار زی ــث بس ــی، مباح خواهرخواندگ

عمــل بپوشــانیم.
ــی ــط فرهنگ ــعه رواب ــتای توس ــت در راس ــروری اس ــه ض ــان اینک ــا بی ــژاد ب  جمالی ن
ــه  ــم، اضاف ــران و ارمنســتان گام برداری آموزشــی، گردشــگری و دانشــگاهی کشــور ای
ــز توجــه بیشــتری  ــات نی ــن موضوع ــه ای ــل بیشــتر ب ــا تعام ــد ب ــن رو بای ــرد: از ای ک

داشــته باشــیم.
ایــروان  در مســجد کبــود  اصفهــان  نمایشــگاه صنایــع دســتی  راه انــدازی   وی 
و همچنیــن برگــزاری هفتــه فرهنگــی اصفهــان در ایــروان را از جملــه پیشــنهادات خود 
ــن  ــزود: همچنی ــرد و اف ــام ک ــروان اع ــان و ای ــی اصفه ــط فرهنگ ــرای توســعه رواب ب
 پیشــنهاد می شــود کــه تیمــی رســانه ای از کشــور ارمنســتان بــه اصفهــان ســفر کــرده 
ــن  ــان ای ــگ مردم ــان، فرهن ــردم اصفه ــگ م ــد مســتنداتی از آداب و فرهن ــا تولی و ب

ــد. ــه مــردم ارمنســتان معرفــی کنن شــهر را ب
ــا بیــان اینکــه توســعه صنعــت گردشــگری بیــن دو کشــور ایــران   شــهردار اصفهــان ب
و ارمنســتان، می توانــد زمینه ســاز رونــق اقتصــادی دو کشــور شــود، افــزود: همچنیــن 
ــان در حــال حاضــر عضــو ســازمان های  ــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــهر اصفه بای
جهانــی زیــادی اســت و از ایــن رو ارمنســتان، می توانــد از ایــن ظرفیــت بهره بــرداری 
ــروان  ــط ای ــعه رواب ــرای توس ــزی ب ــن از برنامه ری ــد. وی همچنی ــته باش  الزم را داش
و اصفهــان خبــر داد و گفــت: چنانچــه ایــن امــر تحقــق یابــد، ایــن دو شــهر می تواننــد 
ــط  ــعه رواب ــوص توس ــژاد درخص ــند. جمالی ن ــهری باش ــی ش ــی دیپلماس ــاد جهان نم
اقتصــادی ایــروان و ارمنســتان نیــز ابــراز داشــت: شــهرداری شــرکت های وابســته ای 
دارد کــه ایــن شــرکت ها آمادگــی ســرمایه گذاری را در ارمنســتان دارنــد و بــه صــورت 
ــهیات  ــه تس ــن و ارائ ــذاری زمی ــا واگ ــا ب ــت ت ــر اس ــهرداری حاض ــز ش ــل نی متقاب

ــد. ــتانی باش ــرمایه گذاران ارمنس ــرای س پذی

باحضور معاون عمرانی استاندار و نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی  صورت گرفت:
بهره برداری از مخزن ۲000 متر مکعبی شهر زواره

شهردار اصفهان:
روابط ایروان و اصفهان، نماد دیپلماسی شهری خواهد شد
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برنامــه رادیویــی »چتــر ارتبــاط« بــه ســفارش شــرکت مخابــرات اســتان 
ــروع  ــخ 95/4/20 ش ــتان از تاری ــز اس ــدای مرک ــکاری ص ــا هم ــان و ب اصفه
ــه:  ــوان ب ــه می ت ــن برنام ــش ای ــداف پخ ــن اه ــرد. از مهم تری ــت ک ــه فعالی ب
ــات، ســرویس ها و مســئولیت های  ــی خدم ــرات، معرف ــی شــرکت مخاب معرف
ــات  ــات ارتباط ــا خدم ــط ب ــای مرتب ــن فناوری ه ــی آخری ــرکت، معرف ــن ش  ای
و تکنولــوژی اطاعــات و دریافــت نظــرات، پیشــنهادها و انتقــادات مــردم عزیــز 
ــه  ــن برنام ــرد. ای ــاره ک ــرکت اش ــن ش ــای ای ــا فعالیت ه ــه ب ــتان در رابط اس
ســاعت 10:10 صبــح روزهــای فــرد و تکــرار آن بعــد از خبــر ســاعت 14 همــان 
روز از صــدای مرکــز اصفهــان پخــش شــده و در پایــان هــر برنامــه یــک ســؤال 
از محتــوای آن برنامــه طــرح می شــود و شــنوندگان تــا ســاعت 22 همــان روز 

