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درس های بزرگ 

له
قا

رم
س حضرت  ازدواج  سالروز  با  مصادف  امروز، 

زهرا  فاطمه  حضرت  و  علیه السالم  علی 
نامگذاری  ازدواج«  »روز  علیها،  سالم اهلل 

شیعیان  همه  به  را  بزرگ  روز  این  است.  شده 
ازدواج  روزها  این  در  که  جوانانی  به   به ویژه 
تبریک  می کنند،  آغاز  را  خود  مشترک  زندگی   و 
از  روایتی  ذکر  ضمن  و  کرده  عرض  تهنیت  و 
علی  زندگی  از  درس هایی  به  کرم)ص(  ا  پیامبر 

و فاطمه اشاره می کنیم. 
من  بر  علیه السالم  جبرئیل  فرمودند:  پیامبر)ص( 
جل  خداوند  همانا  محمد!  اى  گفت:  و  شد  نازل 
بودم  نکرده  خلق  را  علی  من  گر  ا می فرماید  جالله 
براى دختر تو، فاطمه، هیچ همتا و مانندى بر روى 
که پس  کسانی  تا همه  ابوالبشر  آدم  از  نبود.  زمین 

از او آفریده شده اند. )عوالم: 11/373، حدیث 20(
حضرت  و  علی)ع(  حضرت  ازدواج  و  زندگی  مرور 
الگوهای  از  زیبا  مجموعه ای  به  را  ما  زهرا)س(، 

بی بدیل برای زندگی رهنمون می کند...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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و فاصله از ارزش ها
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عدم پیشرفت ملت ایران است
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جزئیات تازه از پرونده جدید 
فساد گمرکی
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چقدر آب مصرف می کنند؟

صفحه 3

رستگاری در دقیقه 100 
صفحه 6

جناب آقای حبیب اله بهرامی
با آرزوی توفیق و تدبیر، انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان تبریک می گوییم. از 
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سالروز ازدواج امیر المومنین حضرت علی )ع(
 و ام االئمه حضرت زهرا ؟اهس؟ گرامی باد

سالروز پیوند آسمانی امیر المومنین حضرت علی ؟ع؟ 
و حضرت زهرا ؟اهس؟ گرامی باد



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

اگــر آمریکایی هــا می خواهنــد کــه زیــر آب هــای 
ــت ... ــکلی نیس ــوند، مش ــن ش ــارس دف ــج ف خلی

ــگاه  ــوز، پای ــزارش ســرویس سیاســی جام نیـ ــه گ ب
 Daily( اینترنتــی روزنامــه انگلیســی دیلی میــرور
نماهنــگ  انعــکاس  بــه  گزارشــی  در   )Mirror
»ایســتاده ایم 2« پرداختــه و در تیتــر خبــر خــود 
ــران  ــی توســط ای ــای آمریکای ــرق شــدن ناوه ــه غ ب
ــران  ــو اشــاره کــرده و آورده اســت: »ای ــن ویدئ در ای
تهاجــم نــاوگان دریایــی آمریــکا را بــا موج هــای 

ــرد.« ــرق ک ــم غ عظی
دیلــی میــرور ضمــن قــراردادن ایــن ویدئــو در 
ــد:  ــح آن می نویس ــود در توضی ــی خ ــگاه اینترنت پای
ــده  ــد ش ــی تولی ــی ضدآمریکای ــم تبلیغات ــک فیل »ی
ــم  ــان را قل ــه »پاهایت ــد ک ــد می کن ــران، تهدی در ای
ایرانــی  جوانــان  از  گروهــی  و  کــرد«   خواهیــم 
آمریکایــی  نیروهــای  از  می دهــد کــه  نشــان  را 

می گیرنــد.« انتقــام 
ــو  ــن ویدئ ــده اســت: »ای ــزارش آم ــن گ ــه ای در ادام
دارد  نــام   )2 )ایســتاده ایم   »2 »ایســتادگی   کــه 

و مدت زمــان آن دو دقیقــه و نیــم )8 دقیقــه( اســت 
همچنیــن تصویــری از ســوختن پرچــم آمریــکا را بــه 

نمایــش گذاشــته و آخریــن مــورد از پیام هــای ضــد 
آمریکایــی، ایــران اســت. 

ــود  ــور خ ــم کش ــی پرچ ــردان ایران ــو م ــن ویدئ  در ای
ــی  ــاوگان دریای ــه ســوی ن ــد و ب را در دســت گرفته ان
در  را  پرچم هایشــان  و  کــرده  حملــه  آمریکایــی 
ســاحل می کوبنــد کــه موجــی عظیــم را ایجــاد کــرده 

و کشــتی های آمریکایــی را  غــرق می کنــد.
ــه  ــران ب ــی ای ــرواز هوای ــاس پ ــر اس ــو ب ــن ویدئ ای
شــماره 655 کــه در ســال 1988 توســط آمریــکا 
هــدف قــرار گرفتــه شــد و تمامــی 290 سرنشــین آن 

ــت.« ــده اس ــاخته ش ــدند، س ــته ش کش
می نویســد:  انتهــا  در  انگلیســی  پایــگاه  ایــن 
رزمایــش  یــک  در  ایرانــی  جنگــی  »قایق هــای 
ــزار  ــته برگ ــال گذش ــه س ــاه فوری ــه در م ــی ک دریای
شــد، یــک ماکــت نــاو هواپیمابــر آمریکایــی را هــدف 

گرفتنــد و نابــود کردنــد.
ــری  ــران ضمــن پخــش تصاوی ــی ای ــون دولت تلویزی
آمریکایی هــا  »اگــر  نوشــت:  رزمایــش  ایــن  از 
می خواهنــد کــه زیــر آب هــای خلیــج فــارس دفــن 

ــت ... .« ــکلی نیس ــوند، مش ش

ایران، ناوهای آمریکایی را غرق کرد

تریاک کشیدن را انگلیس ها یاد مردم ما دادند
 رهبــر انقــاب: مــن ســال ها پیــش - در دهــه   ۳0 و ۴0 - در منطقــه  
 جنــوب خراســان، بــزرگان و افــراد صاحب فکــر و پیرمردهائــی 
ــا  ــاک را ب ــه تری ــا چگون ــه انگلیس ه ــود ک ــه یادشــان ب ــدم ک را دی
شــیوه های مخصوصــی در بیــن مــردم رایــج می کردنــد؛ واال مــردم 

تریــاک کشــیدن بلــد نبودنــد؛ ایــن چیزهــا وجــود نداشــت. 
 ایــن افــراد یادشــان بــود، ســراغ می دادنــد و خصوصیاتــش 
را می گفتنــد. بــا همیــن روش هــا بــود کــه مــواد مخــدر بــه تدریــج 
ــوری  ــی این ج ــگ غرب ــرد. فرهن ــدا ک ــعه پی ــور توس ــل کش در داخ

اســت. 2۳/٠٧/91

نوبخت: مردم تا پایان امسال، طعم شیرین 
خدمات دولت را احساس خواهند کرد

ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ــوری و رئی ــاون رئیس جمه مع
ــی  ــب توجه ــوالت جال ــاری، تح ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــور گف کش
 در کشــور رخ خواهــد داد و مــردم طعــم شــیرین خدمــات دولــت 

را احساس خواهند کرد.
ــت  ــتاد گرامیداش ــن س ــنبه در آیی ــامگاه پنجش ــت ش ــر نوبخ محمدباق
 هفتــه دولــت در چالــوس، پرداخــت بدهــی به گندمــکاران، بازنشســتگان 
حوزه هــای  در  نیمه تمــام  طرح هــای  اجــرای کامــل  و  پیمانــکاران 
مختلــف، به ویــژه در حــوزه راه را از مهم تریــن اقداماتــی دانســت کــه تــا 

ــود.  ــد ب ــردم شــاهد آن خواهن ــان ســال، م پای
وی گفــت : همچنیــن حــدود 66 طــرح توســط ســرمایه گذاران خارجــی 
ــان  ــا پای ــب و کار ت ــای کس ــود فض ــتغال و بهب ــاز اش ــد زمینه س می توان

امســال در کشــور باشــد.
ــرای ســاخت حــدود 7  ــه اختصــاص تســهیات ب ــت ب ســخنگوی دول
ــاره  ــاری اش ــال ج ــان س ــا پای ــده ت ــه کاره رهاش ــد نیم ــزار و 500 واح ه
کــرد و گفــت: عــاوه بــرآن تــاش خواهیــم کــرد زمینــه فرصــت 
 شــغلی بــرای دســت کم 150 هــزار نفــر را نیــز در کشــور فراهــم 

کنیم.

 عالء الدین بروجردی: 1+5 در برابر ما 
دست ها را باالبرد و تسلیم شد

ــق  ــا موف ــز م ــت: در برجــام نی ــس دهــم گف ــرای مجل ــده اصول گ نماین
ــا  ــوق م ــق و حق ــل ح ــرف مقاب ــه ط ــن زمین ــم و در ای ــل کرده ای  عم

را پذیرفت، دست ها را باال برد و تسلیم شد.
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ــردی، رئی ــن بروج عاءالدی
ــر  ــگار عص ــا خبرن ــه ب ــامی، در مصاحب ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
ایــران دربــاره آینــده برجــام و دســتاوردهای ایــران بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه  ــد پرســید در دوران پســابرجام چ ــدا بای ــت: ابت ــده گف ــود آم ــه وج ب
ــای  ــر قطع نامه ه ــال حاض ــت؟ در ح ــاده اس ــور افت ــرای کش ــی ب اتفاق
مصــوب علیــه ایــران در شــورای امنیــت ســازمان ملــل لغــو شــده اســت.

ایــن نماینــده اصول گــرای مجلــس دهــم ادامــه داد: از طــرف دیگــر در 
ارتبــاط بــا اتهامــات نظامــی کــه بــه ایــران زده می شــد و تحــت عنــوان 
»پــی ام دی« معــروف اســت، نیــز مــا موفــق عمــل کرده ایــم و در ایــن 
زمینــه طــرف مقابــل حــق و حقــوق مــا را پذیرفــت، دســت ها را باالبــرد 

و تســلیم شــد.
بروجــردی بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه 
مــا بایــد حقمــان را از حلقــوم آمریــکا بیــرون بکشــیم، افــزود: مأموریــت 
فعلــی وزیــر خارجــه و تیــم مذاکره کننــده در حــال حاضــر ایــن اســت 
ــدات  ــردن تعه ــام کارشــکنی ها و اجــرا نک ــم تم ــا را علی رغ ــه حــق م ک

ــد. ــا بگیرن از آمریکایی ه

کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
از  تاکنــون  آنچــه  گفــت: 
نواقــص  خســارت،   کاســتی، 
ــران  ــت ای ــر مل ــرفت ب ــدم پیش و ع
انگلیــس  در  آن  ریشــه  گذشــته، 
کیمیــای  گــزارش  بــه  اســت. 
محمــد  حجت االســام  وطــن 
در  دیــروز  ظهــر  قاســمی زاده 

ــا تســلیت  ــان ب ــه کرم ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
شــهادت امــام جــواد)ع( بــه نقــل روایتــی از ایشــان 
ــد  ــواد )ع( می فرماین ــام ج ــت: ام ــار داش ــت و اظه پرداخ
 »زیبنــده یــک مؤمــن و شــیعه نیســت کــه در ظاهــر 
 و آشــکار دوســت خــدا باشــد، امــا در نهــان و درون دشــمن 

خداست«
خطیــب جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم 
انقــاب در جمــع نیروهــای دفاعــی کشــور گفــت: رهبــری 
افزایــش تــوان دفاعــی و نظامــی را حــق مســلم مــا 
دانســتند؛ عــاوه بــر تقویــت تــوان دفاعــی بایــد در امکانات 
تهاجمــی نیــز قــوی باشــیم تــا دشــمن خیــال حملــه بــه 

ایــران را نیــز در ســر نداشــته باشــد.
ــا  ــارزه ب ــه روز مب ــاره ب ــا اش وی ب
ــه یــاد  اســتعمار انگلیــس گفــت: ب
ــون از  ــه تاکن ــیم آنچ ــته باش داش
کاســتی، خســارت، نواقــص و عــدم 
 پیشــرفت بــر ملــت ایــران گذشــته

ریشه آن در انگلیس است.
ایــن  تنهــا  افــزود:  قاســمی زاده 
مســئله نیســت کــه انگلیــس اســتعمارگر اســت؛ بایــد بــه 
ــه  ــز توج ــد نی ــث آن بوده ان ــی ها باع ــه انگلیس ــائلی ک مس

ــت. داش
امــام جمعــه موقــت کرمــان ســالروز ازدواج حضــرت 
علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( را یــادآور شــد و بــا 
ــرد: ازدواج، ســنت مهمــی اســت  ــان ک گرامیداشــت آن بی
ــت. ــده اس ــی ش ــکار انحراف ــی اف ــتخوش بعض ــه دس ک

ــه در ســایت های  ــرد: عشــق هایی ک ــوان ک قاســمی زاده عن
ــود  ــه وج ــوس ب ــوا و ه ــل ه ــه دلی ــی ب ــازی و گاه مج
می آیــد، پایــدار نیســت و بــرای زن و مــردم هــم آرامــش 

ــارس ــه همــراه نمــی آورد. ف ب

ــگ  ــاع فرهن ــت: اوض ــهرکرد گف ــت ش ــه موق ــام  جمع ام
ــن  ــه گرفت ــده اســت و در حــال فاصل در کشــور نگران کنن
ــال  ــد در ح ــن رون ــتیم و ای ــامی هس ــای اس از ارزش ه

گســترش اســت. 
ــای وطــن، حجت االســام ابوالحســن  ــزارش کیمی ــه گ ب
فاطمــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد 
 کــه ظهــر دیــروز در مصــای بــزرگ ایــن شــهر برگــزار شــد
اظهــار کــرد: پیگیــری مباحــث فرهنگــی در کشــور 
اســامی چــون ایــران، یکــی از خواســته های بحــق مــرد 

ــت. اس
ــح کــرد: متأســفانه  امــام جمعــه موقــت شــهرکرد تصری
اوضــاع فرهنــگ در کشــور نگران کننــده اســت و در حــال 
فاصلــه گرفتــن از از ارزش هــای اســامی هســتیم و ایــن 

رونــد در حــال گســترش اســت.
 فاطمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون بــه برکــت خــون شــهدا 
تلویزیــون  رســانه ها،  در  علنــا  مــردم  پایــداری   و 
ــا  ــف توطئه ه ــای مختل ــب برنامه ه ــا و ... در قال کتاب ه

ــس  ــت های انگلی ــکار، سیاس ــکای جنایت ــن آمری و باط
می شــود داده  نشــان  ضدمردمــی  حکومت هــای   و 

ادامــه داد: این هــا همــه از بــرکات انقــاب اســامی 
ــیم. ــاکر آن باش ــد ش ــی بای ــه همگ ــت ک ــران اس ای

ــد  ــادات، عقای ــه اعتق ــهرکرد ب ــت ش ــه موق ــام  جمع ام
ــداوم  ــوام ت ــاس و ق ــوان اس ــه عن ــردم ب ــگ م و فرهن
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــران اش ــت ای ــامی و مل ــت اس حکوم
ــف  ــامی ضعی ــای اس ــی و ارزش ه ــائل دین ــه مس اینک
شــود و بــه جــای آن مســائل غیرمرتبــط بــه خــورد 
ــرای مــردم  ــده ای ب جامعــه داده شــود، چــه ســود و فای
ــی کشــور  ــد داشــت. الزم اســت مســئوالن فرهنگ خواه

ــند. ــته باش ــتری داش ــام بیش ــر اهتم ــن ام ــاره ای درب
ــچ ســودی  ــزاری کنســرت ها هی ــان اینکــه برگ ــا بی وی ب
بــرای اخــاق و تعالــی فرهنگــی مــردم نــدارد و تنهــا بــه 
موضوعاتــی بحث برانگیــز تبدیــل شــده اند، تشــریح کــرد: 
اگــر مســئوالن طالــب رضایــت مــردم هســتند، بایــد بــه 

صــورت جــدی بــه حــوزه فرهنــگ وارد شــوند.

امام جمعه موقت کرمان:
استعمار انگلیس، عامل عدم پیشرفت ملت ایران است

امام  جمعه موقت شهرکرد عنوان کرد:
نگرانی از اوضاع فرهنگ و فاصله از ارزش ها

 امــام جمعــه موقــت یــزد بــا بیــان اینکــه مســئوالن اجرایــی بایــد بــا 
ــا  ــاد آن ه ــب اعتم ــرای جل ــردم ب ــه مســائل و مشــکات م رســیدگی ب
ــد، گفــت: مــردم مشــکات اقتصــادی  ــاش کنن ــه نظــام و انقــاب ت  ب
و معیشــتی زیــادی دارنــد کــه حــل و فصــل آن هــا نیازمنــد عــزم جــدی 

و همگانــی اســت.
آیت اللهــی  جــواد  ســید  حجت االســام  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
بــه  اشــاره  بــا  یــزد  شــهر  دیــروز  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در 
دولتمــردان  و  مســئوالن  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  ســخنان 
ــاش  ــته ت ــش از گذش ــردم بی ــائل م ــل مس ــرای ح ــد ب ــزود: بای  اف

کرد.
 وی ادامــه داد: طبــق توصیه هــای رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی 
وظیفــه همــه اســت کــه خیلــی جــدی وظایــف خــود را در قبــال مــردم 
و جامعــه اســامی انجــام دهنــد کــه ایــن عمــل موجــب اعتمادســازی 

بیشــتر اســت.
امــام جمعــه موقــت یــزد تصریــح کــرد: رســیدگی بــه نیازهــای مــردم در 
حــوزه اقتصــادی بســیار ضــروری اســت و ایــن عمــل موجــب افزایــش 
اعتمــاد آحــاد مــردم والیــی و انقابــی مــا بــه مســئوالن و دولتمــردان 

اســت.
 وی در ادامــه بــا انتقــاد از برگــزاری بعضــی برنامه هــای فرهنگــی 
ــد  ــتار ش ــا را خواس ــه آن ه ــیدگی ب ــارت و رس ــتان، نظ ــری در اس و هن
 و گفــت: برگــزاری این گونــه مجالــس برخــاف ارزش هــای نظــام 

و انقاب اسامی است.

 امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: آمریــکا نمی خواســت 
کیمیای وطن

رضا صادقی
ــام  ــته ای انج ــکل هس ــل مش ــرای ح ــی ب ــا مذاکرات واقع
شــود، بلکــه بــه دنبــال ســلطه بــود و جــز نوکــری چیــز دیگــری 
ــی  ــای وطــن، حجت االســام ســید مجتب ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب نمی خواه
میردامــادی ظهــر دیــروز در نمــاز عبادی سیاســی ایــن هفتــه کــه در 
مصــای امــام خمینــی)ره( اصفهــان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه حدیثــی از 
ــم  ــا و آخــرت را می خواهی ــار کــرد: اگــر عــزت و دنی امــام جــواد)ع( اظه
فقــط بایــد تقــوا و بندگــی را پیشــه خــود قــرار دهیــم؛ اگــر ازدواج ســاده 
شــود، بــرای هیــچ کــس ازدواج مشــکل نیســت؛ امــا آنقــدر تشــریفات در 
ازدواج زیــاد شــده کــه مشــکاتی را بــه وجــود آورده و ایــن بایــی اســت 

که خود جامعه آن را به وجود آورده است.
وی بــا اشــاره بــه قســمتی از ســخنان اخیــر مقــام معظــم رهبــری ادامــه 
داد: آمریــکا نمی خواســت واقعــا مذاکراتــی بــرای حــل مشــکل هســته ای 
ــز دیگــری  ــود و جــز نوکــری چی ــال ســلطه ب ــه دنب انجــام شــود؛ بلکــه ب
ــاهده  ــد مش ــد، بای ــی می دهن ــعار دموکراس ــه ش ــانی ک ــد. کس نمی خواه
کننــد کــه در ســوریه، عــراق و دیگــر کشــورهای منطقــه چــه کردنــد و هیــچ 
ــری  ــر دیگــری برت ــی ب ــکا از لحــاظ اخاق ــک از دو حــزب مطــرح آمری ی

ندارنــد.
ــا  ــر راه م ــرد: اگ ــان ک ــان خاطرنش ــان در پای ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
راه خــدا باشــد و چشــم مســئوالن مــا فقــط بــه آمریــکا و اروپــا دوختــه 
ــع  ــه مشــکات مرتف ــد، هم ــد توجــه کنن ــه خداون ــه ب نشــده نباشــد، بلک

خواهــد شــد.

ــر  ــا وزی ــره ب ــرای مناظ ــت: ب ــس گف ــه  و بودجــه مجل عضــو کمیســیون برنام
نفــت اعــام آمادگــی می کنــم تــا همــه چیــز مشــخص شــود؛ نمی دانــم چــرا 
آقایــان از مناظــره فــرار می کننــد، در حالــی کــه بحــث کامــا روشــن و واضــح 
ــای  ــا حقوق ه ــورد ب ــه برخ ــان اینک ــا بی ــی ب ــینعلی حاجی دلیگان ــت. حس اس
نجومــی بایــد قاطــع و قانونــی باشــد، افــزود: یــک مــاک در کشــور بــه نــام 
 قانــون وجــود دارد و ایــن برداشــت های نجومــی صریحــا خــاف قانــون 
 و نامشــروع اســت. برخــی از ایــن مــوارد بــر اســاس سیاســت های کلــی نظــام 
ــون  ــن هــر کســی خــاف قان ــون اساســی خــاف اســت؛ بنابرای و اصــول قان
عمــل کــرده، بایــد مجــازات شــود و ســریع آن پول هــا را بــه بیت المــال 
برگردانــد. حاجی دلیگانــی بــا اشــاره بــه صحبــت اخیــر رئیس  جمهــور 
ــرد: هــر کســی  ــوان ک ــا حقوق هــای نجومــی عن درخصــوص نحــوه برخــورد ب
کــه حقوقــدان باشــد و بخواهــد بــه آن عمــل کنــد، بایــد بــه قانــون اساســی 
کشــور عمــل کنــد؛ نــه اینکــه جلــوی قانــون بایســتد. وی در بخــش دیگــری از 
ــا اشــاره بــه نــوع جدیــد قراردادهــای نفتــی بیــان کــرد:  صحبت هــای خــود ب
ــا  ــم ت ــر نفــت اعــام آمادگــی می کنی ــا وزی ــرای مناظــره ب ــق ب از همیــن طری
اینکــه در مناظــره مشــخص شــود ایــن قراردادهــا بــه ضــرر مــردم اســت یــا 
ــی کــه بحــث  ــد، در حال ــرار می کنن ــان از مناظــره ف ــم چــرا آقای ــر؛ نمی دان خی

کامــا روشــن و واضــح اســت.
عضــو کمیســیون برنامــه  و بودجــه مجلــس شــورای اســامی در پایــان تأکیــد 
ــردم  ــا م ــه  صــورت شــفاف ب ــم مباحــث را ب ــا در مناظــره می توانی ــرد: قطع ک
بیــان کنیــم. آن وقــت ملــت بــزرگ و عزیزمــان، خودشــان دربــاره ایــن 

ــارس ــرد. ف ــد ک ــا قضــاوت خواهن قرارداده

 عضــو هیئــت عالــی نظــارت بــر اجــرای برجــام
ــاس  ــید عب ــئولیت س ــا مس ــه ای ب ــزاری جلس از برگ
ــکا  ــادآوری ســنگ اندازی های آمری ــرای ی عراقچــی ب

ــر داد. ــده  نزدیــک خب در اجــرای برجــام در آین
همان گونــه  داشــت:  اظهــار  والیتــی  علی اکبــر 
دوســتان  فرمودنــد،  انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه 
مذاکره کننــده مــا نهایــت تــاش را کــه در حــد 
ــل  ــرف مقاب ــا ط ــد؛ ام ــام دادن ــود، انج ــان ب وسعش
بــه  هســتند،  آمریکایی هــا  آن هــا  رأس  در  کــه 
هــر طریقــی کــه توانســتند ســنگ اندازی کردنــد.

ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد ت ــدون تردی ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــهولت کاری  ــه س ــود، ب ــار وارد نش ــا فش  آمریکایی ه

را کــه بــه عهده شــان هســت، انجــام نمی دهنــد؛ 
ایــن را بــه روشــنی دیده ایــم.

مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
آمریکایی هــا  نظــام گفــت:  تشــخیص مصلحــت 
بدعهــدی کردنــد و آنچــه را بایــد انجــام دهنــد انجــام 

ــد.  ندادن
ــق زمان بنــدی ای  ــران مطاب ــار داشــت: ای والیتــی اظه
کــه تعهــد کــرده بــود و حتــی زودتــر از آن، بــه 

آمریکایی هــا  ولــی  کــرد؛  عمــل  خــود  وظایــف 
بدعهــدی کردنــد.

عضــو هیئــت عالــی نظــارت بــر اجــرای برجــام تأکیــد 
ــکا  ــنگ اندازی های آمری ــادآوری س ــه ی ــرد: جلس ک

در اجــرای برجــام بــه زودی برگــزار خواهــد شــد.
بــا  والیتــی پیش تــر نیــز در مصاحبــه  مشــروح 
 خبرگــزاری صداوســیما گفتــه بــود: در مذاکــرات
 یــک طــرف کشــورمان و طــرف دیگــر 1+5 تــا پایــان

ــه از  ــان ک ــی از آن ــون یک ــا اکن ــد؛ ام ــو کردن گفت وگ
ــا  ــال مایش ــان فع ــود، همچن ــردان ب ــدا معرکه گ ابت
ــد و آن  ــد می کن ــش می خواه ــر کاری دل ــت و ه اس

ــر ــد. مه ــچ کاری نمی کنن ــر هی ــو دیگ 5 عض

 تأکید امام جمعه موقت یزد بر عزم جدی 
برای حل مشکالت اقتصادی مردم

 امام جمعه موقت اصفهان:
 آمریکا به دنبال سلطه است 

و جز نوکری چیز دیگری نمی خواهد

 اعالم آمادگی حاجی دلیگانی 
برای مناظره با وزیر نفت

والیتی:
عراقچی به زودی بدعهدی های آمریکا را در برجام یادآوری می کند

حتما بخوانید!
اعالم آمادگی حاجی دلیگانی ... شنبه  13 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  243  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

درس های بزرگ 
ادامه از صفحه یک: 

دنیــا  زندگــی  در  را  انســان ها  ســعادت   الگویــی کــه 
ــا  ــا تنه ــا در اینج ــد. م ــن می کن ــن و تأمی ــرت تضمی و آخ
ــی اشــاره  ــن الگوهــای اخاقــی و تربیت ــه گوشــه ای از ای ب

می کنیــم:
1ـ الگوی عفاف و پاکدامنی

حضــرت زهــرا)س(، الگویــی اســت بــه تمــام معنــی بــرای 
ــی  ــر حالت ــه در ه ــرا ک ــی؛ چ ــاب و پاکدامن ــاف و حج عف
ــود کــه نمونه هــای  ــه عفــت و حجــاب خویــش ب ــد ب پایبن
آن بســیار اســت؛ مثــا روزی مــرد نابینایــی پــس از کســب 
اجــازه، بــه خانــه فاطمــه)س( آمــد. پیامبــر)ص( در آنجــا 
حاضــر بــود. فاطمــه)س( خــود را از آن نابینــا پوشــانید و 
ــرا از  ــود: چ ــه او فرم ــر)ص( ب ــت. پیامب ــه گرف از او فاصل
ــد؟  ــو را نمی بین ــا اینکــه او ت ــه گرفتــی، ب ــا فاصل مــرد نابین
ــه  ــد، مــن ک ــرا نمی بین ــر او م فاطمــه)س( پاســخ داد: اگ
ــد.  ــمام می کن ــرا استش ــوی م ــی او ب ــم؛ وانگه او را می بین
رســول خــدا)ص( بــه نشــانه تصدیــق گفتــار فاطمــه)س( 
ــی؛ گواهــی  ــٌة ِمّن ــِک َبْضَع ــَهُد َاّن ــه او فرمــود: َأْش خطــاب ب
ــوار،  ــتی. )بحاراالن ــن هس ــن م ــاره ت ــو پ ــه ت ــم ک می ده

ج43، ص91(
2- هم کفو و همتا بودن:

ازدواج موفقیــت  رازهــای  و  اساســی  اصــول  از   یکــی 
ــا یکدیگــر اســت؛  ــر و پســر ب ــودن دخت ــا ب هم کفــو و همت
زیــرا تنهــا در صــورت همتــا و همشــأن بــودن دو زوج اســت 

کــه درک متقابــل آنــان از یکدیگــر امکان پذیــر اســت.
برخــی تصــور می کننــد کفویــت تنهــا بــه شــرایط ظاهــری از 
قبیــل مســائل نــژادی یــا وضعیــت مــادی و رفاهی بســتگی 
ــی  ــه همتای ــه ب ــت؛ بلک ــن نیس ــه چنی ــی ک  دارد. در صورت
 و هم ســویی آرمان هــا، خواســت ها و تمایــات روحــی 
افــراد، میــزان آگاهی هــای علمــی و دینــی   و روانــی 
میــزان تعهــد عملــی بــه مکتــب و مذهــب و ارزش نهــادن 
ــه  ــی ک ــت. روایت ــی اس ــی و فرهنگ ــای اخاق ــه ویژگی ه ب
ــن موضــوع  ــر ای ــی ب ــرح شــد گواه ــدای بحــث مط در ابت

اســت.
3ـ تقسیم کار

یکــی از مســائل مهــم در هــر خانــواده ای، چگونگــی 
 تقســیم کار بیــن زن و شــوهر و تعییــن محــدوده وظیفــه 
و مســئولیت هــر یــک از آن هــا اســت. ایــن مســئله آن قــدر 
ــزد  ــز ن ــرا)س( نی ــی)ع( و زه ــی عل ــه حت ــت ک ــم اس مه
رســول خــدا)ص( آمدنــد و از ایشــان خواســتند تــا کارهــا 
را میــان آن هــا تقســیم کنــد و حــدود مســئولیت هــر یــک 
را معیــن ســازد. پیامبــر)ص( بــا درایــت ویــژه خــود و بــر 
ــی  اســاس آموزه هــای الهــی در تقســیم بندی بســیار زیبای
کارهــای درون خانــه را بــه حضــرت زهــرا)س( و کارهــای 

بیــرون خانــه را بــه دامــاد شایســته خویــش ســپرد. 
ــه ویژگی هــای جســمی و روحــی  ــر پای ــن تقســیم کار ب ای
ــان هیــچ گاه  ــا ایــن حــال، آن مــرد و زن صــورت گرفــت. ب
ــا یکدیگــر غافــل نشــدند؛ بلکــه گاه و بیــگاه  از همــکاری ب

سنگینی کار را از دوش طرف دیگر برمی داشتند. 
4ـ همسرداری

ــه ظرفیــت وجــودی  ــه یکدیگــر ب ــن نســبت ب ــار زوجی رفت
شــأن  قــدر  هــر  دارد.  بســتگی  دو  آن  شــخصیت   و 
ــری  ــگاه باالت ــن بیشــتر باشــد و از جای و شــخصیت زوجی
ــر مســئولیت پذیری همســران نســبت  برخــوردار باشــند، ب

ــود. ــزوده می ش ــر اف ــه یکدیگ ب
ــر از  ــه ه ــام ک ــن اس ــا گرفت ــوب پ ــای پرآش در آن روزه
برافروختــه می شــد  چنــد گاهــی، شــعله های جنــگ 
علــی)ع( همچــون شــیر از حریــم رســالت و اســام 
پاســداری می کــرد. در بازگشــت بــه خانــه نیــز تنهــا 
ــوزش  ــان و دلس ــر مهرب ــای همس ــا و دلگرمی ه نوازش ه
بــود کــه خســتگی را از بــدن خســته و مجــروح او برطــرف 

خت. می ســا
از دیگــر ســو، علــی)ع( نیــز مــردی متفــاوت از دیگــر مردان 
 بــود. علــی بــا چهــره ای شــاداب و خنــدان کــه در ورای آن
زخــم شمشــیر و تیــر و نیــزه بــود، بــه همســرش دلگرمــی 
ــار  ــا گفت ــرا)س( را ب ــب و جســم خســته زه ــی داد و قل  م

و کردار شیرین خود تسلی می بخشید.
 از هیــچ کاری بــرای آســایش و رهایــی همســرش از 
مشــکات، دریــغ نمی کــرد تــا جایــی کــه حتــی کار 
در نخلســتان یهــودی را بــرای رضایــت فاطمــه )س( 

. ید می پســند
5ـ پرورش فرزندان

ــه ای  ــه گون ــش را ب ــدان خوی ــی)ع(، فرزن ــرا)س( و عل زه
ــه ــاع زمان ــرایط و اوض ــر ش ــا ب ــه بن ــد ک ــرورش می دادن  پ

بتوانند رهبری امت را در دست گیرند. 
ــام( ــم الس ــوم )علیه ــب، ام کلث ــین، زین ــن و حس  حس

ــام(  ــا الس ــی و زهرا)علیهم ــی عل ــود زندگ ــای وج گل ه
ــوزگار جــاودان  ــدام، آم ــه هــر ک ــد ک ــرورش یافتن ــان پ چن

انســان ها شــدند. 
6 ـ جشن عروسی و دوری از گناه

علــی)ع( و زهــرا)س( در مســجد ـ خانــه  خــدا ـ بــا 
ــی مشــترک  ــزرگ اســام، زندگ ــر ب ــه پیامب شــنیدن خطب

ــد.  ــاز کردن ــود را آغ خ
بســیار مایــه تأســف اســت کــه مســلمانان از ایــن مراســم 
پرفیــض و برکــت، سرمشــق نمی گیرنــد. هــر چنــد کســی 
نمی توانــد بــه پــای برگزارکننــدگان آن مراســم برســد، ولــی 
دســت کــم شایســته اســت محفل هــای عروســی پیــروان 
ــروع  ــار نامش ــردار و گفت ــب و ک ــو و لع ــزرگان از له ــن ب  ای

و حرام، تهی باشد.
ــودن  ــبک ب ــرور، س ــاط و س ــادگی و نش ــی، س 7- بی تکلف

ــدازه  نیــاز... ــه ان مهریه)500دینــار( و جهیزیــه ب
ــام  ــی ام ــای زندگ ــه ای از الگوه ــا گوش ــائل تنه ــن مس ای
بــود کــه  الســام(  )علیهمــا  زهــرا  حضــرت  و  علــی 

ان شــاءهللا درســی باشــد بــرای همــه مــا.

تعاون و اقتصاد مقاومتی                                                           

 امــروز »روز تعــاون« نامگــذاری شــده اســت. ایــن روز 
ــم. فرهنــگ  ــه همــه اعضــای تعاونی هــا تبریــک می گوئی را ب
اســامی، آموزه هــا، دســتورها و تأکیدهــای دیــن مبین اســام 
 مبنــی بــر کمــک بــه همنوعــان، همــکاری در کارهــای نیــک 
و یــاری رســاندن بــه نیازمنــدان اســت. مســائلی چــون وقــف، 
ــر ایــن تأکیــدات  صدقــه، قرض الحســنه و زکات، مصداقــی ب

فــراوان اســت. 
در ایــن میــان، انســان در مســیر کمــال خــود ناچــار از حیــات 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد، ب ــت و بی تردی ــاون اس ــی و تع اجتماع
 ایــن کمــال، بــه ابزارهــای گوناگــون نیــاز دارد. در نتیجــه
 آدمــی بنــا بــر عقــل خویــش، گاه حتــی جمــاد و گیــاه 
و حیــوان را بــه خدمــت می گیــرد تــا بــه هــدف نهایــی خــود 
برســد. از ایــن رو، افــراد بشــر ناگزیــر از تشــکیل اجتماعــی بــر 
ــد و  ــم کار کنن ــرای ه ــه ب ــی هم ــاون می شــوند؛ یعن ــه تع پای
همــه از کارکــرد هــم بهره منــد شــوند. قــرآن کریــم نیــز بــه این 
ــا خــود معــاش و روزی آن هــا  ــد: »م حقیقــت اشــاره می کن
ــی  ــر بعض ــی را ب ــم و بعض ــیم کرده ای ــا تقس ــات دنی را در حی
ــه  ــر را ب ــی دیگ ــردم، بعض ــی از م ــا بعض ــم ت ــری داده ای برت

خدمــت گیرنــد.« 
ــا  ــکاری در نیکی ه ــاون و هم ــاره تع ــز درب ــری نی ــه دیگ در آی
ــوا  ــّر والتقــوا و ال تعاون ــوا علــی الب چنیــن آمــده اســت: تعاون
 علــی االثــم و العــدوان؛ در نیکــوکاری و پرهیــزکاری یکدیگــر 
را یــاری کنیــد و در گنــاه و تجــاوز، بــه یکدیگــر یــاری نرســایند. 
 بــر ایــن اســاس، مســلمانان موظفنــد در کارهــای نیــک
همــکاری کننــد، ولــی همــکاری در اهــداف باطــل و نادرســت 
بــرای  مکان هــا  بهتریــن  از  تعاونی هــا  اســت.  ممنــوع 
همــکاری در کارهــای نیــک بــه شــمار می آیند.پیامبــر اعظــم 
ــرورزی  ــان از نظــر مه ــد: مؤمن ــه فرمودن ــه و آل ــی هللا علی صل
ــرگاه  ــه ه ــد ک ــک پیکرن ــد ی ــر مانن ــاره یکدیگ ــت درب و عطوف
عضــوی از آن دچــار دردی شــود، دیگــر اعضــا همــدردی خــود 
ــتابند.  ــش می ش ــه کمک ــد و ب ــراز می دارن ــو اب ــا آن عض  را ب
 )بنــی آدم اعضــای یک پیکرنــد   که در آفرینــش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار(
مــردم همیشــه در خیــر خواهنــد بــود تــا وقتــی کــه امــر بــه 
ــزکاری  ــد و در نیکــی و پرهی معــروف و نهــی از منکــر می کنن
بــه یکدیگــر یــاری می رســانند. امــام علــی علیــه الســام نیــز 
فرمودنــد: از حقــوق واجــب خــدا بــر بنــدگان، خیرخواهــی بــه 
ــی حــق در  ــرای برپای ــاری کــردن یکدیگــر ب ــوان و ی ــدازه ت ان
میــان خــود اســت. تعاونی هــا در توســعه اقتصــاد کشــاورزی 
و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نقــش مؤثــری دارنــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه تعاونی هــا، جــزو تشــکل هایی هســتند کــه از نهــاد 
ــاش ــا ت ــد ب ــه و دارای اقتصــاد مردمی ان ــردم شــکل گرفت  م

ــور را در  ــادی کش ــی اقتص ــد توانای ــی می توانن ــاد و همدل اتح
ــد.  ــی توســعه دهن بخــش کشــاورزی و بازرگان

اقتصــادی  توســعه  بــرای  مناســبی  اهــرم   تعاونی هــا 
و اجتماعــی تلقــی می شــوند و در بهــره وری بهینــه بــر شــرایط 
نــوع  تأثیرگذارنــد. محوری تریــن  و کار در جامعــه  تولیــد 
اقتصــاد مقاومتــی در بخــش کشــاورزی از طریــق کشــاورزان، 
تولیدکننــدگان و تعاونگــران اســت؛ از ایــن رو بایــد بــرای 
پویایــی اقتصــاد از حضــور مجّدانــه و مشــارکت بخــش تعاونی 
دفــاع کــرد. اهــداف اقتصــاد مقاومتــی توســعه کارآفرینــی و 
فعال ســازی منابــع مالــی همچنیــن پیشــتازی اقتصــاد 
ــا رونــق یافتــن اقتصــاد  دانش بنیــان اســت کــه ایــن مهــم ب
بازارهــای فرامنطقــه ای، اصــاح الگــوی مصــرف، خــروج 
دولــت از تصدی گــری و تقویــت منابــع مردمــی میســر 
ــداف حــوزه اشــتغال و  ــق اه ــکار تحق ــن راه می شــود. بهتری
به ویــژه اقتصــاد مقاومتــی در توســعه بخــش تعــاون اســت. 
پیاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی مســتلزم اجرای سیاســت های 
ــه حــوزه اشــتغال و تولیــد اســت و در ایــن مســیر  ــوط ب مرب
ــز اســتفاده شایســته  ــد از ظرفیت هــای بخــش تعــاون نی بای
صــورت گیــرد کــه متأســفانه ایــن اتفــاق دیــده نمی شــود. در 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، بــر مقــاوم بــودن اقتصــاد، 
ــت مصــرف  ــد، مردمی کــردن اقتصــاد، مدیری ــت از تولی  حمای
ــه  ــا ب ــده و تعاونی ه ــد ش ــان تأکی ــای دانش بنی و فعالیت ه
عنــوان بنگاه هــای اقتصــادی مردم نهــاد کــه بــا ســرمایه 
فعالیــت  مــردم  بــا مدیریــت  و  مــردم  بــرای  مردمــی، 
می کننــد، نقــش مهــم و مؤثــری در اقتصــاد مقاومتــی دارنــد. 
دانش بنیــان بــودن اقتصــاد یکــی از ویژگی هــای اقتصــاد 
مقاومتــی اســت. چنیــن تفکــری را می تــوان در فرهنــگ 
و الگــوی اقتصــادی تعــاون جســت وجو کــرد؛ چــرا کــه 
تعاونی هــا بــا هــدف ایجــاد همیــاری و همزیســتی اقتصــادی 
ــد و  ــکل می گیرن ــه ش ــاد جامع ــدف وآح ــه ه ــن جامع در بی
ســازماندهی ســرمایه های کوچــک مردمــی را بــه نحــوی 
ــن  ــم در ای ــد. امیدواری ــری قرارمی دهن ــورد پیگی ــد م قانونمن
شــرایط نامطلــوب اقتصــادی و بــه منظــور ســرعت بخشــیدن 
بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه تعاونی هــا بیــش از گذشــته 

توجــه شــود.

مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرگ خبر داد:
جزئیات تازه از پرونده جدید فساد گمرکی 
ــرگ  ــازمان یافته گم ــم س ــا جرای ــارزه ب ــز مب ــر کل مرک مدی
ــل  ــت: اوای ــی گف ــد فســاد گمرک ــده جدی ــاره پرون ــران درب ای
ــناد در  ــل اس ــف جع ــا کش ــاه ب ــرک کرمانش ــال 9۳، گم س
صــادرات الــکل علیــه ایــن پرونــده اعــام جــرم کــرد. ارزش 
کل پرونــده، یــک میلیــارد و 800 میلیــون تومــان بــود و 
اکنــون 10 نفــر نیــز بازداشــت هســتند. فریــده زبیــدی 
ــرک  ــازمان یافته گم ــم س ــا جرای ــارزه ب ــز مب ــر کل مرک مدی
ــان  ــرک پرویزخ ــر در گم ــف اخی ــه کش ــاره ب ــا اش ــران ب ای
کرمانشــاه اظهــار داشــت: ایــن کشــف مربــوط بــه 15 
ــکل رازی  ــه شــرکت ال ــوط ب ــی مرب ــه صادرات ــره اظهارنام فق
در گمــرک اهــواز بــوده کــه بایــد از گمــرک پرویزخــان 
کرمانشــاه صــادرات می شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اوایــل 
ــده  ــواز پرون ــاه و اه ــرک کرمانش ــکاری گم ــا هم ــال 94 ب س
ــتان  ــه دادس ــاق ب ــی و قاچ ــب گمرک ــل و پلم ــث جع از حی
ــرد:  ــد ک ــد، تأکی ــرم ش ــام ج ــاه اع ــیرین کرمانش ــر ش قص
ــه  ــان ب ــرک پرویزخ ــی گم ــتگاه های نظارت ــل از ورود دس قب
ایــن پرونــده ورود کــرده اســت و در حــال حاضــر دادســتان 
ــار  ــتر آن را در اختی ــی بیش ــات و بررس ــام تحقیق ــرای انج ب
 اداره کل اطاعــات کرمانشــاه قــرار داده تــا تحقیقــات انجــام 
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ــات  ــد در معام ــول نق ــکناس و پ ــگاه اس ــد جای ــر چن ه
ــه دلیــل  ــه روز کم رنگ تــر می شــود، امــا ب روزمــره مــا روزب
ــران،  ــازار ای ــودن ب ــنتی ب ــاخت های الزم و س ــود زیرس نب
هنــوز هــم پــول نقــد از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــادی از وجــود اســکناس ها  ــار زی در هفته هــای اخیــر، اخب
ــت.  ــده اس ــر ش ــازار منتش ــی در ب ــای تقلب و ایران چک ه
ــزار  ــکناس های 10 ه ــس اس ــان پلی ــه کارآگاه ــق گفت طب
ــد  ــی طــرح جدی ــی و ایران چک هــای 50 هــزار تومان تومان
ــد.  ــکناس بوده ان ــدگان اس ــی جعل کنن ــای اصل از طعمه ه
ــا جعــل و  ســرهنگ محمدرضــا اکبــری، معــاون مبــارزه ب
کاهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجــا می گویــد: راه هــای 
ــد  ــی، بای ــکناس های جعل ــا و اس ــایی ایران چک ه شناس
از ســوی بانــک مرکــزی اطاع رســانی شــود؛ امــا در ایــن 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــه کم کاری های زمین
ــیار  ــد بس ــک جدی ــی ایران چ ــب امنیت ــزود: ضری وی اف
ــتری  ــت بیش ــی از امنی ــای قبل ــت و ایران چک ه ــم اس ک

ــد. ــوردار بودن برخ
ایران چک های جدید

 50 جدیــد  ایران چک هــای  گذشــته،  ســال  شــهریور 
ــب  ــک مرکــزی ضری ــازار شــد و بان ــه ب ــی روان هــزار تومان
ــون  ــاال اعــام کــرد؛ امــا اکن امنیتــی ایــن چک پول هــا را ب
مشــاهده می شــود کــه جعــل ایران چک هــای جدیــد 
راحت تــر از ایران چــک قبلــی اســت و بانــک مرکــزی 
هــم در ایــن زمینــه ســکوت کــرده اســت. ایران چــک 
انتشــار  از  پــس  مــاه  دو  تقلبــی  تومانــی  هــزار   50 

و عرضــه اولیــه ایران چــک اصلــی بــه بــازار آمــد و اکنــون 
میــزان اســکناس ها و چک پول هــا بــه حــدی رســیده کــه 
برخــی بازاریــان از پذیــرش ایــن ایــران چک هــا خــودداری 

می کننــد.
تشخیص ایران چک های تقلبی

ویژگی هــای امنیتــی متعــددی در ایران چــک 50 هــزار 
ــور  ــه طــوری کــه کاغــذ آن ن تومانــی جدیــد وجــود دارد؛ ب
مــاوراء بنفــش را بازتــاب نمی کنــد و در ســطح کاغــذ 
ــر  ــه زی ــده ک ــتفاده ش ــی اس ــنتی نامرئ ــاف فلورس از الی

ــود.  ــاهده می ش ــگ مش ــار رن ــش در چه ــاوراء بنف ــور م ن
ــخ  ــود دارد؛ ن ــی در آن وج ــخ امنیت ــوع ن ــن دو ن همچنی
 امنیتــی پنهــان کــه عبــارت I.R.IRAN روی آن درج شــده 
ــه  ــره ای ک ــی پنج ــخ امنیت ــه و ن ــرار گرفت ــذ ق و درون کاغ
ــه ای  ــه گون ــا ریزنوشــته اســت و ب ــوع هولوگرافیکــی ب از ن
 درون کاغــذ قــرار گرفتــه کــه قســمتی از آن نمایــان 
و قســمتی دیگــر در بطــن کاغــذ مخفــی اســت و بــا قــرار 
ــان  ــخ نمای ــام ن ــور تم ــل ن ــک از رو در مقاب دادن ایران چ

می شــود. 

صــورت  بــه  ایران چــک  نقش هــای  تمامــی  طراحــی 
خطــی و بــا اســتفاده از نرم افزارهــای امنیتــی بــوده و هــر 
خــط حامــل اطاعــات مربــوط بــه رنــگ خــود اســت؛ در 
صورتــی کــه در نمونه هــای تقلبــی خطــوط از ترکیــب نقــاط 
رنگــی تشــکیل شــده و به راحتــی به وســیله ذره بیــن قابــل 

تشــخیص اســت. 
همچنیــن بخش هایــی از طــرح و شماره ســریال ها بــا 
ــور  ــر ن اســتفاده از مرکــب فلورســنتی چــاپ شــده کــه زی
مــاوراء بنفــش بــه رنگ هــای ســبز و طایــی مایــل بــه زرد 
ــر  ــه عــاوه بخش هایــی از تصوی ــل مشــاهده اســت. ب قاب
پرنــده و عــدد 50 بــا مرکــب نامرئــی چــاپ شــده کــه زیــر 
ــه صــورت  ــی ب ــا رنگ هــای قرمــز و آب ــور ماوراءبنفــش ب ن
ــاپ  ــک از چ ــن ایران چ ــوند. در ای ــان می ش ــل نمای مکم
برجســته در ســه رنــگ اســتفاده شــده کــه بــه ســهولت بــا 

انگشــتان دســت قابــل لمــس و شناســایی اســت.
چرا پول نقد؟

امــا شــاید بهتریــن راه بــرای فــرار از مشــکات پــول نقــد 
اســتفاده از روش هــای نویــن جابه جایــی پــول باشــد. هــر 
ــز صددرصــد امــن نیســتند  ــا نی ــن روش ه ــام ای ــد تم چن
ــت  ــوان دریاف ــتی می ت ــر انگش ــاب س ــک حس ــا ی ــا ب ام
مزیت هــای اســتفاده از ایــن روش هــا بــه شــدت از 

ــت.  ــر اس ــر و راحت ت ــد مطمئن ت ــول نق ــتفاده از پ اس
بــه همیــن دلیــل هــم جــا دارد بانک هــا بــه کمــک 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــردم را ه ــانه ها م رس
ــته  ــودجویان بس ــر س ــم راه ب ــا ه ــد ت ــنا کنن ــا آش روش ه
شــود و هــم در بســیاری زمینه هــا صرفه جویــی اقتصــادی 

ــرد. ــورت گی ص

وجود اسکناس ها و ایران چک های تقلبی در بازار

مشکالت پول نقد

بــر اســاس آخریــن اطاعاتــی کــه مرکــز آمــار 
ــه کــرده  ــران از الگــوی مصــرف آب در کشــور ارائ  ای
در ســال 93 معــادل 86.4 درصــد آب های ســطحی 
کشــور مهــار شــده اســت کــه نســبت بــه ســال 92، 

حــدود 12.6 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
آب  ســهم  آمــار  مرکــز  گــزارش  در 
ــع آب  مصرف شــده هــر اســتان از مناب
کشــور )در ســال 93( مشــخص شــده 
اســت کــه بــر اســاس آن 67.6 درصــد 
منابــع آب کشــور توســط 10 اســتان 

مصــرف می شــود. 
خوزســتان، فــارس و خراســان رضــوی 
ایــن  بیــن  در  را  ســهم  بیشــترین 

ــرانه  ــد. س ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتان ب 10 اس
مصــرف آب شــرب شــهری اســتان فــارس در 
ــا 242  ــدران ب هــر شــبانه روز 199 لیتــر اســت. مازن
سیســتان  و  پرمصرف تریــن  شــبانه روز  در   لیتــر 
کم مصرف تریــن  لیتــر   143 بــا  بلوچســتان  و 

اســتان کشــور در ایــن زمینــه اســت. 