ــی 3000131135  ــه ســامانه پیامک ــا ارســال پاســخ درســت ب ــد ب فرصــت دارن
ــن برنامــه  ــا ای ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد شــوند. ب ــن طــرح بهره من ــز ای از جوای
ــو  ــه گفت وگ ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــل مخاب ــر عام ــایی، مدی ــین کش ــا حس ب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ نشس

آیا شما خودتان برنامه »چتر ارتباط« را می پسندید؟
برنامــه  ایــن  بلکــه تمــام مــردم اســتان  بنــده،  نه تنهــا  امیــدوارم   مــن 
ــد  ــاز کن ــردم ب ــان م ــودش را می ــای خ ــد ج ــاط بتوان ــر ارتب ــندند و چت  را بپس
و مشــترکین خدمــات مخابــرات اســتان اصفهــان بــرای شــنیدن ایــن برنامــه 

ــد. ــماری کنن لحظه ش

چرا این برنامه باید پخش شود؟
ســؤال خیلــی خوبــی مطــرح کردیــد. اول اینکــه مــا واقعــا احتیــاج داریــم تــا 
نظــرات مــردم را در رابطــه بــا خدماتمــان بدانیــم؛ بــه عنــوان مثــال مــا در رابطــه 
ــتان  ــف اس ــاط مختل ــایت در نق ــر 1800 س ــغ ب ــراه، بال ــن هم ــش تلف ــا پوش ب
داریــم؛ بــا ایــن وجــود ممکــن اســت در بعضــی مکان هــا نقــاط کــوری وجــود 
ــه صــورت تســت های  ــد ب ــا بای ــا م ــن مشــکل ی ــع ای ــرای رف داشــته باشــد. ب
میدانــی تمــام مکان هــا را بررســی کنیــم یــا اینکــه بــا خبــر مــردم از ایــن نقــاط 
ــه  ــاز ب ــا نی ــم؛ پــس مشــخصا م ــدام کنی ــع مشــکل اق ــرای رف آگاه شــویم و ب

ــم. ــرویس هایمان داری ــات و س ــورد خدم بازخ

یعنی این بازخورد باعث سرعت عمل شما می شود؟ 
ــات دارد.  ــن خدم ــی ای ــی  در سرعت بخش ــش مهم ــردم، نق ــورد م ــا بازخ قطع
ــی  ــت چندان ــه فرص ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــوژی ب ــرات در تکنول ــد تغیی رش
ــد  ــات جدی ــان، خدم ــد در ســریع ترین زم ــا بای ــدارد و م ــل وجــود ن ــرای تعل  ب

را شناسایی کنیم و در اختیار مشترکانمان قرار دهیم.

رابطه شما با نخبگان و طرح های ارائه شده از سوی آن ها چگونه است؟
ــگان، بلکــه از طرح هــای خــوب اســتقبال  ــا نخب ــا از طرح هــای نه تنه ــا م  قطع
می کنیــم. مــا نیــاز داریــم تــا فرهیختــگان جامعــه نیازهایشــان را بــه مــا اعــام 
کننــد تــا بــرای ایــن نیازهــای جامعــه، طرح هایــی آمــاده و اجــرا شــود. یکــی 
ــاط  ــن ارتب ــب ای ــه در قال ــت ک ــن اس ــاط« ای ــر ارتب ــم »چت ــالت های مه از رس
ــاز  ــن نی ــد. ای ــدام کن ــردن آن اق ــرآورده ک ــرای ب ــد و ب ــردم را رص ــای م نیازه
ــرویس های  ــی س ــا حت ــا ی ــود م ــرویس های موج ــاس س ــر اس ــد ب می توان

آینــده مــا نیــز باشــد.