آب شــرب  مصــرف  ســرانه  میانگیــن کشــوری 
شــهری در ســال 93 معــادل 197 لیتــر در شــبانه روز 
ــدی ــهم 60.5 درص ــا س ــتان ب ــت. خوزس ــوده اس  ب

ــا ســهم  ــا ســهم 5.5 درصــدی، تهــران ب اصفهــان ب
ــا ســهم  4 درصــدی، کرمــان و فــارس هــر کــدام ب
ــا  ــه اول ت ــه ترتیــب رتب 2.7 درصــدی ب
چهــارم مصــرف آب کشــور را در بخــش 

ــته اند.  ــت داش صنع
در بخــش مصــرف آب شــرب نیــز تهران 
ــا  ــتان ب ــد، خوزس ــهم 18.7 درص ــا س ب
ــوی  ــان رض ــد، خراس ــهم 15.8 درص س
بــا ســهم 7.3 درصــد، اصفهــان بــا 
ــهم 6  ــا س ــارس ب ــد و ف ــهم 7 درص س
درصــد بیشــترین مصــرف آب شــرب را در بیــن 
ــتان  ــتان خوزس ــته اند. اس ــور داش ــتان های کش اس
بــا ســهم 16.8 درصــد، فــارس بــا ســهم 9.8 
ــترین  ــد بیش ــهم 7.8 درص ــا س ــان ب ــد و کرم درص
ســهم مصــرف آب را در بخــش کشــاورزی بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص

هریک از استان های کشور، چقدر آب مصرف می کنند؟
نتایــج ارزیابی هــا نشــان دهنده جایــگاه پاییــن 
اولیــه  کیفیــت  جهانــی  رنکینــگ  در  ایــران 

اســت.  جهــان  در  تولیــدی  خودروهــای 
صنعــت خــودروی ایــران حتــی جایگاهــی پایین تــر 
ــاخص  ــن دارد. ش ــای چی ــودروی نوپ ــت خ از صنع

اولیــه  کیفیــت  بررســی  بــه   IQS
دیــدگاه  از  تولیــدی  خودروهــای 
عبارتــی  بــه  و  پرداختــه  مشــتریان 
ــر  ــده در ه ــوب مشاهده ش ــداد عی تع
ــه  ــه ماه ــدی در س ــودروی تولی 100 خ
ــتریان ــر مش ــت آن را از نظ  اول مالکی

بررسی می کند. 
ــزارش شــرکت بازرســی  ــر اســاس گ ب

کیفیــت و اســتاندارد ایــران، در میــان 6 کشــور مــورد 
ــن  ــر میانگی ــر را از نظ ــگاه آخ ــران جای ــی، ای بررس
ــت اولیــه خودروهــای تولیــدی بــه دســت  کیفی
آورده اســت. در ایــن زمینــه وضعیــت شــاخص 
جنوبــی ژاپــن، کــره  آلمــان،  6 کشــور  در   IQS 

چین، فرانسه و ایران بررسی شده است. 

ــن بررســی، شــاخص IQS در آلمــان معــادل  در ای
ــراد در ســه ماهــه اول مالکیــت هــر  ــا 80 )0.8 ای ب
ــه  ــه ماه ــراد در س ــن 165 )1.6 ای ــودرو(، در ژاپ خ
اول مالکیــت هــر خــودرو(، کــره جنوبــی 185 )1.8 
ــه مالکیــت هــر خــودرو(،  ــراد در ســه ماهــه اولی ای
ــه  ــه ماه ــراد در س ــن 318 )3.1 ای چی
اول مالکیــت هــر خــودرو(، فرانســه 
اول  ماهــه  در ســه  ایــراد   4.2( 420
ــران 478  ــودرو( و ای ــر خ ــت ه مالکی
)4.7 ایــراد در ســه ماهــه اول مالکیــت 

ــوده اســت. ــر خــودرو( ب ه
حالــی  در  ارزیابــی  ایــن  نتایــج   
معــدن  صنعــت،  وزیــر  کــه   اســت 
و تجــارت چندیــن بــار از خــراب شــدن خودروهــای 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــل انتق ــد داخ ــر تولی صفرکیلومت
ــت زاده  ــا نعم ــادات، محمدرض ــن انتق ــی از ای در یک
ــدی در  ــای تولی ــرا خودروه ــود: چ ــرده ب ــار ک اظه
کشــور بایــد قبــل از 10 هــزار کیلومتــر پیمایــش بــه 

تعمیرگاه هــا مراجعــه کننــد؟!

مرکزپیش دبستانی مستقل ستاره  باران 
با مدیریت خانم دکتر اسماعیل پور

 قیمتی استثنایی و پرداخت آسان به صورت طوالنی مدت 

تلفن 35214794 و 09133263459
خیابان جی شرقی، جنب چایخانه صفا )رستوران صدف سابق(، کوچه شهید احمد احمدی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

در مراســم افتتــاح ســاختمان جدیــد بــرق بخــش بهارســتان کــه بــا حضــور مدیــر 
عامــل بــرق شهرســتان اصفهــان و مســئوالن شــهر بهارســتان برگــزار شــد، مدیــر 
 عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت 
شــهیدان  ایــن  بــارز  ویژگــی  باهنــر،  و  رجایــی  شــهید  خاطــره  و  یــاد   و 
ــی  ــاد قلب ــان، اعتق ــدف یکس ــکات، ه ــر مش ــت در براب ــتی مقاوم را ساده زیس
بــه نظــام جمهــوری اســامی عنــوان کــرد و بیــان داشــت: مــا نیــز در مجموعــه 
ــم  ــرار داده ای ــود ق ــوی خ ــر را الگ ــی و باهن ــهیدان رجای ــور ش ــرق کش ــت ب  صنع
و تاشــمان ایــن اســت کــه بــا همــه ظرفیت هــا و بــا تأکیــد بــر پیگیــری امــور در 

راه رســیدن بــه اهدافمــان بــا شــتاب بیشــتر حرکــت کنیــم.
حمیدرضــا پیرپیــران بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
ــه  ــه مــردم اســت، ادامــه داد: ب اهدافــی دارد کــه مهم تریــن آن خدمت رســانی ب
هــر روش ممکــن ایــن کار بایــد انجــام شــود؛ حتــی اگــر خدمت رســانی ســاده 
ــخت افزاری  ــزاری، س ــاخت ها  )نرم اف ــی زیرس ــه بررس ــر ب ــال حاض ــد. در ح باش
تأسیســاتی و نیــروی انســانی( و بازنگــری فرآیندهــا و دســتورالعمل ها و اینکــه 
ــه  ــم، توج ــه کنی ــرق ارئ ــات ب ــردم خدم ــه م ــاده ترین  روش ب ــه س ــور ب چط

کرده ایــم.
 وی تأکیــد کــرد: هم اکنــون در اصفهــان بــه لحــاظ تأمیــن زیرســاخت های 
ســخت افزاری و نرم افــزاری و زیربنایــی حرکت هــای خوبــی انجــام شــده 
 اســت. مدعــی هســتیم بیــش از 93 درصــد رضایتمنــدی مــردم را داریــم 
و بیشــتر از 85 درصــد خدمــات بــدون حضــور مــردم از طریــق زیرســاخت 

مکانیــزه اجراشــدنی اســت.
 وی ادامــه داد: نــوع نگاهمــان ایــن اســت کــه میــزان رضایتمنــدی در بیــن مــردم 
ــه  ــه ب ــن زمین ــا درای ــم ت ــعی می کنی ــانیم و س ــد برس ــتر از 95 درص ــه بیش را ب

اولین هــای کشــوری برســیم.
 پیرپیــران همچنیــن از کلنگ زنــی ســاختمان بــرق بهارســتان تــا یــک مــاه آینــده 
خبــر داد و افــزود: ایــن ســاختمان تــا یکســال و نیــم دیگــر آمــاده بهره بــرداری 
می شــود و مــا آمادگــی داریــم تــا کلیــه امکانــات را بــا مدیریــت بــرق ایــن شــهر 

بــرای مــردم فراهــم کنیــم. 
ــرکت  ــط ش ــوری توس ــات غیرحض ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــی صددرص وی از آمادگ

ــر داد. ــز خب ــه نی ــن منطق ــردم ای ــه م ــان  ب ــرق اصفه ــع ب توزی
   برق رسانی به 4 هزار مشترک مسکن مهر بهارستان

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــرق شــهر بهارســتان نی در ادامــه ایــن مراســم، رئیــس ب
محــدوده جدیــد بــرق بهارســتان از پــل راه آهــن تــا ایســتگاه غــرب )جاده شــیراز( 
 در نظــر گرفتــه شــده، گفــت: مشــترکین ایــن بخــش، شــامل 50 هزارنفــر هســتند 

و وسعت شبکه فشار متوسط و ضعیف نیز تا 770کیلومتر است.
غامحســین مؤمنــی بــا اشــا ره بــه اینکــه در ایــن بخــش 750 دســتگاه پســت 
وجــود دارد کــه 545 هوایــی و بقیــه زمینــی اســت، افــزود: امســال پیش بینــی 
ــه  ــترک ب ــزار مش ــز2 ه ــال نی ــه امس ــت و در5 ماه ــده اس ــترک ش ــزار مش 5 ه

مشــترکین اضافــه شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل 4500 انشــعاب بــه مشــترکین واگــذار شــده 
ادامــه داد: بــرای خدمت رســانی بیشــتر بــه مشــترکین جنــوب شــرق اصفهــان و 
بــا توجــه بــه افــزوده شــدن مشــترکین در بهارســتان بــرای راه اندازی مســکن های 

مهــر ایــن ســاختمان  بــه صــورت موقــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بیــان داشــت: بــه زودی کلنگ زنــی زمیــن اصلــی ســاختمان بــرق بهارســتان 

در فضایــی بــه وســعت 3 هــزار متــر مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر4/5 میلیــارد 
ــان انجــام می شــود. توم

ــتان  ــازها در بهارس ــد ساخت وس ــش رش ــه افزای ــرد: بــا توجــه ب ــد ک  وی تأکی
نیــاز اســت کــه خدمت رســانی بــه مــردم در فضــای بهتــر و بــا امکانــات بیشــتری 

ــود. محقق ش
رئیــس بــرق شــهر بهارســتان بــا اشــاره بــه اینکــه قســمت اعظــم مســکن مهــر 
 در ایــن شــهر بــه پایــان رســیده اســت و تاکنــون 4 هــزار انشــعاب واگــذار شــده 
و  حــدود 1000 انشــعاب دیگــر باقــی مانــده اســت، افــزود: دربهارســتان بیــش از 

5 هــزار مســکن مهــر وجــود دارد.
ــش  ــهر افزای ــن ش ــته در ای ــال گذش ــه س ــبت ب ــرق نس ــرف ب ــت: مص  وی گف
نداشــته و در حــال حاضــر بیشــترین مصرف کننــدگان بــرق کــه حــدود 60درصــد 
 را بــه خــود اختصــاص می دهنــد، بــه ترتیــب تجــاری و خانگــی هســتند 

و سپس در بخش های خدمات،کشاورزی و صنعت.     
    نیاز به امکانات دربهارستان به دلیل رشد فزاینده جمعیت      

در پایــان ایــن مراســم نیــز، امــام جمعــه بهارســتان بــا اشــاره بــه پیشــرفت های 
کشــور در کلیــه زمینه هــا گفــت: بایــد بــه حــدی از پیشــرفت برســیم کــه 
فاصله مــان بــا دنیــا از بیــن بــرود. افتتــاح پروژه هــا ی متعــدد در کلیــه 
 بخش هــا در طــول ســال های پــس از انقــاب و به ویــژه ســال های اخیــر

ــوده اســت  ــدر ب ــا در کشــور چق ــم وســعت خرابی ه ــه در قدی ــد ک نشــان می ده
ــم.  ــن ببری ــا را از بی ــته ایم فاصله ه ــا توانس ــن بخش ه ــردن در ای ــا کار ک ــه ب ک

 آیــت هللا صادقــی بیــان داشــت: االن ماهیــت خدمــت در کشــور مــا تغییــر کــرده 
و در همــه جاهــا و در روســتاها خدمت رســانی بــه مــردم می شــود. در حــد 
وســیع  نیروهــای مــا خــوب کار می کننــد؛ امــا بایــد روزبــه روز شــاهد شــکوفایی 

تنــوع خدمــات  بــه مــردم باشــیم.
ــتر  ــتان بیش ــتگاه ها در بهارس ــانی دس ــرعت خدمت رس ــد س ــرد: بای ــد ک وی تأکی
شــود؛ چــون ایــن شــهر ســرریز جمعیــت اصفهــان اســت و در آینــده نزدیــک نیــز 
ــت در بهارســتان بیشــتر می شــود ــرو، رشــد جعمی ــا برطــرف شــدن قصــه مت  ب

و مردم نیازمند ارائه امکانات بیشتر در این شهر هستند.   

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در مراسم افتتاح ساختمان برق منطقه بهارستان:

به هر روش ممکن به مردم خدمت رسانی می کنیم

حتما بخوانید!
3کاهش تورم در سبد مصرف خانوار ... شنبه  13  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 243 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

کاهش تورم در سبد مصرف خانوار 
مشهود نیست 

 آمارهــا در حالــی از کاهــش 
اول  نیمــه  در  تــورم  نــرخ 
ســال حکایــت دارد کــه ایــن 
هزینــه  ســبد  در  کاهــش 
ــد ــه بای ــه ک ــا آن گون  خانواره

محســوس نیســت و بعضــی 
اقــام مهــم مصرفــی بــا 
افزایــش قیمــت یــا کم فروشــی روبــه رو بــوده اســت. 
ــدای  ــورم از ابت ــرخ ت ــار، ن ــز آم ــار مرک ــاس آم ــر اس ب
امســال تاکنــون رونــدی کاهشــی داشــته؛ بــه طــوری 
کــه نــرخ تــورم در فروردیــن 11.2 درصــد، اردیبهشــت 
درصــد   9 تیــر  درصــد،   9.7 خــرداد  درصــد،   10.4 
و مــرداد 809 درصــد بــوده و طبــق پیش بینــی معــاون 
وزیــر اقتصــاد، در شــهریورماه جــاری نیــز از 807 
درصــد فراتــر نخواهــد رفــت. در کنــار ایــن سیاســت ها 
تــورم کاهــش پیــدا کــرد و تک رقمــی شــد؛ امــا 
همچنــان بــا وجــودی کــه بــر روی نمودارهــای آمــاری 
در  کــرد،  مشــاهده  می تــوان  را  تــورم  کاهــش 
اقتصــاد  بــا  بخش هــای مختلفــی کــه مســتقیم 
ــا  ــری از کاهــش قیمت ه ــط اســت، اث ــا مرتب خانواره
نمی تــوان دیــد. قیمــت اقــام خوراکــی، یکــی از 
ــا وجــود کاهــش  ــه ب ــوارد اســت ک ــن م ــن ای مهم تری
 تــورم همچنــان در بعضــی اقــام ســیر صعــودی 
را طــی کــرده اســت و خانوارهــا بایــد بهــای بیشــتری 

را برای تأمین آن ها بپردازند.

ذخایر آب ایران، 12 میلیارد لیتر آب رفت
بــرای  اســترالیا  و  ایــران  مذاکــرات  جدیــد  دور   
مدیریــت مصــرف و مقابلــه بــا بی آبــی در حالــی آغــاز 
شــده کــه جدیدتریــن گــزارش وزارت نیــرو از کاهــش 
ــور  ــونده کش ــر آب تجدیدش ــری ذخای ــارد لیت 12 میلی
ــزی  ــاون برنامه ری ــی، مع ــا دائم ــت دارد. علیرض حکای
ــترک  ــت مش ــرو در نشس ــر نی ــادی وزی ــور اقتص و ام
ــا مقامــات دانشــگاه ملبــورن اســترالیا گفــت: در 15  ب
ــارد  ــونده 116 میلی ــع آب تجدیدش ــر، مناب ــال اخی س
 متــر مکعــب بــوده کــه در 5 ســال گذشــته ایــن رقــم

ــرده  ــدا ک ــش پی ــب کاه ــر مکع ــارد مت ــه 104 میلی ب
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســنوات گذشــته 
ــران شــاهد یــک درجــه افزایــش دمــا و در نتیجــه  ای
ــئله  ــن مس ــوده و ای ــر آب ب ــد تبخی ــش 10 درص افزای
ــی کشــور زده  ــع آب ــه وضعیــت مناب ــه شــدیدی ب ضرب

اســت.

 توسعه فرودگاه های کوچک 
در کشور

ــر راه و شهرســازی گفــت: فرودگاه هــای کوچــک   وزی
در کشــور در بخــش گردشــگری و تجــارت بــه خوبــی 

ــد.  ــد توســعه یابن ــرده و می توانن عمــل ک
فرودگاه هــا  کــردن  اقتصــادی  آخونــدی   عبــاس 
ــح  ــت و تصری ــعه دانس ــت توس ــن گام در جه را اولی
ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــرودگاه در کشــور ب ــرد: 60 ف ک
کــه اقتصــادی کــردن آن هــا، نخســتین گام اســت. از 
ســویی بایــد میــزان پروازهــا را افزایــش داد و در گام 
دوم توســعه فــرودگاه بــر اســاس عملکــرد آن هزینــه 
ــرداری از فــرودگاه توجــه  ــه نحــوه بهره ب سرشــکن و ب

شــود.

 آغاز پیش فروش بلیت قطارهای رجا 
از 13 شهریور

بلیــت  پیش فــروش   
مســافربری  قطارهــای 
دوره  بــرای  رجــا  شــرکت 
ــی ام  ــا س ــم ت ــی یازده زمان
 13 شــنبه  روز  از  مهرمــاه، 
ــت  ــق اینترن ــهریور از طری  ش
و مراکــز فــروش سراســر 
بــرای کســب  هموطنــان  می شــود.  آغــاز  کشــور 
اطاعــات بیشــتر دربــاره نشــانی دفاتــر فــروش، قیمت 
ــورت  ــه ص ــد ب ــت و ... می توانن ــودی بلی ــت، موج بلی
ــن  ــتریان ای ــا مش ــاط ب ــامانه  ارتب ــا س ــبانه روزی ب ش
ــای 1539 و در  ــماره تلفن ه ــا ش ــران ب ــرکت در ته ش
ــا  ــه ی ــاس گرفت ــا 55122417-021 تم شهرســتان ها ب
 www.raja.ir ــه نشــانی ــی آن ب ــای اینترنت ــه تارنم ب
مراجعــه کننــد. شــماره پیامــک 3000139 شــرکت رجــا 
نیــز آمــاده دریافــت نظرهــا، انتقــادات و پیشــنهادهای 
ــن  ــای ای ــا قطاره ــت و ســفر ب ــد بلی ــان خری متقاضی

شرکت است.

گران ترین و ارزان ترین زمین های ایران
اســتان های  میــان  در 
ــط  ــترین متوس ــور، بیش کش
فــروش  و  قیمــت خریــد 
ــا  ــن ی ــع زمی ــر مرب ــک مت ی
زمیــن ســاختمان مســکونی 
 3 معامله شــده  کلنگــی 
میلیــون و 394 هــزار تومــان 
ــان در  ــزار توم ــن آن 57 ه ــران و کمتری ــتان ته در اس

استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
 بــا توجــه بــه آخریــن گــزارش مرکــز آمــار کــه در آن 
بــه اطاعــات قیمــت و اجــاره مســکن در نقاط شــهری 
 کشــور در نیمــه دوم ســال 1394 پرداختــه اســت
ــع  ــر مرب ــر مت ــروش ه ــد و ف ــت خری ــط قیم متوس
کلنگــی  مســکونی  ســاختمان های  یــا  زمیــن 
ــی  ــات ملک ــای معام ــق بنگاه ه ــده از طری معامله ش
ــوده  ــان ب ــزار توم ــون و 45 ه ــک میلی در کل کشــور ی
افزایــش  قبــل 0.6 درصــد  بــه دوره  نســبت   کــه 
و نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 1.3 درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش کاه

  برنامه جدید دولتی ها 
برای رونق بازار سیمان 

در پــی ادامــه رکــود در بــازار 
ســیمان و اجرایــی نشــدن تعهد 
کامل وزارت راه و شهرســازی در 
ــی  ــن محصــول معدن ــد ای خری
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــاون وزی  مع
ــه ای  و تجــارت از تشــکیل کمیت
توافق نامــه  اجــرای  بــرای 
خریــد 2 میلیــون تــن ســیمان توســط وزارت راه و شهرســازی 
در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خبــر داد. جعفر ســرقینی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مجــوزی بــرای احــداث 
کارخانــه فــوالد صــادر نمی شــود، گفــت: بــا توجــه بــه 
ــاح  ــا ص ــیمان در کارخانه ه ــت س ــد و انباش ــت تولی وضعی
نیســت کــه کارخانــه جدیــدی احــداث شــود؛ امــا طرح هــای 
بــه  مربــوط  اجراســت  حــال  در  ســیمان کــه  توســعه 
ــد  ــازار ســیمان کلی ــق ب ــان رون ــه در زم ــی اســت ک پروژه های
خورده انــد و توقــف آن هــا امکان پذیــر نیســت. وی همچنیــن 
بــا اشــاره بــه تعهــد وزارت راه و شهرســازی در ســال گذشــته 
مبنــی بــر خریــد یــک میلیــون تــن محصــول ســیمانی عنوان 
کــرد: وزارت راه و شهرســازی مقــدار کمــی از میزان تعهدشــده 
خــود را خریــد کــرد؛ ولــی امســال بــر اســاس توافــق 
انجام شــده دوبــاره تعهــد کــرده  اســت کــه تــا 2 میلیــون تــن 

خرید سیمان را در دستور کار خود داشته باشد.

دالیل گرانی دوباره مرغ
رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی دربــاره 
ــا  ــر گفــت: ب ــن کاال در روزهــای اخی ــاره ای ــی دوب ــل گران دالی
ــران  ــانس ای ــیه، ش ــازار روس ــه ب ــه ب ــت ترکی ــود بازگش وج
ــا  ــفی ب ــد یوس ــت. محم ــر اس ــا صف ــور در آنج ــرای حض ب
ــای  ــی روزه ــرغ ط ــت م ــاره قیم ــش دوب ــه افزای ــان اینک بی
ــوان  ــئله عن ــن مس ــل ای ــاره دلی ــت، درب ــی اس ــر موقت اخی
ــه روزهــای آخــر فصــل تابســتان ــا نزدیــک شــدن ب  کــرد: ب

میــزان مســافرت ها و مصــرف مــرغ در رســتوران ها افزایــش 
ــر افزایــش تقاضــا بــرای مــرغ  ــد کــه ایــن امــر نیــز ب می یاب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــر اس ــت آن مؤث ــدن قیم ــران ش و گ
 اینکــه صــادرات مــرغ در حــال حاضــر رونــق چندانــی نــدارد

ــدود  ــاه از ح ــن کاال در م ــادرات ای ــزان ص ــت: می ــار داش  اظه
4 هزار تن بیشتر نیست. 