نکته پایانی
ــرات  ــات مخاب ــری از خدم ــم تصوی ــد داری ــاط« قص ــر ارتب ــب »چت ــا در قال م
ــم.  ــان دهی ــردم نش ــه م ــانده ب ــتان را پوش ــر اس ــری سرتاس ــد چت ــه مانن را ک
ایــن چتــر قــرار اســت هــم وضعیــت موجــود را بهبــود ببخشــد و هــم آخریــن 
ــردم  ــاع م ــه اط ــات را ب ــوژی ارتباط ــرات و تکنول ــت مخاب ــای صنع فناوری ه
برســاند. مــا قصــد داریــم از ایــن پــس در بخش هایــی از برنامــه چتــر ارتبــاط 
ــردم  ــه م ــان را ب ــور و جه ــطح کش ــرات در س ــوژی مخاب ــار تکنول ــن اخب آخری
معرفــی کنیــم و امیدواریــم ایــن بخــش مــورد اســتقبال مخاطبــان قــرار گیــرد. 
ــاط باشــید.  ــا شــماره 3636 در ارتب ــد ب ــا ایــن برنامــه می توانی ــاط ب ــرای ارتب ب
»چتــر ارتبــاط« تنهــا متعلــق بــه مــردم شــهر اصفهــان نیســت و بــه تمــام مــردم 

ــق دارد. ــان تعل اســتان اصفه

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

سبک زندگی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
 ورزش های رزمی در اسارت 

   
کیمیای وطن

حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

بازی هــا  امــکان  اردوگاه  کوچــک   محوطــه 
گاه  نداشــت.  زیــادی  میدانــی  ورزش هــای  و 
ــا کلــی  ــال هــر آسایشــگاه ب ــازی فوتب ــرای یــک ب ب
ــود؛  ــه فرصــت ب ــک ســاعت در هفت ــزی، ی برنامه ری
ــم  ــن، هــر آسایشــگاه دســت کم دو تی ــر ای عــاوه ب
دســته یــک و دســته دو داشــت. بی تحرکــی در 
ــمی   ــع جس ــه فجای ــود ک ــی ب ــّم مهلک ــارت، س  اس
 و روحــی فراوانــی را بــه همــراه مــی آورد. افســردگی  
و از ســوی دیگــر نیازهایــی کــه در آن ســنین اســرا 
را آزار مــی داد، می توانســت بــا ورزش هــای ســنگین 
ســبک های  و  تکنیک هــا  فراگیــری  رزمــی  و 
ــرف  ــکات را برط ــی از  مش ــش بزرگ ــف بخ مختل
ــس  ــا، پ ــمان عراقی ه ــن دور از چش ــازد. بنابرایـ س
ــا   ــا جمــع آوری تشــک ها و مهّی ــه ب از صــرف صبحان
ــی  در  ــگاه، ورزش رزم ــای آسایشــ ــن فضـ ساختـ

ــه می یافــت.  ــم ادام ــک ســاعت و نی ــدود یـ حـ
ورزش هــای کونگ فــو، کاراتــه، جــودو، تکوانــدو 
نظــر  اختــاف  و  آن  مختلــف  ســبک های  و 
ــاجراتی  ــود و گاه مش ــده ب ــرا ش ــل اس ــل محاف  نق
را هــم بــه همــراه داشــت؛ تــا اینکــه بچه هــای 
ــدند  ــر آن ش ــف ب ــی  مختل ــای رزم ــی ورزش ه مرّب
هــر  از  مختلــف  تکنیک هــای  ترکیــب  بــا  کــه 
ــن کار  ــد و ای ــه کنن ــی ارائ ــی ابداع ــبکی، ورزش س
ــد واحــده« معــروف شــد.  ــوان ورزش »ی تحــت عن
عراقی هــا توســط جاسوســان از انجــام ورزش هــای 
افــراد از  برخــی  بودنــد؛  شــده  آگاه   رزمــی، 

ــی   ــای رزم ــی ورزش ه ــد، ول ــدان می افتادن ــه زن ب
ادامــه می یافــت.