ــه کشــور روســیه  ــن کاال ب ــاره ســرانجام صــادرات ای وی درب
ــه روســیه  ــم مــرغ خــود را ب ــا نمی توانی ــه کــرد: م ــز اضاف نی
صــادر کنیــم؛ چــرا کــه رقبــای قدرتمنــدی آنجــا حضــور دارنــد. 
ــه  ــل و ترکی ــیه را برزی ــازار روس ــران در ب ــای ای ــفی رقب یوس
ــاره از ســرگیری  ــه درب ــزود: روســیه و ترکی ــرد و اف ــوان ک عن
صــادرات محصــوالت ترکــی بــه ایــن کشــور بــا یکدیگــر توافق 
ــد و قــرار شــده مســائل اقتصــادی دو کشــور جــدا از  کرده ان

مســائل سیاســی آن هــا پیــش رود.

ــه ای  ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــس س نائب رئی
اســتان اصفهــان گفــت: نمایشــگاه از جملــه 
عنــوان  بــه  اســت کــه می توانــد  ابزارهایــی 
مشــتریان  و  بــازار  تقاضاهــای  تجمیع کننــده 
ــدون  ــودن ب ــه رو ب ــل روب ــه دلی ــرده و ب ــل ک عم
واســطه مشــتریان و شــرکت ها درک درســت تر 
ــرای  ــتریان را ب ــته مش ــری از خواس و ملموس ت

مجموعه هــای حاضــر حاصــل کنــد. 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  پی ســپار،  مهــدی 
بین المللــی  نمایشــگاه  بیســت ودومین 
مخابــرات  اداری،  اتوماســیون  و   کامپیوتــر 
ــال از 20  ــزات دیجیت ــروش تجهی ــنواره ف و جش
ــزود: خوشــبختانه امســال  ــاه اف ــان م ــا 24 آب ت
ــب  ــا ترکی ــگاه ب ــتگذاری نمایش ــورای سیاس ش
خوبــی از اســتادان و بــزرگان صاحب نظــر کشــور 
ــت  ــش کیفی ــرد افزای ــا رویک ــه و ب ــکل گرفت  ش
ــاوای  ــای ف ــام قابلیت ه ــردن تم ــتا ک و هم راس
ایــن  بــر  شــده کــه  هدف گــذاری  اســتان، 
اســاس، گزینــش مشــارکت کنندگان نیــز بــا 
رویکــرد افزایــش کیفیــت و بــا دقــت بیشــتری 

ــد.  ــد ش ــام خواه انج
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه برگــزاری 
جشــنواره  و  اتــوکام  نمایشــگاه  همزمــان 
ادغــام  همچنیــن  و  دیجیتــال  فــروش 
ــر  ــگاه کامپیوت ــا نمایش ــرات ب ــگاه مخاب نمایش
ــود ــم ب ــادی خواهی ــاط زی ــور و نش ــاهد ش  ش

ادامــه داد: برگــزاری همایــش و کارگاه هــای 
ــا سیاســت های شــورای  ــگ ب تخصصــی هماهن
نمایشــگاه نیــز پیش بینــی شــده کــه پــس 
از جمع بنــدی نهایــی توســط کمیتــه اجرایــی 
درخصــوص  وی  خواهــد شــد.  اطاع رســانی 
ــور  ــزار در کش ــر و نرم اف ــازار کامپیوت ــت ب  وضعی

شــرایط  بــه  توجــه  بــا  اصفهــان  اســتان  و 
بــا  گفــت:  جامعــه  بــر  حاکــم  اقتصــادی 
شــرکت های  حضــور  امــکان  شــدن  فراهــم 
ــرایط پســابرجام  ــی در ش ــزاری بین الملل نرم اف
ــق واردات  ــا از طری ــا آن ه ــراوده ب ــرورت م  و ض
 و صــادرات دورنمــای بســیار خوبــی فراهم شــده 
و چنانچــه مســائل فرعــی و حاشــیه ای بــر ایــن 
ــای  ــوان فرصت ه ــدازد، می ت ــایه نین ــوع س موض
بــه دســت آمــده را غنیمــت شــمرد و تــوان ایــن 
ــر حصــول نتیجــه مطلــوب متمرکــز  بخــش را ب

ســاخت. 
ــه ای  ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــس س نائب رئی
اســتان اصفهــان افــزود: نکتــه دیگــر اینکــه 
محدودیت هــای  دلیــل  بــه  امــروز  دولــت 
ــه  ــه ب ــرای برنام ــه اج ــادر ب ــر ق ــه ای دیگ بودج
از  و  نیســت  دولتــی  ســرمایه گذاری  شــکل 
ــرای  ــد رویکــرد خــود را ب ــن رو شــرکت ها بای ای
ــرمایه گذاری  ــر س ــی ب ــای مبتن ــرای پروژه ه اج
بخــش خصوصــی بــا منابــع غیردولتــی متمرکــز 
کننــد؛ زیــرا در ایــن صــورت می تواننــد بــه بــازار 

ــند. ــعه بیندیش ــی و توس ــه فزایندگ رو ب

اگرچــه به تازگــی قیمــت هــر خــط تلفــن ثابــت 
از 50 هــزار تومــان بــه 200 هــزار تومــان رســیده، 
ــق  ــن در مناط ــط تلف ــد خ ــان خری ــا همچن ام
مختلــف بــا کنــدی و دشــواری های متعــدد 

ــراه اســت.  هم
ــرات ــئوالن مخاب ــف مس ــارات مختل ــق اظه  طب

هزینــه هــر خــط تلفــن ثابــت در شــهرهای 

بــزرگ و همچنیــن هزینه هــای مربــوط بــه 
نگهــداری آن رقمــی بالــغ بــر یــک میلیــون 
ــاف  ــاید اخت ــه ش ــود ک ــامل می ش ــان را ش توم
ــروش هــر خــط  ــه ف ــا هزین ــم ب ــن رق ــان ای می
تلفــن ثابــت همچنــان از دالیــل رغبــت کــم 
 مخابــرات بــرای واگــذاری خط هــای جدیــد 

باشد.

نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان تأکید کرد:
دورنمای مطلوب بازار رایانه در فضای پسابرجام

خط تلفن 200 هزار تومانی هم افاقه نکرد

جایگاه پایین ایران در رنکینگ جهانی کیفیت خودرو
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حتما بخوانید!
پس از برجام صنعتگران در خط مقدم ...

ــت:  ــان گف ــی دادگســتری اســتان اصفه ــاون قضائ مع
طبــق قانــون، قــوه قضائیــه مســتقل و پشــتیبان 
تحقــق  مســئول  و  اجتماعــی  و  شــخصی  حقــوق 
عدالــت در جامعــه اســت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری 
تودیــع  بنیمــی در مراســم   ربیــع، ســید محســن 
و معارفــه دادســتان و رئیــس دادگســتری شهرســتان 
بــه دغدغــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  خمینی شــهر 
و مواضــع مقــام معظــم رهبــری خطــاب بــه قــوه 
 قضائیــه، مســؤلیتی ســنگینی بــر دوش قضــاوت 
اشــاره  بــا  اســت. وی  قــوه قضائیــه  و مســئوالن 
ــر  ــم ه ــه از ارکان مه ــوه قضائی ــتگاه ق ــه دس ــه اینک ب
ــوه  ــون، ق ــق قان ــت: طب ــان داش ــت، بی ــی اس حکومت
شــخصی  حقــوق  پشــتیبان  و  مســتقل   قضائیــه 
و اجتماعــی و مســئول تحقــق عدالــت در جامعــه 

ــت. اس
   دغدغه های مقام معظم رهبری

بنیمــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه دغدغه هــای مقــام 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــه بای ــتگاه قضائی ــری، دس ــم رهب معظ
عمــل کنــد کــه بتوانــد مطالبــات مقــام معظــم رهبــری 
را کــه همــان انتظــارات مــردم از نظــام جمهــوری 

ــد. ــم کن اســامی اســت، فراه
   امنیت

ــون  ــی مدی ــه نوع ــروز ب ــت ام ــرد: امنی ــح ک وی تصری
تــاش و زحمــات و تعامــل و همــکاری مجموعــه 
قــوه  دســتگاه  بــا  نظامی امنیتــی  نیروهــای 

ــور از  ــام و کش ــت نظ ــداری امنی ــت. پای ــه اس قضائی
رهبــری  معظــم  مقــام  امــروز  مهــم   دغدغه هــای 

و ملت ایران است. 
اصفهــان  اســتان  دادگســتری  قضائــی  معــاون 
ادامــه داد: مــردم از دســتگاه قضــا انتظــار دارنــد 
کننــد؛  لمــس  جامعــه  در  را  امنیــت  و  عدالــت 
حمایــت  همدلــی،  نیازمنــد  عدالــت   اجــرای 

و همراهی و زمینه سازی همه دستگاه هاست.
   حجم باالی رسیدگی به پرونده ها

 وی بــا اشــاره بــه حجــم زیــاد رســیدگی بــه پرونده هــا 
و فشــار ســنگینی کــه بــه مجموعــه نیــروی انســانی قوه 
ــای  ــود کمبوده ــا وج ــت: ب ــود، گف ــه وارد می ش قضائی
متعــدد مجموعــه، قضــات و همــکاران دادگســتری 
ــه  ــه ای عمــل کننــد کــه اجــرای عدالــت ب ــه  گون بایــد ب

درســتی و مطلــوب انجــام شــود. معــاون قضائــی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: مجمــوع پرونده هــای 
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــده و وارده در کلی رسیدگی ش
ــه اول  ــهر در 5 ماه ــتان خمینی ش ــتری شهرس دادگس
ــن  ــه از ای ــده اســت ک ــزار پرون ــر 22 ه ــغ  ب امســال بال
ــده رســیدگی شــده اســت. تعــداد 21 هــزار و 600 پرون

   دادگستری شهرستان خمینی شهر
بنیمــی اشــاره بــه اینکــه حجــم کار و فعالیــت در 
ــنگین  ــیار س ــهر بس ــتان خمینی ش ــتری شهرس دادگس
تاش هــای  و  فعالیت هــا  کلیــه  گفــت:  اســت، 
راســتای  در  خمینی شــهر  دادگســتری  مجموعــه 
رضایتمنــدی مــردم و تعامــل بــا مســئوالن شهرســتان 

ــت.  اس
وی بــا اشــاره بــه فضــای مذهبــی و جایــگاه حســاس 
ــی، فرهنگــی شهرســتان خمینی شــهر  شــرایط اجتماع
ــتان  ــردم شهرس ــری م ــی و ایثارگ ــت: ویژگ ــان داش بی
خمینی شــهر در دوران دفــاع مقــدس و عرصه هــای 
مختلــف نظــام و انقــاب بــر مســئوالن دســتگاه قضائی 
اســتان پوشــیده نیســت. بنیمــی بــا بیــان اینکــه 
ــتان  ــه شهرس ــتان ب ــتری اس ــئوالن دادگس ــگاه مس ن
ــاش  ــزود: ت ــت، اف ــاص اس ــژه و خ ــهر وی خمینی ش
زیــادی شــده تــا کســانی بــرای مســئولیت دادگســتری 
ــد  ــه بتوانن ــوند ک ــاب ش ــتان انتخ ــتانی شهرس و دادس
توانایــی انجــام مســئولیت و پاســخگویی بــه مطالبــات 

ــند. ــته باش ــهر را داش ــتان خمینی ش ــردم شهرس م

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان:

قوه قضائیه، مسئول تحقق عدالت است

 استاندار کرمان:
اقتصاد کرمان به سوی مردمی شدن 

پیش می رود 
اقتصــاد  کرمــان  اســتاندار 
مبتنــی بــر مــردم را وجــه تمایز 
کرمــان بــا ســایر اســتان ها 
دانســت و گفــت: بایــد بــا خلــق 

ثروت، مردم را توانمند کنیم. 
علیرضــا رزم حســینی در جلســه 
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد 
مقاومتــی اســتان کرمــان بــا حضــور رئیــس ســازمان 
بســیج مســتضعفین اظهــار کــرد: بســیج در مناطــق محــروم 
خدمــات جاودانــه ای را انجــام داده اســت و ســخن راهبردی 
معمــار بــزرگ انقــاب اســامی مبنــی بــر اینکــه »اگــر ســپاه 
نبــود، کشــور نیــز نبــود« در دوران دفــاع مقــدس و پــس از 
ــود.  ــاهده می ش ــع مش ــه واق ــور ب ــی کش ــت مل آن در امنی
 وی گفــت: ســپاه، میــراث مجاهــدان دوران دفــاع مقــدس 
بــزرگ  پروژه هــای  در  خاتم االنبیــاء  قــرارگاه  امــروز،  و 
ــی  ــای عمران ــت و کاره ــت اس ــار دول ــار و همی ــی، ی  و مل

و سازندگی را اجرا می کند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم معتقدنــد کــه امــروز امنیــت 
 کشــور مرهــون خیمــه برافراشــته شــده والیــت فقیــه اســت

ــر معظــم انقــاب اســامی مــردم  ــه فرمــوده رهب ــزود: ب اف
کارفرمــا و دولــت کارگــزار اســت؛ خوشــبختانه اقتصــاد 
مقاومتــی اســتان کرمــان مبتنــی بــر مردمــی کــردن اقتصــاد 
اســت و همیــن امــر کرمــان را متمایــز از اســتان های دیگــر 

کــرده اســت.

 پس از برجام 
صنعتگران در خط مقدم قرار دارند

رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و تعمیرکننــدگان الکتروموتور 
ــدت  ــا ش ــه تحریم ه ــی ک ــت: از زمان ــان گف ــور اصفه و ژنرات
ــدند؛  ــکل ش ــار مش ــوری دچ ــرکت های آسانس ــت، ش گرف
ــد و در  ــام ش ــه انج ــود ک ــاده ای ب ــام کار فوق الع ــا برج ام
حــال حاضــر فعــاالن اقتصــادی و صنعتگــران در خــط 
 مقــدم جبهــه اقتصــادی قــرار دارنــد. در چنــد مــاه گذشــته

وضعیت بازار آسانسور بهبود پیدا کرده است. 
ــان اینکــه ســرویس و نگهــداری  ــا بی عباســعلی بصیــرت ب
آسانســور فوق العــاده در افزایــش طــول عمــر آسانســور مؤثر 
ــد آسانســور در اســتان در شــرایط  ــرد: تولی ــار ک اســت، اظه
ــه سراســر کشــور  ــدات اســتان ب ــرار دارد و تولی ــوب ق  مطل
از کشــور صــادر می شــود. وی اضافــه کــرد:  و خــارج 
کارفرماهــا بــه ســراغ شــرکت هایی برونــد کــه دفتــر، پروانــه 
طراحــی و مونتــاژ و پروانــه کســب در بحــث آسانســور 
 داشــته باشــند تــا در صــورت بــروز مشــکل، بتــوان مســائل 

را پیگیری و با آن شرکت برخورد کرد.

اخبار کوتاه

  روس ها به دنبال سرمایه گذاری 
در شاهین شهر 

شــرکت های  نماینــدگان 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب روس
اعــام  شاهین شــهر  در 

آمادگی کردند. 
تانــس  شــرکت  نماینــدگان 
ــین  ــا حس ــیه ب ــش روس مان
ــری شــهردار شاهین شــهر  امی
ــهرداری  ــده ش ــای آین ــی از پروژه ه ــن آگاه ــدار و ضم دی
ــام  ــهر اع ــن ش ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــهر ب شاهین ش

ــد.  ــی کردن آمادگ
ــدار  ــن دی ــهر، در ای ــهردار شاهین ش ــری، ش ــین امی حس
شاهین شــهر را بــه عنــوان شــهری فرهنگــی، جــوان 
داد:  ادامــه  و  اصفهــان معرفــی کــرد  ورودی  دروازه  و 
ــل توســعه در اســتان  شاهین شــهر یکــی از شــهرهای قاب
امکانــات موجــود مــورد توجــه  بــه دلیــل  اصفهــان 
ــه  ــز ب ــان نی ــت اصفه ــرریز جمعی ــوده و س ــران ب مهاج

ســمت شاهین شــهر حرکــت کــرده اســت. 
امیــری ادامــه داد: در 14 مــاه گذشــته بیــش از 3500 
ــال ســرمایه بخــش خصوصــی جــذب شــهر  ــارد ری میلی
ــهر  ــود در ش ــای موج ــانه فرصت ه ــه نش ــت ک ــده اس ش
اســت و موجــب شــتاب ســریع تر توســعه شــهر می  شــود. 
پروژه هــای موجــود شــهری و خدماتــی ظرفیت هــای 
اعتبــارات  از  اســتفاده  راه هــای  و   ســرمایه گذاری 

و تفاهم نامه های دولتی در این نشست بررسی شد.

آب شرب سالم به ۲۷۵ روستای 
چهارمحال و بختیاری رسید

ــتای  ــت: 2۷5 روس ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــت آب آشــامیدنی ســالم  ــاری از نعم چهارمحــال و بختی

برخــوردار شــدند. 
قاســم ســلیمانی دشــتکی اظهــار داشــت: در بســیاری از 
روســتاهای ایــن اســتان از آبرســتانی بــا تانکــر اســتفاده 
ــئوالن  ــتور مس ــکل در دس ــن مش ــل ای ــه ح ــد ک می کردن
از  اندکــی  تعــداد  هم اکنــون  و  گرفــت  قــرار  دولــت 

ــوند.  ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــتاها ب روس
وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از 15۹ پــروژه در چهارمحــال 
ــار 2۷0  ــا اعتب و بختیــاری اظهــار داشــت: ایــن پروژه هــا ب
ــرداری  ــه بهره ب ــدند و ب ــاح ش ــار افتت ــال اعتب ــارد ری میلی

رســیدند. 
ــات  ــرد: عملی ــوان ک ــاری عن ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
 اجرایــی 65 طــرح نیــز بــا 600 میلیــارد ریــال در چهارمحال 
ــن اســتان  ــت در ای ــه دول ــه مناســبت هفت ــاری ب و بختی
پــروژه  دولــت ۷6  در هفتــه  آغــاز شــد. وی گفــت: 

روســتایی در ایــن اســتان افتتــاح شــد.

اخبار کوتاه

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــتان  ــتان های اس ــی در شهرس ــداف فرهنگ ــت: اه گف
ــش  ــرح آمای ــرای ط ــر اج ــی ب ــد مبتن ــان بای اصفه

ــود.  ــی ش ــن و اجرای ــرزمینی تدوی س
ــرد: اداره  ــار ک ــی اظه ــا ارزان ــام حبیب رض حجت االس

ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
اصفهــان در راســتای افزایــش هم افزایــی 
ادارات  مجموعــه  بیــن  تعامــل  و 
ــه تشــکیل چهــار  زیرمجموعــه نســبت ب
شــورا بیــن مجموعــه 24 شهرســتان 
ــرده و  ــدام ک ــان اق ــتان اصفه ــه اس تابع
ــت های  ــه، سلسله نشس ــن زمین در همی

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــدد برگ متع
برخــی  فرهنگــی  اعتبــارات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شهرســتان های اســتان اصفهــان در طــول چنــد ســال 
ــان  ــه  بی ــش یافت ــر افزای ــا ۷ براب ــن 3 ت ــته بی گذش
ــاخص  ــای ش ــرای برنامه ه ــی اج ــت: تمرکززدای داش
ــه  ــتان ها، ب ــه شهرس ــتان ها ب ــز اس ــی از مراک فرهنگ
عنــوان یکــی از مهم تریــن تأکیــدات مقــام عالــی 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مطــرح اســت 
ــق  ــن هــدف بــزرگ موف و امیدواریــم در تحقــق ای

ــیم.  باش
ــد  ــای واح ــن برنامه ه ــه تدوی ــان اینک ــا بی ــی ب ارزان
امــری  بــرای شهرســتان های مختلــف،  فرهنگــی 
در  شــد:  متذکــر  اســت،  غیراصولــی 
همیــن راســتا، مجموعــه مدیــران ادارات 
ــه  ــف ب ــان موظ ــتان اصفه ــاد در اس ارش
ــان  ــا پای ــی ت ــم انداز فرهنگ ــن چش تدوی
ســال جــاری شــده اند. وی در بخــش 
بــا اظهــار  دیگــری از ســخنان خــود 
فعالیت هــای  رونــد  از  رضایتمنــدی 
اجرایــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شــهرضا گفــت: رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی 
ــی  ــده فرهنگ ــوابق ارزن ــورداری از س ــا برخ ــهرضا ب ش
ــتان  ــطح اس ــاخص در س ــران ش ــزو مدی ــری ج و هن
فرصــت  از  بایــد  و  می شــود  محســوب  اصفهــان 
 حضــور وی در ایــن مســئولیت بیشــترین بهره گیــری 

را داشته باشیم.

افزایش اعتبارات فرهنگی در شهرستان های استان اصفهان
ــی  ــات ایمن ــل ســازمان آتش نشــانی و خدم ــر عام مدی
شــهرداری یــزد بــا تأکیــد بــر اهمیــت آمــوزش همگانــی 
ــی  ــت جان ــن امنی ــوادث و تأمی ــش ح ــتای کاه در راس
و مالــی شــهروندان، از کاهــش ۷ درصــدی حریــق 
ــزد  ــهر ی ــال در ش ــت امس ــاه نخس ــج م ــه در پن و حادث

ــر داد.  ــه ســال گذشــته خب نســبت ب
ــاره عملکــرد  ســیدعباس میرشمســی درب
امســال ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی یــزد گفــت: در پنــج مــاه نخســت 
حریــق  مــورد   6۹۹ حــدود  امســال، 
 125 ســامانه  در  حادثــه  مــورد   61۹ و 
آتش نشــانی یــزد ثبــت شــده کــه نســبت 
بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته در بحــث 

حریــق، ۹ درصــد و در بحــث حادثــه 4 درصــد کاهــش 
ــه اســت.  یافت

حریــق  درصــدی   ۷ کاهــش  بــه  اشــاره  بــا   وی 
و حادثــه در شــهر یــزد افــزود: آمــار نجات یافتــگان 
نفــر   100 امســال،  ابتدایــی  مــاه  پنــج   حــوادث 

و مجروحان 55 نفر بوده است. 

تجهیــزات  مــدرن کــردن  و  بهســازی   میرشمســی، 
ــر  ــدادی نظی ــتگاه های ام ــای دس ــی از ضرورت ه را یک
ــان  ــد نردب ــه داد: خری ــرد و ادام ــوان ک ــانی عن آتش نش
هیدرولیکــی 56 متــری بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیــارد 
ریــال از جملــه اقدامــات شــاخص آتش نشــانی یــزد در 

پنــج مــاه نخســت امســال اســت. 
ــال حاضــر  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــهر  ــطح ش ــانی در س ــتگاه آتش نش ۹ ایس
ــزد فعــال اســت،  گفــت: بحــث ســاخت   ی
از  آتش نشــانی  ایســتگاه های  تجهیــز  و 
دیگــر وظایــف ســازمان آتش نشــانی در 
ــت شــهری  ــن امنی ــظ و تأمی راســتای حف

ــت.  اس
ــل  ــی از عوام ــهروندی را یک ــوزش ش ــئول، آم ــن مس ای
مؤثــر بــر کاهــش حریــق و حادثــه در شــهر و اســتان یــزد 
ــی  ــاع و آگاه ــه اط ــرد: هرچ ــان ک ــت و خاطرنش دانس
مــردم از مدیریــت حــوادث افزایــش یابــد،  شــاهد 
ــوادث  ــان در ح ــار مجروح ــش آم ــش از پی ــش بی کاه

ــود. ــم ب ــف خواهی مختل

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی  
و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل 
محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــه صــدور اســناد  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
ــده 13۹4114402035000285  ــه پرون ــماره 13۹560302018002144 کاس ــر رای ش براب
ــادره از  ــنامه 12۷110633۷ ص ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــی  فرزن ــن کاظم ــای محس آق
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  151.۷6 مت ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یــک ب ــان نســبت ب اصفه
ــش  ــر بخ ــهرک ولیعص ــع در ش ــی واق ــاک 28  اصل ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب احداث
16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای مســیب ســعیدی و حســن 

کوچکــی
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/06/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/06/28
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/05/5۷۹/الف/م به تاریخ ۹5/06/06

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی  
و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل 
محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــه صــدور اســناد  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
برابــر رای شــماره 13۹560302018002145 کاســه پرونــده 13۹1114402018002542 
آقــای محمــد نجمــی کتایونچــه فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 1 صــادره از برخــوار 
ــه  بــه مســاحت 228.25 متــر مربــع احداثــی  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خان
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــورزوق بخ ــع در خ ــی واق ــاک 45 اصل ــمتی از پ ــر روی قس ب

خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای حســین کریمــی کتایونچــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/06/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/06/28

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/05/582/الف/م به تاریخ ۹5/06/06
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی  
و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل 
محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــه صــدور اســناد  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
برابــر رای شــماره 13۹560302018001۹3۷ کاســه پرونــده 13۹3114402018000065 
آقــای نــواب افضلــی ســینی فرزنــد مرتضــی بشــماره شناســنامه ۷4 صــادره از برخــوار 
ــاحت  ــه مس ــاورزی  ب ــری کش ــا کارب ــاب گاوداری ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
11۹۹3.63 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 40۷  اصلــی واقــع 
در ســین بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای رمضــان قربانــی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/06/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/06/28

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/05/5۹1/الف/م به تاریخ ۹5/06/0۷
آگهی تحدید حدود اختصاصی  

چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم در 
تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت 

مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
اماک بخش سه آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد
2۹45 فرعی -آقای سیدعلی خاتمی بیدگلی و خانم مریم عنایتی نژاد  بیدگلی  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142.5 مترمربع 
شماره های فرعی  از پاکهای  اصلی واقع در اماکن

55 فرعی مجزا از شماره2 فرعی از پاک252 اصلی -آقای حامد دهقانی یمین 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۹5.1 مترمربع

48 فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پاک 285اصلی -آقایسید حسین جوادی و 
خانم زهرا صابری آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.5 

مترمربع 
-آقای  604اصلی  پاک  از  مشاعات   از  وقسمتی  شماره12  از  مجزا  فرعی   14
محسن مبینی بیدگلی  و خانم زهره الهی راد )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 88.61. مترمربع 
5فرعی مجزا از شماره1و2و3و4ومشاعات ۹02اصلی و 1و2و3 فرعی از ۹01 اصلی 
- آقای مهدی فرزین بیدگلی  واحمدرضا فرزین بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 44۷ مترمربع 
18فرعی مجزا از شماره16فرعی از پاک 1350 اصلی -آقای حسین دهقانیان 
به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  آرانی  سقائی  سمیه  خانم  و  آرانی  

مساحت120.5۷ مترمربع 
13۹5/۷/5

شماره های فرعی  از پالک۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد
 ، آرانی   خوبی  حسین  امیر  -آقای  فرعی  شماره580  از  مجزا  فرعی   838۹

ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت22.5 مترمربع 
شماره های فرعی  از پاک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد 

2۷80 فرعی  -آقایجواد  سعد آبادی آرانی وآقای مجید سعد آبادی )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 13۷.5مترمربع 

آرانی و خانمفاطمه  از شماره35 فرعی -آقای محمد بصره  2۷81 فرعی مجزا 
خیرانی آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۹6.5 مترمربع 

2۷84 فرعی -خانم  زینب فتاح پور آرانی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
1۷2.5مترمربع 

2۷85 فرعی آقای حسین مبینی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه288  ، 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت284.25 مترمربع

13۹5/۷/6
شماره های فرعی  از پالک ۲640 اصلی واقع در آران دشت

1۷63 فرعی مجزا از شماره235 فرعی -آقای مهدی امینی پور  - ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع

1۷65 فرعی مجزا از شماره235 فرعی -آقای مهدی خاری آرانی  ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 102.3 مترمربع 

1۷66 فرعی مجزا از شماره 235فرعی -آقای محمدرضا انیسی آرانی - ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت60.۷5 مترمربع

۹5/۷/۷
اماک بخش 4 آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک40 اصلی واقع درنوش آباد 
3834 فرعی مجزا از شماره3003 فرعی -آقای سیدحسن فاطمی نسب و خانم 
به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  آبادی  کبری کدخدائی نوش 

311.65 مترمربع 
شماره های فرعی  از پاک 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد 

 ، آبادی  نوش  چاوشیان  اله  ح  -آقایرو  21فرعی  شماره  از  مجزا  فرعی   851
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت61.25 مترمربع 

۹5/۷/8
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف ۵/۲۲/9۵/3۲0
تاریخ انتشار:  139۵/6/13 

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
عباس عباس زادگان

رونوشت آگهی حصروراثت
به شرح  دارای شناسنامه شماره 4۷ متولد 1316   نمازی     اله  آقای نصرت 
دادخواست به کاسه ۹5 / 502 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه قاضی زاهدی     بشناسنامه 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ13۹5/2/2۷  در   12۹۹/۷/1 ۹61مورخ 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر  - یک دختر   که  
به ش  نمازی  فرزند محمد علی     اله  باشد:  1- نصرت  به شرح ذیل می 
علی   فرزند محمد  نمازی   اله  ولی  گلپایگان 2-  از  ش4۷متولد 1316 صادره 

به ش ش 284متولد 1321  صادره از گلپایگان 3- اسداله نمازی      فرزند 
محمد علی  به ش ش 104متولد 1333 صادره از گلپایگان 4- فخری نمازی  
فرزند محمد علی به ش ش 6۷3 متولد 1326 صادره از گلپایگان  والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 
25۹/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به شرح  متولد 1365   دارای شناسنامه شماره 2838  مریم چمنی     خانم 
دادخواست به کاسه ۹5 / 532 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر 
بشناسنامه  داده که شادروان رضا سروری       توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
1۹4مورخ 1364/12/1۹ در تاریخ13۹5/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر  - همسر دائمی – 
مادر    که  به شرح ذیل می باشد:  1- محمد ابراهیم سروری   فرزند رضا     به 
ش ش0-026652-121متولد1388 صادره از گلپایگان 2- مریم چمنی   فرزند 
قربان   به ش ش 2838متولد 1365  صادره از خمین 3- اشرف آقا محمدی  
فرزند عباس  به ش ش 5۹متولد 1335 صادره از گلپایگان   والغیر اینک با 
تا  نماید  آگهی می  نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 
283/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1130/4۹ متر 
مربع به شماره 26۹۹ فرعی مفروز 1346 فرعی مجزی از پاک 4۹- اصلی واقع 
در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام آقای خلیل آقایی در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ ۹5/۷/5 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 

مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 
روز و  اخطار می شود که در  و مالکین  بکلیه مجاورین  آگهی  این  بموجب  لذا 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق 
ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
باین اداره تسلیم نماید.تاریخ انتشار : ۹5/6/13 شماره : ۹20/ م الف رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک قمصر 
آگهی متهم مجهول المکان  

شماره نامه : ۹510113۷22600860 شماره پرونده : ۹50۹۹83۷22600504شماره 
بایگانی شعبه : ۹50543 تاریخ تنظیم: 13۹5/05/20

شاکی : آقای رضا منتخبی فرزند علی متهم : علی اصغر رومی فرزند حسن اتهام 
: سرقت و خیانت در امانت نظر به اینکه متهمین مذکور از طریق این شعبه تحت 
تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشار الیه مقدور 
نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه 
دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی 
صادر میگردد. شماره : 253/ م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقاب گلپایگان

کاهش ۷ درصدی آتش سوزی در یزد
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حتما بخوانید!
نکاتی درباره تازه ترین سریال ...

 امــروزه مشــکالت و مســائلی کــه بــر ســر 
کیمیای  وطن

صدیقه ایروانی
راه جوانــان وجــود دارد، بــه قــدری زیــاد 
ــرار داده  ــی ق ــک دو راه ــر ی ــر س ــان را ب ــه جوان ــت ک اس
اســت: یــا بایــد قیــد ازدواج را بــه طــور کلــی بزننــد یــا آن 
ــی و  ــای طوالن ــد از تالش ه ــه بع ــد ک ــق بیندازن ــه تعوی را ب

مرارت های زیاد، به سختی به نتیجه خواهند رسید. 
در بــروز ایــن مشــکالت، نمی تــوان یــک نفــر یــا یــک نهــاد 
را مقصــر دانســت؛ بلکــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی زیــاد 
دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا ایــن ســنت الهــی را در 

مســیر ســخت و دور از دســترس قــرار دهنــد.
زندگــی  بــرای  اولویــت  دور،  نه چنــدان  زمان هایــی  در   
ــتگار  ــتن خواس ــا داش ــران ب ــود و دخت ــان، ازدواج ب جوان
اگــر دوســت  و  بخــت می رفتنــد  بــه خانــه  مناســب 
ــد.  ــل می دادن ــه تحصی ــان ادام ــه همسرش ــتند در خان داش
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــا تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی ک ــا ب ام
ــع ازدواج  ــی از موان ــاال یک ــع ب ــل در مقاط ــروزه تحصی ام
در پیــش روی جوانــان شــده اســت. مشــکلی کــه بــا 
ــه پســران  ــران تحصیلکــرده، نســبت ب تفــاوت تعــداد دخت
ــتار  ــران خواس ــیاری از پس ــد. بس ــر می رس ــه نظ ــر ب حادت
باالتــر  تحصیــالت  لحــاظ  از  دخترانــی کــه  بــا  ازدواج 
از آن هــا باشــند، نیســتند و از جانــب دیگــر دختــری 
بیشــتری  توقــع  دارای تحصیــالت عالیــه اســت،  کــه 
ــالت  ــاظ تحصی ــده اش از لح ــتگاران آین ــه خواس ــبت ب نس
و موقعیــت اجتماعــی خواهــد داشــت. البتــه مســئله 
ــت؛  ــرح نیس ــران مط ــوی دخت ــا از س ــل تنه ــه تحصی ادام
 گاهــی بهانــه ادامــه تحصیــل از زبــان پســران نیــز شــنیده 

می شود.

   خانواده
امــر  در  تعیین کننــده ای  و  مهــم  نقــش  خانواده هــا، 
ــا  ــا راهنمایی ه ــد ب ــا می توانن ــد. آن ه ــان دارن  ازدواج جوان
مشــکالت  از  بســیاری  گره گشــای  کمک هایشــان،  و 
ــن در  ــی از والدی ــا بعض ــند؛ ام ــان باش ــش روی جوان پی
 مســیر انتخــاب و ازدواج فرزندانشــان بــه قــدری ســختگیر 
ــع ازدواج  ــن مان ــه بزرگ تری ــه ب ــوند ک ــن می ش و باریک بی

ــل می شــوند. فرزندانشــان تبدی

 گاهــی والدیــن آرزوهــای بــر بــاد رفتــه خــود را در هنــگام 
ازدواج بــه فرزندانشــان تحمیــل می کننــد و بــا بهانه تراشــی 
و گذاشــتن شــرط و شــروط های ســختگیرانه مثــل تعییــن 
ــه ــالت، قیاف ــه تحصی ــن ب ــراد گرفت ــاد، ای ــای زی  مهریه ه

ــی ازدواج را از  محــل زندگــی، گرفتــن عروســی های آنچنان
ــد.  مســیر طبیعــی آن خــارج می کنن

بــه  عالقه منــدی  دلیــل  بــه  مادرهــا  و  پــدر  مطمئنــا 
آنــان  از  مناســب  شــناخت  همچنیــن  و  فرزندانشــان 

ــر  ــان در ام ــاور فرزندانش ــاور و ی ــن مش ــد بهتری می توانن
ازدواج باشــند. در کنــار ایــن مســئله بایــد بداننــد کــه 
تحمیــل نظــرات و ســختگیری های بی مــورد آرزوی دیــدن 
فرزندشــان در لبــاس عروســی یــا دامــادی را بــر دل آن هــا 

ــت. ــد گذاش خواه
   سنت ها و رسوم نادرست

ــیار  ــه بس ــومی ک ــنت ها و رس ــته، س ــال گذش ــد س در چن
ــا فلســفه ای  ــدام از آن ه ــر ک ــد و پشــت ســر ه ــا بودن زیب
نهفتــه بــود، تبدیــل شــده اند بــه ســنت هایی نادرســت 
کــه در بعضــی از شهرســتان ها و قومیت هــای شــکلی 
ــه  ــن مراســم ها ب ــه اســت. گرفت ــه خــود گرفت ــر ب افراطی ت
ــات  ــرای تزئین  شــکل تجملــی، صــرف هزینه هــای گــزاف ب
و عکاســی و فیلمبــرداری، خریدهــای آنچنانــی از ایــن 
ــی  ــه مال ــن ســنت ها جنب ــز ای ــل رســوم اســت. گاه نی قبی
ــد؛ موکــول  ــال دارن ــه دنب ــر در ازدواج را ب ــد؛ امــا تأخی ندارن
فرزنــدان  ازدواج  بــه  فرزنــد کوچک تــر  ازدواج  کــردن 
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــی ی ــه ازدواج هــای فامیل ــاد ب ــر، اعتق بزرگ ت
شــانس و بخت گشــایی از دیگــر رســوم نابهنجــاری اســت 

ــود دارد. ــه وج ک
   حرف پایانی

 یــک ازدواج موفــق می توانــد باعــث آســایش جســم 
و آرامــش روان فــرد و جامعــه باشــد و بــه هــر مقــدار کــه 
ازدواج جوانــان بــر اســاس موانعــی کــه ذکــر شــد یــا موانــع 
دیگــر بــه تأخیــر بیفتــد، تأثیــرات منفــی آن دامــان جامعــه 
ــی  ــد همدل ــن مشــکالت نیازمن ــت. حــل ای ــد گرف را خواه
ــه  ــواده اســت ک ــت و خان ــه نهادهــای اجتماعــی و دول هم

بتواننــد جامعــه را از بحــران تأخیــر در ازدواج برهاننــد.

موانع و مشکالت ازدواج جوانان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800253 شماره پرونده: 9409980350800627

 1 له ردیف  1395/06/01 مشخصات محکوم  تاریخ تنظیم:   940714 : بایگانی شعبه  شماره 

نام :جواد  نام خانوادگی : الماسی   نام پدر : حسن   نشانی: استان اصفهان - شهرستان 

نمایشگاه  فوقانی  طبقه   – انقالب  – جنب کوچه  پروین  خیابان   – اصفهان  – شهر  اصفهان 

اتومبیل پایتخت کدپستی : 8196548526 همراه : 09133113667 مشخصات محکوم علیه 

ردیف 1- نام: بابا خان   نام خانوادگی : ظهرابی   نام پدر : عوض     نشانی: مجهول المکان  

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 

مربوطه 9409970350802064 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون 

ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 32362000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیر کرد 

وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1391/3/25 لغایت زمان پرداخت در 

حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابی صادر 

گردیده است.    محکوم علیه 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 مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حسابهای 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 

به مقام  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار  از زمان یک سال  قبل  مذکور 

قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 

اموال  اعالم کامل صورت  از  علیه  .4- خودداری محکوم  مالی 1394(   اجرای محکومیت 

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 

از  ارائه شود آزادی محکوم علیه  از مهلت سی روز  6- چنانچه صورت اموال پس   .)1394

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( شماره: 17442/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800186 شماره پرونده: 9409980350801023

شماره بایگانی شعبه : 941168 تاریخ تنظیم: 1395/04/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 

نام :حسن   نام خانوادگی : باللی   نام پدر : حسین   نشانی: استان اصفهان - شهرستان 

نور  – کوچه  امینی  مجتبی  شهید  – کوچه  طالقانی  خ   – اباذر  خ   – خوراسگان   – اصفهان 

علیهم  محکوم  مشخصات   09139106253 همراه  تلفن   8157136911 19 کدپستی  پ   –

شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی:  مکاری      : خانوادگی  نام  محمد     نام:   -1 ردیف 

نام : همایون   -2 اباذر 15 – بن بست وحدت – پ 8  اباذر –  اصفهان – خوراسگان – خ 

به:  المکان    محکوم  نام پدر : خیراله نشانی : مجهول  نام خانوادگی: جوانبخت قهفرخی 

مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه 

9409970350802173 محکوم علیه محکوم است محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 

مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2590000 ریال بابت هزینه دادرسی 

   1393/08/07 تاریخ صدور چک  از  بانک مرکزی  اعالمی  دیر کرد وفق شاخص  و خسارت 

تا زمان پرداخت در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم 

به صورت غیابی صادر گردیده است.  محکوم علیه 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 مالی و اعتباری ایرانی 

یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 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 

باز داشت می  له  به در خواست محکوم  ارائه نماید واال  به مقام قضائی  دادخواست اعسار 

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 

درجه  تعزیری  مجازات  نباشد موجب  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 

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( 

شماره: 17443/ م الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

))آگهی مزایده ((
له خانم فاطمه  پرونده کالسه 620/94 ح ج 5  احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در  اجرای 

اردکانی علیه خانم صدیقه اردکانی  به نشانی اصفهان –شهرستان شاهین شهر- بلوار شهید 

منتظری- فرعی چهارم- پالک6 کدپستی7316183166  در نظر دارد جلسه مزایده ای در 

خصوص فروش پالک  ثبتی شماره 4999/4668 درتاریخ 95/6/27 ساعت 9 الی 10 صبح 

در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت – مجتمع اجرای احکام 

حقوقی- طبقه چهارم برگزار نماید.

طالبین خرید می تواند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید و با واریز ده درصد مبلغ کارشناسی 

به همراه داشت فیش  و  به شماره 2171290210008  به حساب سپرده دادگستری اصفهان 

آن در جلسه مزایده شرکت نمایند فرد یا افرادی برنده مزایده می باشد که باالترین قیمت 

از کارشناسی را پیشنهاد نمایند.

کشاورزی-خیابان  بلوار   – اصفهان  در  واقع  مسکونی  منزل  باب  یک   : ملک  مشخصات 

کدپستی   31 پالک  داریوش  بست  بن  نبش   – طاهری  شهید  کوچه  کشاورزی- 

 4668 ثبتی  پالک  شماره  به   498907 چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  با   8174846641

فرعی از 4999 اصلی به شماره ثبت 91040 از دفتر 510 در صفحه 355 بخش 5  اصفهان 

به مساحت عرصه 101/26 مترمربع و اعیانی  حدود 84 مترمربع و در یک طبقه با دیوارهای 

اجری باربر، سقف تیرآهن شامل اتاق-آشپزخانه- سرویس بهداشتی-انباری و نمای کفها 

داخلی  بخاری-دربهای  سیستم گرمایشی  فلزی-  کابینت  سیمان-بدنه کچ-  و  موزاییک 

چوبی و خارجی فلزی و حیاط با نمای بدنه سنگ و پالستر سیمان –کف موزاییک و دارای 

امکانات مورد نیاز شهری آب، برق و گاز می باشد. که با توجه به موقعیت مکانی و کیفیت بنا 

، مساحت ، قواره ، شرایط حاکم بر بازار روز و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش  شش دانگ 

منزل فوق الذکر 2/525/000/000 ریال برآورد می گردد.شماره :17432/ م الف داورز اجرای 

احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800244شماره پرونده: 9409980350800659

شماره بایگانی شعبه : 940749 تاریخ تنظیم: 1395/05/28 مشخصات محکوم له ردیف 1 

نام : سید محمد   نام خانوادگی : زمانی   نام پدر : سید فاضل    نشانی: اصفهان – بلوار 

کشاورز – صد متر بعد از سه راه سیمین – ساختمان اداری دی – طبقه 7 غربی – واحد 

نام پدر :  نام خانوادگی : خسروی   نام: مهران     57  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- 

احمد نشانی : مجهول المکان    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970350801765 محکوم علیه محکوم است 

 14346000 به عنوان اصل خواسته و مبلغ  به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 

الوکاله وکیل در مرحله بدوی و  بابت حق  12000000 ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ  ریال 

خسارت دیر کردوفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1394/6/18 لغایت 

اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن  نیم عشر  و  له  پرداخت وجه در حق محکوم  زمان 

حکم به صورت غیابی صادر گردیده است.   محکوم علیه 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 مالی و اعتباری ایرانی 

یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 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 

باز داشت می  له  به در خواست محکوم  ارائه نماید واال  به مقام قضائی  دادخواست اعسار 

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 

درجه  تعزیری  مجازات  نباشد موجب  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 

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( 

شماره: 17445/ م الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر مطالبه  در خصوص پرونده کالسه : 258/95 خواهان منصور صادقی دادخواستی مبنی 

وجه بطرفیت محمد توکلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/17 

ساعت 3/30 عصر تعیین و باتوجه به مجهول المکان بوده خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید کثیراالنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره :17427/ م الف رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه : 259/95 خواهان منصور صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 

بطرفیت میر سعید موسوی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/17 

ساعت 3/45 تعیین و باتوجه به مجهول المکان بوده خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید کثیراالنتشار  در 

تلقی و  ابالغ شده  نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 

الف رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل  اتخاذ می شود. شماره :17426/ م  تصمیم مقتضی 

اختالف اصفهان

برگ اخطاریه 
المکان محل  : مجهول  نشانی  الدین  پدر: فضل  نام  : صدرالدین رسولی  نام خانوادگی  و  نام 

حضور شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد اول حاج رحیم ارباب وقت 

حضور 95/7/19 ساعت 9 علت حضور : در وقت فوق جهت رسیدگی جهیزیه در شعبه حاضر 

شوید. شماره : 17377/م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

برگ اخطاریه 
المکان محل  : مجهول  نشانی  الدین  پدر: فضل  نام  : صدرالدین رسولی  نام خانوادگی  و  نام 

حضور شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد اول حاج رحیم ارباب وقت 

حضور 95/7/19 ساعت 9:30 علت حضور : در وقت فوق جهت رسیدگی به نفقه در شورا  حاضر 

شوید. شماره : 17378/م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9509980351100408شماره  پرونده:  9510100351106788شماره  ابالغیه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  صادقی   امیر  خواهان   1395/06/08 تنظیم:  950445تاریخ  شعبه: 

به  خواسته مطالبه خسارت دادرسی و  بهرام عشوری  و  یونکی   خواندگان محسن رضایی 

الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   11 به شعبه  رسیدگی  که جهت 

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

اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9509980351100408ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1395/07/18 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.شماره: 17449/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9509980350400257شماره  پرونده:  9510100350406121شماره  ابالغیه:  شماره 

و  بهداشتی  خیریه  انجمن  شاکی   / خواهان   1395/06/07 تنظیم:  تاریخ   950282 شعبه: 

بیماران کلیوی و قلبی  دادخواستی به طرفیت  ابوالفضل )ع( اصفهان ویژه  درمان حضرت 

خوانده / متهم ناصر فصیحی پور  به  خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ 

وقت  9509980350400257ثبت گردیده که  به کالسه   و  ارجاع  شماره308  اتاق   3 طبقه 

رسیدگی آن 1395/07/14 و ساعت 10:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی   و  متهم    / خوانده 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 17454/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی وهاب 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:الزام  مبنی  دادخواستی  خواهان شهریار صالحی     950546 پرونده کالسه  در خصوص 

انتقال سند خودرو   به طرفیت حمید طرقی فرزند قاسم   تقدیم نموده است .وقت  خوانده 

مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   10 95/7/24ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ 

اختالف  حل  شورای   2 شماره  11مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  17405/م  شود.شماره:   می 

اصفهان

گواهی  حصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   22باستناد  شماره  بشناسنامه  جوجیلی    قاسمی  فردوس  آقای 

رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/899تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 

است که شادروان اسداله قاسمی جوجیلی      بشناسنامه شماره 36در تاریخ 1395/3/30در 

گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- مرضیه قاسمی جوجیلی       فرزند اسد 

اله    شماره شناسنامه  184نسبت با متوفی فرزند  2- رضوان قاسمی جوجیلی    فرزنداسد 

با متوفی فرزند 3- معصومه قاسمی جوجیلی   فرزند  اله   شماره شناسنامه 8765 نسبت 

اسد اله   شماره شناسنامه 125 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا قاسمی جوجیلی فرزند اسداله 

شماره شناسنامه 8894 نسبت با متوفی فرزند 5- هاجر قاسمی جوجیلی فرزند اسداله شماره 

شماره  اله  اسد  فرزند  جوجیلی  قاسمی  شهربانو   -6 فرزند  متوفی  با  نسبت   884 شناسنامه 

شماره  اله  اسد  فرزند  جوجیلی  قاسمی  فردوس   -7 فرزند  متوفی  با  نسبت   306 شناسنامه 

شناسنامه 22 نسبت با متوفی فرزند 8- زهره قاسمی جوجیلی فرزند اسداله شماره شناسنامه 

8895 نسبت با متوفی فرزند 9- ملوک نادری باغ ابریشمی فرزند عباس شماره شناسنامه 

21 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

 آیــت هللا لطــف هللا صافــی گلپایگانــی از مراجــع تقلیــد 
ــر  ــت خی ــا نّی ــردم ب ــه م ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
می خواهنــد بــه اســالم و انقــالب خدمــت کننــد 
 گفــت: صداوســیما بایــد متعلــق بــه همــه مــردم 
و جناح هــا باشــد و بــه جنــاح خاصــی تعلــق نداشــته 

. شد با
- نــادر طالــب زاده، دبیــر جشــنواره »افــق نــو«، اعــالم 
ــنواره  ــن جش ــه ای ــر ب ــد َرپ ــت چن ــرار اس ــه ق ــرد ک ک
ــاره  ــد و درب ــود، بیاین ــزار می ش ــتان برگ ــه در زمس ک

ــد. ــخنرانی کنن ــارزه س ــت و مب مقاوم
- نیلوفــر خرم نیــک، بازیگــر ســریال »معمــای شــاه« 
روز چهارشــنبه دهــم شــهریورماه درگذشــت. علــی 
لدنــی، تهیه کننــده ســریال، گفــت: روز چهارشــنبه 
ــک  ــام ی ــرای انج ــک ب ــر خرم نی ــهریورماه نیلوف 10 ش
جراحــی بــه بیمارســتان مــی رود کــه متأســفانه هنــگام 

ــد. ــوت می کن ــی ف جراح
و  ارگان هــا  از  ضمــن گالیــه  دری  ضیاءالدیــن   -
نهادهــای دولتــی و خصوصــی، از بســته شــدن تمــام 

ــرد. ــت ک ــارش صحب ــاخت آث ــرای س ــا ب دره
- علــی برجــی، کارگــردان تئاتــر، معتقــد اســت 
ــاع  ــای دف ــتر از تئاتره ــد بیش ــی بای ــای فرهنگ نهاده
مقدســی حمایــت کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت فضــای 

فراهم تــر می شــود. فرهنگــی  هجــوم 
- رئیــس ســازمان ســینمایی از پشــت صحنــه فیلــم 
ــرداری  ــرد. فیلمب ــد ک ــی« بازدی ــل اهل ســینمایی »قات
»قاتــل اهلــی« طبــق برنامه ریــزی قبلــی، بــه زودی بــه 
پایــان می رســد. ایــن روزهــا بهــرام دهقانــی مشــغول 
مونتــاژ فیلــم اســت تــا هرچــه ســریع تر مراحــل فنــی 
ــش  ــن نمای ــت اولی ــرار اس ــد. ق ــان برس ــه پای ــز ب نی

ــد. ــر باش ــی وپنجم فج ــنواره س ــم در جش فیل
ــم  ــده فیل ــدود 10 روز آین ــا ح ــاری ت ــوش عی - کیان
ــن کارگــردان گفــت:  ــد. ای ــد می زن ــد خــود را کلی جدی
فیلمبــرداری »کاناپــه« را 10 تــا 12 روز آینــده آغــاز 
می کنــم و البتــه فیلمنامــه آن همچنــان در حــال 
تکمیــل شــدن اســت. او گفــت: در حــال حاضــر فقــط 
بــازی شــهاب حســینی، مهــدی هاشــمی و ابوالفضــل 

ــی شــده اســت. ــم قطع ــن فیل ــرب در ای پورع
- »جکــی چــان« و چنــد ســینماگر دیگــر بــه عنــوان 
برنــدگان جوایــز افتخــاری آکادمــی علــوم و هنرهــای 

اســکار معرفــی شــدند.
ــختی های  ــه س ــاره ب ــا اش ــوی ب ــام نواب صف - حس
ســریال  در  نواب صفــوی  شــهید  نقــش  ایفــای 
ــینمایی  ــم س ــن 33 فیل ــت: م ــاه« گف ــای ش »معم
و تلویزیونــی در کارنامــه کاری ام دارم؛ امــا صحنــه 
ــخت ترین  ــی از س ــوی، یک ــهید نواب صف ــاران ش تیرب

ــام داده ام. ــون انج ــه تاکن ــود ک ــی ب کارهای

  برگزاری جشن ازدواج 
100 زوج جوان در اصفهان 

محمــودی اظهــار کــرد: بــه 
منظــور ترویــج ســنت حســنه 
در  پایــدار  و  آســان  ازدواج 
ــوان  ــا عن ــنی ب ــه، جش جامع
»همســفر تــا بهشــت« بــا 
حضــور 100 زوج جــوان برگــزار 
ــم  ــر مراس ــد. دبی ــد ش خواه
ــه  ــژه هفت ــای وی ــاره برنامه ه ــت« درب ــا بهش ــفر ت »همس
امــام صــادق)ع(  ناحیــه مقاومــت بســیج  ازدواج در 
اصفهــان اظهــار کــرد: همزمــان بــا ســالروز ازدواج آســمانی 
حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( و بــه منظــور 
ترویــج ســنت حســنه ازدواج آســان و پایــدار در جامعــه، 
جشــنی بــا عنــوان »همســفر تــا بهشــت« بــا حضــور 100 
ــالن  ــهریورماه در س ــنبه 13 ش ــامگاه ش ــوان در ش زوج ج
ــادق)ع(  ــام ص ــیج ام ــت بس ــه مقاوم ــات ناحی اجتماع
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. وی افــزود: در ایــن مراســم، 
ــی از  ــرای یک ــی ب ــد نمادین ــه عق ــه خطب ــر اینک ــالوه ب ع
زوجیــن قرائــت می شــود، برنامه هــای شــاد دیگــری 
مولودی خوانــی  ارزشــی،  خواننــده  اجــرای   نظیــر 
ســخنرانی حجت االســالم مهــدی گرجــی، کارشــناس 
مســائل خانــواده، و … در نظــر گرفتــه شــده اســت. دبیــر 
مراســم »همســفر تــا بهشــت« بیــان کــرد: زوجیــن 
ــر  ــی نظی ــد از امکانات ــه، می توانن ــن برنام ــن در ای همچنی
عکــس آتلیــه روی تختــه شاســی در ابعاد A4 و دســته گل 
عــروس برخــوردار شــوند و پــس از مراســم، فیلــم 
دی وی دی برنامــه را بــه همــراه یــک کاالی ایرانــی نفیــس 
بــه ارزش 700 هــزار تومــان هدیــه بگیرنــد و همچنیــن در 

دی ماه سال جاری به مشهد مقدس اعزام شوند.

 رد پای »شایعات« را در فرشچیان 
دنبال کنید

کیمیــای وطــن: »شــایعات«، نمایــش کالســیک کمــدی 
ــایمون  ــل س ــام از نی ــن ن ــه همی ــری ب ــی از اث و اقتباس
ــری  ــه فرهنگی هن ــه از 19 شــهریورماه در مجموع اســت ک
 فرشــچیان اجــرا می شــود. کارگــردان ایــن نمایــش

ــاد  ــی آن را عم ــت، تهیه کنندگ ــان اس ــد کاشی فروش مجی
 صمصام شــریعت بــر عهــده دارد و ســعید یاردوســتی

ــادل  ــی، ع ــام رضای ــی، اله ــهاب غزال ــدم، ش ــوش مق رادن
یوســفی، هــادی مســعودی، عاطفــه غالم پــور، جــواد 
ایــن کمــدی کالســیک در  یوســفی نیا  آرام  و   مدنــی 

نقش آفرینــی می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت مراســم 
ــان  ــردان و نقش آفرین ــری کارگ ــت خب ــه و نشس افتتاحی
 نمایــش »شــایعات« 18 شــهریورماه بــا حضــور اســتادان

پیشکســوتان و اصحــاب رســانه در محــل خانــه  هنرمنــدان 
ــزار می شــود. برگ

اخبار کوتاه

ســریال  در  ســینما،  بازیگــر  نیکــی کریمــی،  حضــور 
ــازی  ــا ب ــادی و ب ــر ه ــی منوچه ــه کارگردان ــقانه« ب »عاش

محمدرضــا گلــزار منتفــی شــد. 
اصلــی ســریال  نقــش  بازیگــر  عنــوان  بــه  کریمــی 
ــالم  ــاس اع ــا براس ــود؛ ام ــده ب ــاب ش ــقانه« انتخ »عاش

ــال »روزنامــه ســینما«، گویــا مذاکــرات  کان
ــه  ــه نتیج ــر ب ــن بازیگ ــا ای ــه ای ب دو هفت
نرســیده و بــه ایــن ترتیــب همبــازی شــدن 
ــی  ــش اصل ــر نق ــر بازیگ ــزار، دیگ ــا گل او ب

ــد.  ــی ش ــریال منتف ــن س ای
بــه  »عاشــقانه«  ســریال  پیش تولیــد 
کارگردانــی منوچهــر هــادی از چنــدی قبــل 
ــم  ــا تصمی ــق پیش بینی ه ــاز شــده و طب آغ

ــت.  ــاه اس ــهریور م ــر ش ــرداری از اواخ ــروع فیلمب ــر ش ب
ــام آن تغییــر خواهــد کــرد،  ایــن مجموعــه کــه احتمــاال ن
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــمت از ش ــت در 15 قس ــرار اس ق
ــد هــادی  ــا حضــور در ســریال جدی ــزار ب عرضــه شــود. گل
 بعــد از »ســاخت ایــران« و »عشــق تعطیــل نیســت« 
ــش  ــبکه نمای ــه در ش ــریالی ک ــار در س ــومین ب ــرای س ب

خانگــی عرضــه می شــود بــه ایفــای نقــش می پــردازد. بــه 
گفتــه مهــدی گلســتانه، تهیــه کننــده پــروژه، بخــش اعظــم 
ــی از  ــران و بخش های ــریال در ته ــن س ــن های ای لوکیش
کار نیــز در شــمال کشــور و دبــی مقابــل دوربیــن خواهــد 
رفــت. »عاشــقانه« مضمونــی اجتماعــی دارد و در خالصــه 
داســتانش آمــده: آرامــش ظاهــری زندگــی 
چنــد زوج جــوان بــا ورود یــک زن بــه هــم 
ــعید  ــور و س ــا کاظمی پ ــزد... . علیرض می ری
جاللــی، نویســندگان فیلمنامــه ایــن ســریال 

هســتند.
ــد  ــروژه عبارتن ــن پ ــی ای ــل اصل  ســایر عوام
از: مدیــر تولیــد: شــهاب علی بخشــی، مدیــر 
تصویربــرداری: محمــد افســری، برنامه ریــز: 
 ســیدجواد حســینی، دســتیار اول کارگــردان: علــی ســخنگو 
دســتیار برنامه ریــز: جعفــر نامنــی، دســتیار دوم کارگــردان: 
ــی  ــه: رضــا بقای ســید شــهاب محســن نژاد، منشــی صحن
ــاس:  ــراح لب ــدی زاده، ط ــا مه ــه: رض ــراح صحن ــل، ط اص
الهــام شــعبانی، صدابــردار: وحیــد دوزنــده، طــراح گریــم: 

امیــد گلــزاده، مشــاور رســانه ای: امیــن اعتمــادی.

نیکی کریمی همبازی محمدرضا گلزار نشد
قصــه  دربــاره  »لیسانســه ها«  مجموعــه   بازیگــر 
اثــر  ایــن  بیــان کــرد:  ســریال  ایــن  ماجــرای  و 
ــر  ــت متفاوت ت ــروش صح ــی س ــار قبل ــه آث ــبت ب  نس

و جذاب تر است.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر، ب ــور، بازیگ ــیاوش چراغی پ  س

چنــد ســال اســت کــه در تلویزیــون 
حضــور نــدارد، گفــت: مــن حــدود هفــت 
نداشــتم  حضــور  تلویزیــون  در   ســال 
و در ایــن مــدت یــا کمتــر کاری بــه مــن 
ــنهادی  ــار پیش ــا آث ــد ی ــنهاد می ش پیش

ــد.  جــذاب نبودن
ســال ها،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
خوبــی  مالــی  وضعیــت  تلویزیــون 

نداشــته اســت. پرداخت هــای مالــی تهیه کننــدگان 
خــوب نبــود و نقش هــا هــم چنگــی بــه دل نمی زدنــد. 
فکــر می کنــم بحرانــی در تلویزیــون در چنــد مــاه 
ــه  ــون ب ــگار تلویزی ــاال ان ــت و ح ــود داش ــته وج گذش
ثبــات فکــری بــرای برنامه ریــزی رســیده اســت و 
ــن  ــدم ای ــه قص ــد. البت ــد می کن ــری تولی ــای بهت کاره

ــد  ــال فاق ــد س ــن چن ــای ای ــم کاره ــه بگوی ــت ک نیس
کیفیــت بوده انــد، امــا امیدواریــم کــه همــه چیــز رو بــه 

ــد.  ــودی باش بهب
ــاره ســریال »لیسانســه ها«  ایــن بازیگــر تلویزیــون درب
 کــه بــه کارگردانــی ســروش صحــت ســاخته می شــود

اظهــار کــرد: ایــن ســریال بــه لحــاظ 
ماهیتــی تفاوتــی بــا کارهــای گذشــته 
ســروش صحــت نــدارد و موضــوع آن 
ــدی  ــه کم ــا زمین ــی ب ــکالت اجتماع مش
اســت. خالقیت هایــی در متــن اســت 
ــار گذشــته وی  کــه ایــن مجموعــه را از آث
اســت.  کــرده  جذاب تــر  و  متفاوت تــر 
رویکــرد خــود صحــت هــم در فضــای ایــن 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــران تئات ــری از بازیگ ــریال، بهره گی س
چراغی پــور در پایــان گفــت: 20 قســمت از فیلمنامــه بــه 
ــا شــخصیت های  ــاده اســت. م ــده و آم ــگارش در آم ن
ایــن قصــه را در زندگــی روزمــره می بینیــم. آن هــا 
ــا  ــه ت ــکاری گرفت ــی از بی ــا معضالت در طــول داســتان ب
ــوند. ــه می ش ــایگی، ازدواج و... مواج ــکالت همس مش

نکاتی درباره تازه ترین سریال سروش صحت
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کوتاه از ورزشگزارش

 وداع ابدی پهلوان چوپانی از تشک کشتی 
A.Galandari@eskimia.ir

اصغر قلندریسرویس  ورزش

ســال ها خــاک ورزش راخــورد. 
روزگاری در کشــتی از قهرمانــان 
می شــد.  محســوب  برجســته 
بــه جرگــه مربیــان  آن  بعــداز 
اندوخته هــای  تــا  پیوســت 
 تجربــی خــودرا در اختیــار کشــتی گیران نونهــال، نوجــوان 
ــادی  ــای زی ــم موفقیت ه ــری ه ــد. در مربیگ ــرار ده ــوان ق و ج
را بــه دســت آورد. پشــتکار او چــه در مربیگــری، چــه در 
ــظ  ــا حف ــه ب ــتان مبارک ــتی شهرس ــت کش ــس هیئ ــت رئی پس
ــه  ــت، نمون ــان داش ــی اصفه ــگاه قهرمان ــه در پای ــئولیتی ک مس
ــی اســت. ــا اخــاق محمدرضــا چوپان ــوان ب ــود. ســخن از پهل ب
مــرد خوشــنام کشــتی اصفهــان کــه پــس از تمرینــات کشــتی 
چهارشــنبه شــب )10 شــهریورماه جــاری( در شاهین شــهر 
ــن 44  ــه در س ــید ک ــی نکش ــد و طول ــی ش ــت قلب ــار ایس دچ
 ســالگی بــرای همیشــه چشــم از جهــان فانــی فروبســت 
و بــه دیــار باقــی شــتافت. پیکــر پــاک پهلــوان چوپانــی 
ــکاران  ــایعت ورزش ــا مش ــهریور( ب ــنبه )11 ش ــر روز پنجش عص
قهرمانــان و پیشکســوتان کشــتی، محمــد سلطان حســینی 
ــی ــازاده معــاون توســعه ورزش قهرمان ــر کل، علیرضــا امین  مدی
ــی  ــی مهندس ــس فن ــه رئی ــین محمودی ــید حس ــدس س  مهن
ــتان ــان اس ــان اداره کل ورزش و جوان ــر از کارکن ــی دیگ  و جمع
محمــد مجیــری رئیــس هیئــت کشــتی اســتان، حســین 
یارمحمدیــان رئیــس هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان 
و جمــع زیــادی از مــردم قدرشــناس اصفهــان کــه بــا چشــمانی 
اشــکبار در ایــن مراســم حضــور یافتــه بودنــد بــه ســالن کشــتی 
ــس از  ــت شــد و پ ــی ورزشــگاه شــهید نصــر هدای ــای ول پوری
برگــزاری مراســم ســوگواری بــه شهرســتان مبارکــه انتقــال یافت 
ــد  ــه محم ــه گفت ــا ب ــد. بن ــپرده ش ــاک ش ــه خ ــا ب و همان ج
پاکــروان، مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان، مجلــس ترحیــم آن مرحــوم روز شــنبه 13 شــهریور از 
ســاعت 16 تــا 19 در محــل خانــه کشــتی تجــدد واقــع در خیابــان 
ــک  ــه راه مل ــل س ــاری و پ ــر انص ــل جاب ــل پ ــد فاص کاوه، ح
شــهر جنــب بانــک ملــی برگــزار می شــود. زنده یــاد محمدرضــا 
چوپانــی قهرمــان کشــتی دانشــجویان کشــور، متولــد کرمانشــاه 
ــه  ــگاه مبارک ــش وارد دانش ــال پی ــه 18 س ــب ب ــا قری ــود. ام ب
ــتخدام  ــه اس ــی ب ــت بدن ــانس تربی ــذ لیس ــس ازاخ ــد و پ ش
ــوان کارشــناس ورزش  ــه عن ــی درآمــد و ب ســازمان تربیــت بدن
در اداره تربیــت بدنــی شهرســتان مبارکــه آغــاز بــه کارکــرد. وی 
پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد و پشــت ســر گذاشــتن 
کاس هــای مربیگــری کشــتی، در مقــام مربــی کشــتی منشــأ 
خدمــات بســیار ارزشــمندی در راســتای بســط و توســعه کشــتی 
ــگام محمدرضــا  ــای وطــن درگذشــت نابهن ــه کیمی ــود. روزنام ب
چوپانــی را بــه جامعــه ورزش اســتان اصفهــان، خانــواده کشــتی 
ــش  ــد. روح ــلیت می گوی ــوم تس ــدگان آن مرح ــژه بازمان به وی

ــاد. شــاد و یــادش گرامــی ب

 ابطحی خبر داد:
پیگیری جعل مدارک معافیت پزشکی 

حدود 170 فوتبالیست
نماینــده مــردم خمینی شــهر 
ــدم ارســال  ــس از ع در مجل
ــاد در  ــده فس ــزارش پرون گ
فوتبــال در مجلــس نهــم بــه 
ــر داد  ــی خب ــتگاه قضائ  دس
از مــوارد  برخــی  و گفــت: 
بررســی  پرونــده  ایــن 
نشــده؛ لــذا دوبــاره پرونــده تحقیــق و تفحــص فســاد 
ــزارش  ــه گ ــاد. ب ــد افت ــان خواه ــه جری ــال ب در فوتب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــواد ابطح ــن، محمدج ــای وط کیمی
پیگیــری و بــه جریــان انداختــن دوبــاره پرونــده 
ــم  ــس ده ــدگان مجل ــط نماین ــال توس ــاد در فوتب فس
ــورای  ــم ش ــس نه ــت: در مجل ــامی گف ــورای اس ش
اســامی، گــزارش فســاد در فوتبــال در صحــن علنــی 
ــام  ــب انج ــی متناس ــدام قضائ ــی اق ــد؛ ول ــت ش قرائ
ــون مــوارد  ــه اینکــه هم اکن نشــد. وی ضمــن اشــاره ب
ــال  ــال در ح ــاد در فوتب ــده فس ــده در پرون بررسی ش
ــی  ــر قطع ــا اظهارنظ ــوارد ب ــن م ــت و ای ــی اس بررس
مشــاور حقوقــی بــه دســتگاه قضائــی ارائــه می شــود 
ــه  ــده اضاف ــن پرون ــه ای ــدی ب ــه داد: محــور جدی ادام
ــل  ــد جع ــواردی مانن ــه م ــا ب ــذا صرف ــد شــد؛ ل نخواه
مــدارک ســربازی، معافیــت پزشــکی حــدود 170 نفــر 
فوتبالیســت و ... کــه بررســی نشــده یــا نیــاز بــه 

بررسی دارد، پرداخته می شود.

جذب پادوانی منتفی می شود
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اتفاق هایــی کــه 
ــت  ــاده اس ــی افت ــاردو پاوان ــه لئون ــاره رضایت نام درب
ــن را زده  ــن بازیک ــذب ای ــد ج ــتقال قی ــگاه اس باش
اســت. پادوانــی مدت هاســت کــه بــه دنبــال دریافــت 
رضایت نامــه از باشــگاه ســپاهان اســت؛ امــا ایــن 
باشــگاه رضایــت بــه ایــن کار نــداده اســت تــا بــه نظــر 
ــذب  ــل از ج ــور کام ــه ط ــتقال ب ــگاه اس ــد باش برس
ایــن بازیکــن منصــرف شــده اســت. در روزهایــی کــه 
اســتقال خوزســتان بــا مشــکل بی پولــی روبــه رو 
ــد  ــاز قص ــزت پورق ــد ع ــر می رس ــه نظ ــت ب ــده اس ش
بــا  نشــدن مطالباتــش  پرداخــت  دارد در صــورت 
ــدای  ــان از ابت ــد. منصوری ــا کن ــرارداد امض ــتقال ق اس
ــود، امــا او ترجیــح  ــال جــذب پورقــاز ب ــه دنب فصــل ب
داد بــا اســتقال خوزســتان قــرارداد امضــا کنــد؛ حــاال 
ــدن  ــتقالی ش ــرای اس ــرایط ب ــد ش ــر می رس ــه نظ ب
ایــن بازیکــن فراهم تــر از قبــل اســت و بایــد دیــد آیــا 

ــه. ــا ن ــود ی ــی می ش ــال نهای ــن انتق ای
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پنجشنبه شــب همــه چیــز بــرای یــک بــازی تاریخــی آمــاده 
 بــود. ورزشــگاه آزادی جــای ســوزن انداختــن نداشــت 
ــم  ــد. تی ــران می تپی ــرد ای ــرای ب ــی ب ــا ایران ــب میلیون ه و قل
 ملــی در یکــی از بهتریــن دوران خــود بــا بازیکنــان شایســته 
می خواســت  سرشــناس  کــی روش  کارلــوس  البتــه  و 
ــه  ــه ک ــرایط آن گون ــا ش ــد. ام ــم بکوب ــر را در آزادی دره قط
 90 تماشــاگران  و  نرفــت  پیــش  داشــت،  انتظــار  ایــران 
ــا پیــروزی  دقیقــه پرالتهــاب را ســپری کردنــد تــا کامشــان ب
شــیرین شــود. ایــران بــرای شکســت قطــر نه تنهــا لشــکری 
ــم داوری ضعیــف  ــک تی ــان خارجــی قطــر، بلکــه ی  از بازیکن
را در مقابــل خــود داشــت کــه 90 دقیقــه تمــام روی اعصــاب 
ایــن  رژه می رفتنــد. هــر چنــد  تماشــاگران  و  بازیکنــان 
ــا یــک پیــروزی دلچســب 2 بــر 0 بــه پایــان رســید،  بــازی ب
ــا  ــده م ــه شــاید در آین ــاد ک ــازی افت ــن ب ــی در ای ــا اتفاقات  ام

را دچار مشکل کند.
   صبر و حرفه ای گری

ــرای  ــم ب ــاد گرفته ای ــه ی ــال هم ــد س ــس از چن ــد پ ــر چن ه
تیــم کــی روش بایــد خیلــی صبــور بــود و چــه خــوب کــه ایــن 
ــکیبایی مان را  ــت و ش ــم ظرفی ــری، کم ک ــات آخ ــرد لحظ ب
ــر کــه شــاید  ــاد گرفتــن صب ــرد. پــس از ی ــاال بب ــال ب در فوتب
ــد  ــت، بای ــی روش اس ــم ک ــه تی ــتن ب ــان داش ــانی از ایم نش
ــدت  ــه ش ــان ب ــه همچن ــی ک ــت. عمل ــری را آموخ حرفه ای گ
ــاس و  ــات حس ــه در لحظ ــم ک ــوزش داری ــه آم ــاز ب در آن نی

ــه خصــوص  ــر حواشــی بی نتیجــه نشــویم. ب ــاب درگی پرالته
اینکــه همــه هــم از پیــش می داننــد کــه مقابــل چــه حریفــی، 
ــد. یادمــان  ــا چــه ســابقه ای و چــه شــیوه ای قــرار می گیرن ب
نــرود مــا در قــاره آســیا هســتیم و رقبــای همیشــگی و 
تکراری مــان همیــن اعــراب حاشــیه خلیــج فــارس هســتند 
ــادی را  ــل زی ــتانه تحم ــا آس ــل این ه ــازی مقاب ــا ب و انصاف

ــدق  ــم ص ــا ه ــاره داوری بازی ه ــئله درب ــن مس ــد. ای می طلب
ــا  ــه، ام ــد و بی تجرب ــدر ب ــر چق ــد. داور ســریانکایی ه می کن
ــرای  ــیایی ب ــود. داوری آس ــابقه ب ــی مس ــت فن ــد کیفی در ح
مســابقه ای آســیایی؛ یعنــی کولینــای مشــهور هــم اگــر 
ــنت  ــود، نمی داس ــه ب ــرار گرفت ــرایطی ق ــو و ش ــن ج در چنی
ــه  ــریانکایی ک ــن داور س ــه ای ــد ب ــه برس ــد؛ چ ــه کن ــد چ بای

ــوده  ــودش ب ــور خ ــد کش ــال در ح ــورش از فوتب ــاال تص احتم
ــوع  ــن موض ــه همی ــط ب ــم مرتب ــای داوری اش ه و ضعف ه

ســاده.
   چرا بد بودیم؟

هــر چنــد نمایــش ایــران در اولیــن بــازی دلچســب نبــود، امــا 
از تیمــی کــه یــک بــازی تدارکاتــی درســت و حســابی در ایــن 
ــوان داشــت. هــر تیمــی  مــدت نداشــته، چــه انتظــاری می ت
بــرای رســیدن بــه شــرایط آرمانــی بــه بــازی و قــرار گرفتــن 
ــی در  ــی حت ــچ اردوی ــاج دارد؛ هی ــابقه، احتی ــرایط مس در ش
ــازی ســنگین  ــا یــک ب ــد ب ــا نمی توان بهتریــن کمپ هــای دنی
ــن بازی هــای ســخت هســتند  ــرا ای ــل قیــاس باشــد؛ زی قاب

ــد. ــاده می کنن ــر آم ــه نظ ــان را از هم ــه بازیکن ک
   آماده نبودن ستاره ها

 مســئله بعــدی آمــاده نبــودن  برخــی بازیکنــان بــود و البتــه 
ــال  ــرای مث ــد؛ ب ــر نمی آم ــی روش ب ــت ک ــم از دس کاری ه
ــای  ــد و اندازه ه ــی در ح ــا بازیکن ــپ، م ــاع چ ــت دف در پس
ــد کار  ــازی کن ــد ب ــی او ب ــم و وقت ــی نداری ــان حاج صف احس
ــه  ــا ب ــان مدت ه ــد. احس ــی برنمی آی ــت کس ــی از دس چندان
ــوم اســت کــه از شــرایط آرمانــی دور  ــود و معل ــال تیــم ب دنب
شــده اســت. فوتبــال را بــا نتیجه هــا می ســنجند و در پایــان 
بــه تیــم بهتــر از نظــر فنــی جایــزه داده نمی شــود و ایــن تیــم 
ــم  ــم تی ــز می رســد. امیدواری ــه همــه چی ــه ب ــروز اســت ک پی
مــا نیــز در بازی هــای آینــده زیبــا بــازی کنــد و از آن مهم تــر 

پیــروز زمیــن مســابقه را تــرک کنــد.

 نگاهی به دیدار جنجالی ایران-قطر
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ــر  ــای برت ــدال آوران و تیم ه ــکوهی از م ــم باش ــی مراس ط
باشــگاه ذوب آهــن تجلیــل شــد. ایــن مراســم بــا حضــور 
دکتــر زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، مهنــدس شــاهرخ 

ــک  ــی المپی ــه مل ــر کل کمیت ــهنازی دبی ش
ــن ــگاه ذوب آه ــره باش ــس هیئت مدی  و رئی
جمعــی از مســئوالن اســتان و اعضــای 
تیم هــای فوتبــال، والیبــال نشســته مــردان 
ــن  ــوتان ای ــرداری و پیشکس ــان، وزنه ب و زن
 رشــته ورزشــی و جمعــی از خبرنــگاران 
و عکاســان ورزشــی، در ســالن اجتماعــات 
کوثــر مجموعــه ورزشــی 22 بهمــن اصفهــان 

ــرادی  ــهراب م ــدا از س ــم ابت ــن مراس ــد. در ای ــزار ش برگ
اولیــن مــدال آور المپیکــی در تاریــخ ورزش اصفهــان و 
کیانــوش رســتمی، دیگــر قهرمــان ارزنــده و مــدال آور 
مســابقات وزنه بــرداری المپیــک 2016 ریــو بــه طــرز 
ویــژه ای بــا اهــدای هدایایــی نفیــس تجلیــل شــد. 
ــان دو دوره  ــال )قهرم ــای فوتب ــای تیم ه ــپس از اعض س

ــران ــوپرجام ای ــان س ــی( و قهرم ــام حذف ــابقات ج  مس
تیــم وزنه بــرداری قهرمــان دو دوره متوالــی در لیــگ 
برتــر کشــور، تیــم والیبــال نشســته زنــان )قهرمــان لیــگ 
ــال نشســته مــردان  ــم والیب ــر کشــور درســال 94(، تی برت
ــه  ــد ک ــال امی ــم فوتب ــر 94(، تی ــگ برت ــان لی )نائب قهرم
بــه لیــگ برتــر صعــود کــرده و تیــم تنیــس 
روی میــز بانــوان )قهرمــان کشــور( بــا اهدای 
ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــی تجلی ــز و هدایای جوای
ضمــن اینکــه در غیــاب یحیــی گل محمــدی 
ســرمربی بــا اخــاق تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
کــه بــه دلیــل بیمــاری و بســتری شــدن در 
یکــی از بیمارســتان های تهــران نتوانســته 
ــد ــدا بکن ــور پی ــم حض ــن مراس ــود در ای  ب

اخاقمــدار  و  ارزش  بــا  رجــب زاده، کاپیتــان  مهــدی 
ذوب آهــن هدایــا و لــوح تقدیــر را دریافــت کــرد. در پایــان 
از ســه عــکاس و ســه خبرنــگار پیشکســوت ورزشــی 
ــور،  )ســید عبداله هاشــمی، عبــاس فــاح، مهــدی جانی پ
عبــاس افشــاری، محمــد شــاهعلی و اصغــر قلنــدری( نیز 

ــر شــد. تقدی

تجلیل از مدال آوران و تیم های برتر ذوب آهن
بت کلیــا، عضــو هیئت رئیســه فراکســیون ورزش بــا 
تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن بایــد بــا آسیب شناســی 
دالیــل نتایــج ضعیــف کاروان المپیــک ریــو تمرکــز 
ــو  ــک توکی ــت در المپی ــرای موافقی ــزی ب و برنامه ری
ــروز کار  ــن ام ــد از همی ــت: بای ــند، گف ــته باش داش

بــرای المپیــک توکیــو شــروع شــود نــه 
اینکــه یــک ســال مانــده بــه برگــزاری 

المپیــک مســئوالن بــه فکــر بیفتنــد.
وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  بت کلیــا   
گذشــته  دوره  بــه  نســبت  ورزش 
اقدامــات خوبــی بــرای کاروان ورزشــی 
ــم  ــت: علی رغ ــام داد، گف ــک انج المپی

ــکاران در  ــواره ورزش ــفانه هم ــات متأس ــن اقدام ای
میادیــن ورزشــی اســترس و دغدغــه داشــتند. 
ــک  ــرای المپی ــئوالن ب ــت مس ــزود: الزم اس وی اف
توکیــو اقدامــات گســترده ای انجــام دهنــد تــا مثــل 
ــود.  ــه نش ــا گرفت ــوق م ــق و حق ــو ح ــک ری المپی
 ایــن منــوط بــه ارتباط گیــری آنــان بــا مجامــع 

و میادین بین المللی است.

 ایــن عضــو هیئت رئیســه فراکســیون ورزش بــا 
ــک  ــف المپی ــج ضعی ــد نتای ــه نبای ــر اینک ــد ب تأکی
ــث  ــائل باع ــه مس ــت: توجی ــود، گف ــه ش ــو توجی ری
ــی  ــار آسیب شناس ــد در کن ــود. بای ــت می ش پس رف
دالیــل ضعــف، حرکــت رو بــه جلــو داشــت و ایــن 
ــا  موضــوع بررســی شــود کــه چــرا مث
ــازی  ــن ب ــا در اولی ــتی م ــان کش قهرم

حــذف می شــود. 
مســئوالن  کــرد:  تأکیــد  بت کلیــا 
ــک  ــرای المپی ــروز ب ــن ام ــد از همی بای
توکیــو برنامه ریــزی کننــد نــه اینکــه 
شــش مــاه یــا یــک ســال تــا المپیــک 
ــن  ــه ای ــد. الزم ــد اقدامــی انجــام دهن ــازه بخواهن ت
موضــوع اســتعدادیابی از جوانــان اســت، نــه اینکــه 
ــتفاده  ــاال اس ــه ب ــت ب ــن بیس ــا س ــکاران ب از ورزش
شــود. انــگار کــه مــا در کشــورمان جــوان و اســتعداد 
ــد  ــه بای ــت ک ــه اس ــک الزم ــی ی ــم. جوانگرای نداری
ســرلوحه کار مســئوالن بــه خصــوص در ورزش قــرار 

ــرد. گی

مسئوالن از همین حاال به فکر المپیک توکیو باشند
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ــوص  ــهرداری درخص ــا ش ــکاری ب ــاده هم ــان آم ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
توســعه فیبــر نــوری در ســطح شــهر اصفهــان اســت و در ایــن راســتا می توانــد ارائــه 
خدمــات را درقالــب تقســیط نیــز ارائــه دهــد. مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان 
ــه  ــرکت ک ــن ش ــی ای ــای خدمات ــن طرح ه ــگاران از مهم تری ــع خبرن ــان در جم اصفه
ــه  ــت و ب ــه، ســخن گف ــرار گرفت ــی ق ــار شــهروندان اصفهان ــت در اختی ــه دول در هفت
ــوری، یکــی از شــاخص های توســعه  ــن مســئله اشــاره داشــت کــه توســعه فیبرن ای
کشورهاســت و ضــروری اســت فیبرنــوری بــه عنــوان یکــی از الزمــات بــرای صــدور 
ــن شــرکت  ــودن ای ــاده ب ــه ســاختمان محســوب شــود. حســین کشــایی ازآم پروان
بــرای  توســعه فیبــر نــوری در همــه خیابان هــای اســتان اصفهــان  خبــر داد و افــزود: 
ــدازی شــده امــکان  ــوری کــه در خیابان هــای اصفهــان راه ان در حــال حاضــر، فیبــر ن
خدمت رســانی بــه عمــق ۵0 متــری را دارد؛ در ایــن زمینــه توســعه ایــن سیســتم تــا 

عمــق بیشــتر، مســتلزم مطالبــه شــهروندان خواهــد بــود.
    فیبر نوری پایه ارتباطات جهانی  

ــه  ــر پای ــی ب ــات جهان ــه ارتباط ــر هم ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
فیبــر نــوری اســت، افــزود: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه طــی چنــد ســال آینــده 
دیگــر میــزان پوشــش اینترنــت، شــاخص توســعه نیســت و در ایــن زمینــه بایــد بــه 

ــال داده هــا توجــه داشــته باشــیم. افزایــش ســرعت انتق
مدیــر عامــل مخابــرات اســتان اصفهــان بــه همــکاری خــوب شــهرداری اصفهــان در 
ــه توســعه  ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــزود: بای ــوری اشــاره کــرد و اف ــر ن اجــرای فیب
فیبرنــوری، یکــی از شــاخص های توســعه کشورهاســت و از ایــن رو ضــروری اســت 
کــه فیبرنــوری بــه عنــوان یکــی از الزمــات بــرای صــدور پروانــه ســاختمان محســوب 
ــر  ــری فیب ــای به کارگی ــه مزیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــن در ادام ــایی همچنی ــود. کش ش
ــروزه ۵0 درصــد از ارتباطــات  ــان داشــت: ام ــز بی ــی نی ــای مخابرات ــوری در ارتباط ه ن
مخابراتــی و اینترنتــی مــردم در منــزل، 3۵ درصــد در محــل کار، 11 درصــد در خــارج 
ــد  ــای بان ــعه پهن ــذا توس ــود؛ ل ــام می ش ــت انج ــن حرک ــد در حی ــزل و 4 درص از من

ــد. ــخ می ده ــد را پاس ــی 8۵ درص ــردم، یعن ــاز م ــتر نی ــرکت ها بیش ــازل و ش در من
وی ســرعت فیبــر نــوری را 2۵0 هــزار برابــر ارتباطــات بی ســیمی اعــام کــرد و بیــان 
ــات  ــر بیشــتر از ارتباط ــزار براب ــوری، 69 ه ــر ن ــز در فیب ــات نی ــال اطاع داشــت: انتق

ــت. ــیمی اس بی س
    اجرای فیبر نوری تا درب منازل اصفهانی ها 

ــازل  ــا درب من ــوری ت ــر ن ــرای فیب ــا«، اج ــرح »طوب ــرداری از ط ــه بهره ب وی در ادام
اصفهانی هــا، را یکــی دیگــر از اقدامــات شــاخص شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان  
دانســت و اظهــار داشــت: ایــن طــرح بــرای نخســتین بــار در کشــور و در خیابان هــای 
ــه  ــا هزین ــورت، ب ــزار پ ــدود 1۵ ه ــت ح ــا ظرفی ــادگاه  ب ــد و آم ــاال، توحی ــاغ ب چهارب

یکهــزار و 3۵0 میلیــارد ریــال راه انــدازی شــده اســت.   
کشــایی بــا اشــاره بــه اینکــه در مرحلــه دوم نیــز ایــن طــرح در خیابان هــای شــهید 
قنــدی و شــمس آبادی اصفهــان اجــرا می شــود، گفــت: طــرح اجــرای فیبــر 
ــای  ــد، مجتمع ه ــای بان ــی پهن ــتعد و متقاض ــق مس ــزل در مناط ــا درب من ــوری ت ن
مســکونی دارای بیــش از 20 واحــد در سراســر شــهر کــه دســت کم نیمــی از ســکنه 
آن متقاضــی باشــند، شــهرک های صنعتــی و ســاختمان های اداری و تجــاری بــدون 
دریافــت هزینــه بــرای آن هــا انجــام می شــود. وی طــرح طوبــا را یکــی از طرح هــای 
افتتاح شــده مخابــرات اســتان در هفتــه دولــت امســال خوانــد و افــزود: در ایــن هفته 
ــا اعتبــار 428 میلیــارد ریــال افتتــاح شــد. از جملــه ایــن  در مجمــوع 734 طــرح ب
ــعه  ــن، توس ــز تلف ــوئیچ مراک ــت س ــعه ظرفی ــیس و توس ــه تأس ــوان ب ــا می ت طرح ه

کافــوی نــوری و طرح هــای شــبکه تلفــن همــراه و ســایت بی تــی اس)BTS(، دیتــا 
و اینترنــت پرســرعت، ارتبــاط بیــن مراکــز مخابراتــی، ارتباطــات فیبــر نــوری و شــبکه 

کابــل اشــاره کــرد.
   افتتاح 6 هزار طرح مخابراتی در4سال

ــوع  ــت 9۵ در مجم ــه دول ــا هفت ــال 92 ت ــت س ــه دول ــد: از هفت ــادآور ش ــایی ی کش
نزدیــک بــه 6 هــزار طــرح مخابراتــی بــا اعتبــار 4 هــزار و 416 میلیــارد ریــال 

بهره بــرداری شــده اســت.
مدیــر عامــل مخابــرات اصفهــان، تعــداد مشــترکان تلفــن ثابــت اســتان را 2 میلیــون 
و 410 هــزار مشــترک بــا ضریــب نفــوذ 46.43 درصــد اعــام و اظهــار کــرد: مشــترکان 

تلفــن ثابــت اصفهــان حــدود 8 درصــد مشــترکان کل کشــور را دربرمی گیرنــد.
ثابــت در کشــور 38 درصــد  تلفــن  نفــوذ  اینکــه ضریــب  بــه  بــا اشــاره   وی 
ــراه  ــن هم ــوذ تلف ــب نف ــزود: ضری ــت، اف ــد اس ــان ۵2.۵1 درص ــهر اصفه و در کانش

ــت. ــد اس ــور 80 درص ــراه اول در کش ــور هم اُپرات
دائمــی  مشــترک  هــزار   6۵7 و  میلیــون   4 بــه  اشــاره  بــا   کشــایی 
و اعتبــاری تلفــن همــراه اُپراتــور همــراه اول در اســتان بــا ضریــب نفــوذ 90 
کشــور  مشــترکان  کل  درصــد   7.4 حــدود  مشــترکان  ایــن  افــزود:   درصــد 

را شامل می شوند.
ــدود  ــان، ح ــتان اصفه ــرعت )ADSL( را در اس ــت ُپرس ــترکان اینترن ــداد مش وی تع

ــر  ــزار نف ــدود ۵06 ه ــداد، ح ــن تع ــرد: از ای ــح ک ــام و تصری ــترک اع ــزار مش 700 ه
ــی اســت کــه تعــداد کل  ــرات اصفهــان هســتند؛ ایــن درحال مشــترک شــرکت مخاب
ــون و ۵32 هــزار  ــرات در کشــور حــدود 4 میلی ــت ُپرســرعت مخاب مشــترکان اینترن

مشــترک اســت.
    اصفهانی ها، بیشترین مصرف کننده اینترنت پرسرعت

کشــایی بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه حــدود ۵8 درصــد از مشــترکان اینترنــت 
ــب داشــت  ــن مطل ــه ای ــان هســتند و اشــاره ب ُپرســرعت اســتان در کانشــهر اصفه
کــه در آینــده نزدیــک دیگــر وجــود اینترنــت، مبنــای توســعه یافتگی جوامــع جهــان 
ــورها  ــعه یافتگی کش ــای توس ــش رو، مبن ــر پی ــرد: در عص ــه ک ــود و اضاف ــد ب نخواه
میــزان دسترســی آن هــا بــه پورت هــای پرســرعت بــه منظــور بهره گیــری از 
ــبکه های  ــده ش ــود؛ در آین ــد ب ــا خواه ــا و مالتی مدیاه ــا و )IP media( ه )IPIV( ه
ــا از  ــن دانشــگاهی و اســتاد و دانشــجو تنه ــی بی ــراودات علم ــت و م ســامت، دول
طریــق اینترنت هــای پرســرعت میســر خواهــد شــد و اینترنت هــای ADSL، کارایــی 

ــد داد. ــروز خــود را از دســت خواهن ام
ــه  ــر چ ــدی ه ــرای بهره من ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــکار ش ــاره راه وی درب
ــح  ــا تصری ــب  آن ه ــاد نص ــای زی ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــردم از )FTTH( ب ــتر م بیش
ــا فشــار هزینه هــای  ــه ب ــرای مقابل ــرات در شــروع ایــن طــرح ب کــرد: شــرکت مخاب
ســنگین اســتفاده از فیبرهــای نــوری، بســته کاملــی از خدمــات )FTTH( را 

ــن  ــط تلف ــک خ ــامل ی ــته ش ــن بس ــد؛ ای ــرار می ده ــود ق ــتریان خ ــار مش در اختی
ثابــت بــه ارزش 200 هــزار تومــان، ۵0 گیــگ ترافیــک اینترنــت بــه همــراه اســتفاده 
رایــگان از ســرویس های ارزش افــزوده )ســرویس های نیکــو( و یــک مــودم 
ــودم  ــت. م ــان اس ــزار توم ــادل ۵99 ه ــی مع ــا ارزش ــوری ب ــر ن ــوط فیب ــژه خط وی
ــان فراهــم ــه طــور همزم ــکان اســتفاده از دو خــط را ب ــن بســته، ام  ارائه شــده در ای

می کند.
   خرید تلفن ثابت تا قبل از مرداد 53هزار تومان

وی همچنیــن در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن در بــاره افزایــش تعرفــه 
ــون  ــه 2 میلی ــزار ب ــال از ۵30 ه ــرداد امس ــدای م ــه از ابت ــت ک ــن ثاب ــام تلف ثبت ن
ریــال افزایــش یافــت و برخــی مشــترکین در ایــن بــاره دچــار مشــکاتی در پرداخــت 
ــرداد امســال  ــل از یکــم م ــردی قب ــر ف ــت: اگ ــی هســتند، گف ــا قبل ــی ب قیمــت فعل
ــرای او  ــه ب ــن تعرف ــد، همی ــرده باش ــز ک ــال را واری ــزار ری ــغ ۵30 ه ــام و مبل ثبت ن

حســاب خواهــد شــد.
مناطــق  در  مخابراتــی  طرح هــای  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی   
تــا  می کنیــم  تــاش  کــرد:  تأکیــد  اســتان  غــرب  به ویــژه  گردشــگری 
مخابــرات  خدمــات  خــوب  پوشــش  از  منطقــه  ایــن  امســال   پایــان 

و اینترنتی برخوردار شود.
    به روزرسانی تجهیزات قدیمی و سوئیچینگ تلفن همراه در اصفهان

ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــیار ش ــات س ــاون ارتباط ــز مع ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
در  همــراه  تلفــن  شــبکه  زمینــه  در  بزرگــی  تحــول  امســال  اصفهــان گفــت: 
قدیمــی  تجهیــزات  همــه  به روزرســانی  شــامل  می افتــد کــه  اتفــاق   اســتان 

و سوئیچینگ تلفن همراه است.
مهــران قدوســی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مرحلــه هفتــم شــبکه تلفــن 
 همــراه اول در اســتان افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح و به روزرســانی تجهیــزات

توسعه جالب توجهی در شبکه نسل سوم و چهارم ایجاد می شود.
وی اظهــار کــرد: نســل ســوم تلفــن همــراه، اکنــون در 4۵ شــهر و نســل چهــارم در 
ــا اجــرای ایــن طرح هــا، نســل ســوم در همــه  ــه می شــود کــه ب ۵ شــهر اســتان ارائ
شــهرهای اســتان شــامل 106 شــهر و نســل چهــارم در ۵0 شــهر ارائــه خواهــد شــد.

قدوســی بعضــی اختال هــای پیش آمــده در شــبکه تلفــن همــراه اســتان را در 
ــرد. ــوان ک ــعه ای عن ــای توس ــرای طرح ه ــل اج ــه دلی ــر ب ــای اخی روزه
   کسب رتبه نخست مخابرات اصفهان در خدمات تلفن ثابت و اینترنت

ــا  ــرات اســتان اصفهــان در ایــن نشســت ب همچنیــن معــاون تجــاری شــرکت مخاب
اشــاره بــه کســب رتبــه نخســت ارائــه خدمــات تلفــن ثابــت و اینترنــت ایــن شــرکت 
در میــان اســتان ها گفــت: اکنــون 20 ســرویس خدماتــی بــر روی شــبکه تلفــن ثابــت 

ــه می شــود.  اســتان ارائ
ناصــر مشــایخی بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت اینترنــت ارائه شــده از ســوی مخابــرات 
افــزود: اکنــون هیــچ محدودیــت ســرعتی بــرای ارائــه اینترنــت بــه کاربــران وجــود 

نــدارد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هایــی ماننــد »انارســتان« در اصفهــان اظهــار 
ــق  ــه از طری ــه می شــود ک ــان ارائ ــه نوجوان ــی ب ــن طــرح، ســیم کارت های ــرد: در ای ک
آن امــکان دسترســی رایــگان بــه پایگاه هــای اطاعاتــی علمــی و کتابخانه هــای 

دیجیتالــی فراهــم شــده اســت.
 وی همچنیــن در رابطــه بــا ارائــه خدماتــی کــه توســط مرکــز9990 در اصفهــان انجــام 
می شــود، گفــت: ایــن مرکــز، زیرســاخت موبایلــی پیشــرفته ای دارد  بــا ایمنــی زیــاد 
کــه دسترســی بــه آن امکان پذیــر نیســت و در ســه اســتان کرمــان، یــزد و چهارمحــال 

ــد. ــام می ده ــانی انج خدمت رس
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حتما بخوانید!
تصویب الیحه ممنوعیت حمل سالح سرد

ــه تدویــن  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب
ــن  ــور در ای ــاد کش ــا اعتی ــه ب ــگیری و مقابل ــته پیش بس
ســازمان گفــت: کاهــش فاصلــه میــان طــاق و ازدواج در 

ــت.  ــده اس ــور نگران کنن کش
ــا  ــی ب ــنی بندپ ــع، محس ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
بیــان اینکــه یکــی از مأموریــت مهــم ســازمان بهزیســتی 
اســت جامعــه  در  اجتماعــی  آســیب های   کاهــش 

خانواده هــا  در  گفت وگــو  زمــان  کم شــدن   گفــت: 
و صنعتــی شــدن ســبک زندگــی، ســبب رشــد آســیب ها 
مــا  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی  و  شــده  جهــان  در 
و کاهــش  آســیب ها  و کاهــش  پیشــگیری، کنتــرل 

اســت. جامعــه  در  معلولیت هــا 
 رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ســال ۹۳ بــه ازای هــر ۴.۴ ازدواج یــک طــاق در کشــور به 
ثبــت رســیده، افــزود: متأســفانه بــه مــرور زمــان، فاصلــه 
ــازمان  ــده و س ــر ش ــور کمت ــاق و ازدواج در کش ــان ط می
بهزیســتی می توانــد نقــش مؤثــر و کلیــدی در جلوگیــری 

ــد. ــا کن از ایــن آســیب ها در جامعــه ایف
   کاهش سن اعتیاد

ــاد ــه کاهــش ســن اعتی ــان اینک ــا بی ــی ب  محســنی بندپ
زنانــه شــدن و آســیب پذیر بــودن خانواده هــای در دام 
اصلــی  شــاخص های  عنــوان  بــه  و کــودکان  اعتیــاد 
ــرد: ســازمان  ــاد محســوب می شــوند، خاطرنشــان ک اعتی
بهزیســتی کشــور بــه عنــوان نهــادی تخصصــی کــه عمــده 
ــت  ــش آسیب هاس ــرل و کاه ــگیری، کنت ــش پیش  وظایف

در صف مقدم اجرای این سه مقوله قرار دارد.
ــت  ــازمانی اس ــا س ــتی تنه ــازمان بهزیس ــزود: س  وی اف

ــای  ــی و برنامه ه ــکل درمان ــگیری، پروت ــته پیش ــه بس ک
توانمندســازی بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد در کشــور دارد و در 
راســتای توانمندســازی، تحصیــل، حرفه آمــوزی و اشــتغال 

ایــن افــراد گام برمــی دارد.
 رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: ســازمان 
بهزیســتی کشــور در اجرای برنامه های پیشــگیری و کنترل 
و کاهــش آســیب های اجتماعــی از حالــت توافقــی خــارج 
 شــده و در حــال حاضــر برنامه هایــی نظیــر فرزندپــروری

ــی را در  ــای زندگ ــش از ادواج و مهارت ه ــای پی آموزش ه

ــه در  ــد ک ــی می کن ــی اجرای ــیب های اجتماع ــث آس بح
حــال گســترش اســت.

   اجباری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج
همچنیــن رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت:  بــرای 
 جلوگیــری از ایــن وضعیت در برنامه ششــم توســعه کشــور

آزمایــش ژنتیــک پیــش از ازدواج و مشــاوره های مربــوط 
بــه آن اجبــاری شــد. 

محســنی بندپــی بــا تأکیــد بــر حمایــت از کــودکان 
بی سرپرســت اظهــار کــرد: ایــن افــراد کســانی هســتند کــه 

زبــان گویــا و مطالبه گــر ندارنــد و بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
ــر، نیازمنــد کمــک، آمــوزش و حمایــت  فرصت هــای نابراب
ــه  ــه عنــوان بخشــی از بدن هســتند. ســازمان بهزیســتی ب
حاکمیــت موظــف اســت مطالبــات آنــان را مــورد پیگیــری 

قــرار دهــد. 
وی افــزود: ســازمان بهزیســتی کشــور همه تــاش و هدف 
ــروز  ــگیری ب ــور پیش ــاس مح ــر اس ــود را ب ــازمانی خ  س
ارائــه  و شــیوع آســیب های اجتماعــی قــرار داد و در 
خدمــات تخصصــی و اجتماعــی، توانبخشــی و اجتماعــی 
اجرایــی در جشــنواره  برتــر  از دســتگاه های  توانســت 

ــرد.  ــرار گی ــاری ق ــال ج ــی س ــهید رجای ش
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
سرپرســتی و نگهــداری از کــودکان بی سرپرســت وظیفــه 
ــودن  ــدود ب ــا مح ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــت اس حاکمی
ــر  ــش و خی ــراد نیک اندی ــت، کمــک اف ــی دول ــع مال مناب
ــن  ــده بخــش وســیعی از نیازهــای ای ــد تأمین کنن می توان

ــد.  ــراد باش اف
افــراد  مســیر  در  ســنگ اندازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر  ــراد خی ــک اف ــرای کم ــرد: راه را ب ــار ک ــش اظه خیراندی
ــوی  ــی جل ــنگ اندازی و وقت کش ــا س ــم و ب ــوار کنی هم
خیــران  بشردوســتانه  و  نیــک  نیت هــای   شــکوفایی 

را نگیریم. 
بــر  بهزیســتی  ســازمان  تــاش  افــزود:  محســنی 
ــن وضعیــت  ــری از ای ــرای جلوگی ــی اســت و ب معلول زدای
ژنتیــک  آزمایــش  توســعه کشــور  برنامــه ششــم  در 
 پیــش از ازدواج و مشــاره های مربــوط بــه آن اجبــاری

 شد.

رئیس سازمان بهزیستی:

کاهش فاصله ازدواج تا طالق در کشور

مســئول بســیج جامعــه زنــان در تشــریح برنامه هــای 
ــه  ــه ب ــدای جهیزی ــت: اه ــه ازدواج گف ــازمان در هفت ــن س ای
ــه  ــن هفت ــان در ای ــرح ازدواج آس ــد و ط ــای نیازمن خانواده ه

برگــزار می شــود. 
مینــو اصانــی بــا اشــاره بــه ســالروز پیونــد امیرالمؤمنیــن)ع( 

ــه  ــرا)س( و هفت ــه زه ــرت فاطم و حض
هفتــه  مناســبت  بــه  افــزود:  ازدواج 
ســوی  از  ویــژه ای  برنامه هــای  ازدواج، 
ــود  ــام می ش ــان انج ــه زن ــیج جامع بس
کــه مهم تریــن آن هــا طــرح »پیونــد 

آســمانی« اســت. 
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح، تــاش 
 داریــم بــا همــکاری مــردم و خیــران
 جهیزیــه مــورد نیــاز بــرای افــراد نیازمنــد 

را در سراسر کشور تهیه کنیم. 
مســئول بســیج جامعــه زنــان اضافــه کــرد: در طــرح پیونــد 
ــک  ــا کم ــان ب ــون توم ــغ ۳ میلی ــا مبل ــه ب ــمانی جهیزی آس
خیــران تهیــه می شــود و بــر اســاس پیش بینی هــا تــا 

ــه خانواده هــای  پایــان ســال ۹۵، حــدود ۴۰ هــزار جهیزیــه ب
ــد شــد.  ــدا خواه ــد اه نیازمن

اصانــی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای ســال تاکنــون، ۲۰ 
شــده  ارائــه  نیازمنــد  خانواده هــای  بــه  جهیزیــه   هــزار 
و امیدواریــم بــا تمهیــدات پیش بینــی شــده، تــا پایــان 
ــه  ــزار جهیزی ــم ۴۰ ه ــی از رق ــال حت س
فراتــر برویــم. وی گفــت: در هفتــه ازدواج 
آماده شــده  جهیزیه هــای  از  تعــدادی 
ــران دم  ــد و دخت ــه خانواده هــای نیازمن ب
بخــت واگــذار می شــود و بــر اســاس 
نیــاز اســتان ها، ایــن جهیزیــه در سراســر 

ــد شــد.  ــع خواه کشــور توزی
ــرح  ــان »ط ــه زن ــیج جامع ــئول بس مس
ازدواج آســان« را از دیگــر برنامه هــای 
ایــن ســازمان در هفتــه ازدواج دانســت و افــزود: در ایــن طرح 
ــگام  ــه هن ــرای ازدواج آســان و ب ــال گفتمان ســازی ب ــه دنب ب
قالــب  در  همســان گزینی  موضــوع  همچنیــن  هســتیم. 

هم کفــو بــودن در ایــن هفتــه پیگیــری می شــود.

مسئول بسیج جامعه زنان خبر داد:
اهدای ۴۰ هزار جهیزیه به خانواده های نیازمند

رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا از مجلــس دهــم خواســت کــه 
ــال ها  ــس از س ــرد را پ ــاح س ــل س ــت حم ــه ممنوعی الیح
وقفــه بــه تصویــب برســاند. ســردار محمدرضــا مقیمــی 
دربــاره تصویــب الیحــه ممنوعیــت حمــل ســاح ســرد گفــت: 

پیگیــری بــرای تصویــب ایــن الیحــه، یکــی 
ســال های  در  اســت کــه  اقداماتــی  از 
 اخیــر همــواره بــه دنبــال آن بوده ایــم 
و در مجالــس مختلــف در این بــاره حضــور 
ــر  ــس، نظ ــوان پلی ــه عن ــرده و ب ــدا ک پی

ــم.  ــام کرده ای ــود را اع ــت خ مثب
رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا بــا تأکیــد بــر 
ــل  ــت حم ــه ممنوعی ــب الیح ــه تصوی اینک
ــدی  ــات ج ــی از مطالب ــرد، یک ــاح س س

ــس  ــم در مجل ــرد: امیدواری ــار ک ــت، اظه ــس اس ــا از مجل م
ــرانجام  ــرد و س ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوع م ــن موض ــم ای ده
ــل ســاح  ــت حم ــس از گذشــت ســال ها، الیحــه ممنوعی پ

ســرد بــه تصویــب برســد؛ چــرا کــه معتقدیــم تصویــب 
ایــن الیحــه تأثیــر چشــمگیری بــر کاهــش وقــوع جرائمــی 
ــوی  ــزاع دارد و از س ــری و ن ــرقت، زوگی ــل، س ــون قت همچ
دیگــر می توانــد احســاس امنیــت را در جامعــه نیــز افزایــش 
ــا بیــان اینکــه بــر اســاس  دهــد.  وی ب
آمارهــای موجــود درصــد جالــب توجهی 
ــام  ــی انج ــزه قبل ــدون انگی ــا ب از قتل ه
می شــود، ادامــه داد: ممکــن اســت 
ــرود؛ در  ــارک ب ــه پ ــو ب ــا چاق ــردی ب ف
آنجــا نزاعــی رخ می دهــد و آن فــرد 
ــی  ــود ضربات ــاح خ ــا س ــته ب  ناخواس
می کنــد  وارد  مقابــل  فــرد  بــه   را 
و منجــر بــه مــرگ او می شــود؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه اگــر ایــن فــرد بدانــد حمــل ســاح ســرد از 
ســوی او جــرم محســوب می شــود، اصــا چاقویــی را همــراه 
خــودش نمی بــرد کــه در هنــگام وقــوع نــزاع قتلــی رخ دهــد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا خواستار شد:
تصویب الیحه ممنوعیت حمل سالح سرد

  فوت ۱۸۰ نفر در تصادفات رانندگی 
۱۰ روز ابتدایی شهریور 

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا 
ابتدایــی  روز   ۱۰ در  گفــت: 
ــر در  ــال، ۲۰۰۰ نف ــهریور امس ش
تصادفــات رانندگــی مجــروح 

شدند و ۱۸۰ نفر جان باختند. 
ــری  ــی مه ــرتیپ تق ــردار س س
ــاده ای در  ــت ج ــیه گش در حاش
محــور تهــران - کــرج بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی بــرای اجــرای طــرح تابســتانه تمهیــدات خاصــی 
را به ویــژه در اســتان های زیارتــی و ســیاحتی اندیشــیده 
ــا ۸۰۰  ــرو ب ــه همیــن منظــور حــدود ۵۰۰۰ نی اســت افــزود: ب
ــس راه  ــک پلی ــه کم ــا ب ــایر بخش ه ــودرو از س ــتگاه خ دس
و پلیــس ترافیــک شــهری در شــهریورماه آمده انــد. هــر 
قــدر بــه روزهــای پایــان شــهریور نزدیــک می شــویم، حجــم 

می یابــد.  افزایــش  مســافرت ها 
ــر در  ــال ۲۰۰۰ نف ــهریور امس ــی ش ــت: در ۱۰ روز ابتدای وی گف
ــا مــدت مشــابه  جاده هــا مجــروح شــدند کــه در مقایســه ب
ســال گذشــته، ۵ درصــد کاهــش یافتــه و در همیــن مــدت 
نیــز، ۱۸۰ نفــر جــان باختنــد کــه ایــن آمــار نیــز در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش ۲ درصــدی داشــته 

اســت.

تک فرزندها، تک بعدی می شوند
اخیــر  دهه هــای  مشــکات  از  یکــی  تک فرزنــدی، 
ــل  ــا قاب ــه ارگان ه ــت همه جانب ــا حمای ــه ب ــت ک ــه اس جامع
دانشــگاه  اســتاد  حقیقــت،  لطفــی  امیــر  اســت.   رفــع 
ــل  ــه 6۰ و اوای ــر ده ــت: در اواخ ــار داش ــناس اظه و روان ش
ــه رو  ــدی روب ــه تک فرزن ــش ب ــی از گرای ــا موج ــه 7۰ ب ده
شــدیم کــه تک فرزنــدی را راه حــل مشــکات اقتصــادی 
دانســته و تمایــل بــه افزایــش فرزنــد را بــه کمتریــن 
میــزان رســاند. وی افــزود: خانــواده ایــده آل کــه نســل 
ــت  ــواده ای اس ــت، خان ــرده اس ــیر ک ــا تفس ــرای م ــل ب قب
ــت  ــی تربی ــطح کیف ــته س ــد توانس ــک فرزن ــا ی ــط ب ــه فق  ک
معایــب  از  نســل  ایــن  متأســفانه  دهــد؛  افزایــش  را 

کرده انــد.  چشم پوشــی  تک فرزنــدی 
لطفــی حقیقــت در ادامــه افــزود: کودکانــی که تک هســتند به 
طــور کامــل مــورد توجــه والدین خود بــوده و ارتبــاط محدودی 
بــا اطرافیــان دارنــد. ایــن کــودکان دچــار خــأ ارتباطــی شــده 
ــان  ــی را برایش ــا خودخواه ــن آن ه ــخصیت خودمرکزبی و ش
ــای  ــت: در خانواده ه ــه گف ــی آورد. وی در ادام ــان م ــه ارمغ ب
تک فرزنــد، بــه دلیــل توجــه بیــش از حــد والدیــن بــه 
کــودک و مراقبت هــای بســیار، وی دچــار وسواســی فکــری 
ــا  ــدر و مادره ــدید، پ ــتگی ش ــاد وابس ــن ایج ــود و ای  می ش

را اذیت می کند.

کوتاه از جامعه 

روش تغییر نام در شناسنامه
 مطابــق مــاده ۲۰ قانــون 
ثبــت احــوال، امــکان تغییــر 
نــام کوچــک بــر اســاس 
ایــن  در  منــدرج  شــرایط 
ــاده ۲۰  ــاده وجــود دارد. م م
ــرر  ــوال مق ــت اح ــون ثب قان
داشــته انتخــاب اســامی ای 
ــامی  ــات اس ــت و مقدس ــک حیثی ــب هت ــه موج ک
 باشــند، عناویــن کشــوری یــا لشــکری و القــاب

نام هــای زننــده و مســتهجن، نام هــای نامتناســب بــا 
جنــس، نام هــای معــّرف صفــات مذمــوم و مغایــر بــا 
ارزش هــای واالی انســانی، نام هایــی کــه موجــب 
ــوی  ــای لغ ــا دارای معن ــود ی ــخاص می ش ــر اش تحقی
 کــه در جامعــه قابــل پذیــرش نباشــد، ممنــوع اســت 

و قانون تغییر آن ها را جایز دانسته است.
همچنیــن در صورتــی کــه شــخصی معتقــد باشــد کــه 
نــام کوچــک او، اســمی نیســت کــه بــه آن عاقــه دارد 
ــند و او  ــری می شناس ــم دیگ ــه اس ــگان او را ب و هم
ــام  ــا انج ــد، ب ــرار می دهن ــب ق ــام، مخاط ــه آن ن را ب
ــک  ــم کوچ ــد اس ــی، می توان ــاص قانون ــریفات خ تش

ــر دهــد. خــود را تغیی
شرایط درخواست تغییر نام

اشخاص ۱۸ سال به باال.
افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.

پــدر یــا جــد پــدری بــا ارائــه شناســنامه خــود جهــت 
فرزنــدان کمتــر از ۱۸ ســال.

سرپرســت قانونــی )قیــم، امیــن، وصــی( بــرای افــراد 
صغیــر و محجــور بــا ارائــه مــدارک مســتند کــه ســمت 

او احــراز شــده باشــد.
مدارک مورد نیاز تغییر نام

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.
تکمیل فرم درخواست تغییر نام

ــام، کلیــه ادارات ثبــت احــوال سراســر  ــرای تغییــر ن ب
در  را  یادشــده  مــدارک  دریافــت  آمادگــی  کشــور 
تنظیــم  دارنــد. ضمنــا  اداری  روزهــای  و  ســاعات 
ــت تغییــر نــام در غیــر از محــل  و تســلیم درخواس
صــدور شناســنامه بامانــع اســت؛ در ایــن گونــه 
ــه  ــرش درخواســت و ارســال آن ب ــس از پذی ــوارد پ م
ــط )محــل صــدور شناســنامه( و طــرح در  اداره ذی رب
ــه  ــول و نتیج ــدام الزم معم ــاف، اق ــل اخت ــت ح هیئ
ــه اداره ارســال کننده اعــام   جهــت اطــاع متقاضــی ب

خواهد شد.

گزارش

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۳۰۰۲۴۳ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۱۲۵۹

له  تنظیم: ۱۳۹۵/۰6/۰7 مشخصات محکوم  : ۹۴۱۴۲7تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
ردیف ۱ نام :علیرضا  نام خانوادگی : عبدلیان نام پدر: حسن    نشانی: اصفهان – خ 
نیکبخت – نیکبخت شرقی ک الدن پ ۲۰ مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: 
محمد    نام خانوادگی : میکائیلی   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : حسین نام خانوادگی : محمدیان نام 
پدر : یداله نشانی : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت 
)ارغوان ( طبقه سوم واحد  ۱۸ کاخ موسسه حقوقی نوید بخشان عدالت نوع رابطه : 
وکیل محکوم له / محکوم لهم علیرضا عبدلیان نام : الهام نام خانوادگی : خدارحمی 
نام پدر : محمد رضا نشانی : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت )ارغوان (  طبقه سوم واحد ۱۸ کاخ موسسه حقوقی نوید بخشان عدالت نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : علیرضا عبدلیان محکوم به: بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹۵۰۹۹7۰۳۵۰۳۰۰۳۴7 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6۴۸۰۰۰۰۰ ریال 
بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۱۱/۱۵ تا زمان پرداخت و مبلغ 
۲7۱۹۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ ۲۱6۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له و پرداخت ۳/۲۴۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا .  محکوم علیه 
آنرا بموقع اجرا گذارد )  از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد  مکلف است 
 . بدهد  به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی   -۲. اجرای احکام مدنی(  قانون  ماده۳۴ 
۳- 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 مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای 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 ۸و۳ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴( ۵- 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 ۲۱ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 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 ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴( شماره: ۱7۳۸۳/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳ 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۱۹/۸۹۴ واقع در کلیشاد 
بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ناصر دهقان کلیشادی 
فرزند محمد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ ۹۵/7/۳ ساعت ۹ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹۵/6/۱۳ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

فاورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۳۰۰۲۴۴ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۸۳۵

له  تنظیم: ۱۳۹۵/۰6/۰7 مشخصات محکوم  : ۹۴۰۹۵۰تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
ردیف ۱ نام :توران نام خانوادگی : توانگر ریزی نام پدر: محمد     نشانی: اصفهان – 
خ خاقانی – ک ۱۲ . پ ۱۲۴. ط ۴- ک پ ۴۱۸7۵۸۵۹6۱ – ک م ۴6۲۱۲۴۸۳۲۴ 
– ت ه ۰۹۱۳۳۱۵۰۴۹۸ مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: محمد علی     نام 
خانوادگی : موسوی نام پدر : حسن    نشانی: اصفهان خ ولیعصر – ک ۴۱- پ ۲۲ 
محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹7۰۳۵۰۳۰۰۱6۲ محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  باضافه  ریال  میلیون  سی  و  صد  چهار  مبلغ 
دادخواست )۹۴/۸/۱۸( تا زمان پرداخت و مبلغ سیزده میلیون و سیصد و بیست و 
پنج هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت 
۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 
: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( 
.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود  از آن میسر  به  استیفا محکوم 
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 مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای 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 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست  از زمان یک سال  قبل  اموال مذکور 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 
مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه  اموال به منظور فرار  از اعام کامل صورت 
هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 
۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- 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 ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از  6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
 )۱۳۹۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   ۱ تبصره  بود.)  خواهد  علیه 
شماره: ۱7۳۸۴/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۳۰۰۲۰۴ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۲۸6
شماره بایگانی شعبه : ۹۴۰۳۳۵تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ مشخصات محکوم له 
اقای علی  با مدیریت  بتن اصفهان – سهامی خاص –  بنیاد  نام :شرکت   ۱ ردیف 
حاج رسولینها  نشانی: اصفهان – ابتدای چهارباغ باال مجتمع اداری تجاری کوثر ط 
۵ واحد 7۰۲ ک. پ ۸۱7۳6۹6۸۹6 مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: سعید      
نام خانوادگی : علیا  نشانی: اصفهان-  خ شریف واقفی – سه راه ملک جنب شعبه 
نفت ک الله ک.پ ۸۱۵۴6۳۸۸۱ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له 
/ محکوم علیه نام : بهداد نام خانوادگی : یکتافرب نام پدر : محمد نشانی : اصفهان 
– خ اتشگاه نرسیده به چهارراه وحدت جنب بانک سپه ط فوقانی موسسه مالی 
ثامن االئمه دفتر وکالت یکتا فر نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم  شرکت 
بنیاد بتن اصفهان – سهامی خاص – با مدیریت اقای علی حاج رسولینها  محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹7۰۳۵۰۳۰۰7۵۰ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل با نضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

۹۳/۱۰/۲۵ لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ ۳۲۲۰۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و مبلغ ۳۱۸۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت ۴/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت حق االجرا .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 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 ۸و۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴( ۵- 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 ۲۱ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 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 ۱ ماده ۳ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( شماره: ۱7۳7۹/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۲۰۰۱6۱ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۹۸۹
تنظیم: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ مشخصات محکوم له  : ۹۴۱۱۳۱تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
ردیف ۱ نام :رسول نام خانوادگی : گل شیرازی نام پدر : رضا   نشانی: اصفهان – 
ملک شهر – رباط سوم )علم الهدی ( – ک حکیما – پ 7۸ مشخصات محکوم 
: علی   نشانی:  نام پدر  : دهایی  نام خانوادگی  نام: امیر حسین   علیه ردیف ۱- 
مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
نام : علیرضا  نام خانوادگی : یدی  نام پدر : اکبر  نشانی : اصفهان – اصفهان - خ 
 / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع   ۱۱۱ واحد   ۴ ط  نیکبخت  اداری  مجتمع  نیکبخت 
محکوم لهم  رسول گل شیرازی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹7۰۳۵۰۲۰۰۰۹۹ محکوم علیه 
محکوم است به ۱- پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 
سی میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت 
و  ریال   ۲۵۲۰۰۰۰۰ بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  حق  درصد 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۸۹/۱۱/۰۹ لغایت اجرای حکم 
بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له ۲- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دولت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 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 

نحوه  قانون  ۸و۳  مواد  می شود)  داشت  باز  له  محکوم  در خواست  به  واال  نماید 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) 
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- 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 
6- چنانچه صورت  شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 
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 
الف   م   /۱7۴۲۹ شماره:   )۱۳۹۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   ۱
 مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – سید مهدی

 موسوی نژاد     
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰6۰۰۲۳۰ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰6۰۰۹7۳
شماره بایگانی شعبه : ۹۴۱۰۸۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰6/۰۸ مشخصات محکوم له 
ردیف ۱ نام :سمیه  نام خانوادگی : جعفر زاده قهدریجانی  نام پدر : حسین   نشانی: 
اصفهان – اتوبان چمران – خ اشراق شمالی – کوچه اتحاد ۳ – مجتمع پاسارگاد 
ردیف  علیه  محکوم  ۸۱۵۳6۹۳۵۱۴ مشخصات  ۱ کدپستی  واحد  همکف  طبقه   –
نشانی: مجهول  اکبر      : پدر  نام  : شاهسنایی   نام خانوادگی  نام: محسن     -۱
المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم --- و شماره 
دادنامه - - ۹۵۰۹۹7۰۳۵۰6۰۰6۸۲ – مورخ – ۹۵/۰۴/۱۵— شعبه شش حقوقی 
اصفهان – محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ --- دویست و ده میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و بیست هزار 
ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و 
تقدیم دادخواست – )۱۳۹۴/۱۰/۱( – تا هنگام پرداخت محکوم به در حق محکوم له 
و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد.   محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
۳- 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 مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 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 
در  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای 
خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
۵- 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 ۲۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 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 ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴(
 شماره: ۱7۴۳7/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان --- 

منوچهر فانی  
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پيامبر صلی اهلل علیه و آله :

شخصی که ازدواج می کند در حقیقت نصف دین و آئین 

خود را حفظ کرده است؛ پس بر او الزم است که برای حفظ 

باقیمانده  آن، تقوای الهی را پيشه خود سازد.      

مستدرک الوسایل، ج 14، ص 154

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

31   ْC

33   ْC

36   ْC

19  ْC

16   ْC

17   ْC

23   ْC

حوادث

نوزاد لردگانی پیش از رسیدن به بیمارستان 
متولد شد

 نــوزاد لردگانــی در چهارمحــال و بختیــاری پیــش از رســیدن 
مــادرش بــه بیمارســتان در آمبوالنــس 115 اورژانــس بــه 
دنیــا آمــد. مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  پزشــکی  فوریت هــای  و 
ــس 115  ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــزارش ب ــام گ ــاس اع ــر اس ب
ــردگان در ســاعت 20 پنجشنبه شــب 11 شــهریور  شهرســتان ل
ــتان  ــه شهرس ــتای بیدل ــاله ای از روس ــاردار 34س ــادر ب 95 م
لــردگان دچــار درد زایمــان شــد. محســن ابراهیمــی روز 
ــس  ــه پ ــزود: بافاصل ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ جمع
از دریافــت گــزارش، تکنســین های اورژانــس 115 لــردگان 
بــه محــل اعــزام شــدند و اقدام هــای حمایتــی را بــرای مــادر 
ــاردار داخــل  ــد کــه هنــگام انتقــال، مــادر ب ــاردار انجــام دادن ب
آمبوالنــس نــوزاد پنجــم خــود را کــه دختــر بــود، بــه دنیــا آورد.
وی گفــت: تکنســین  های فوریتهــای پزشــکی پــس از انجــام 
اقدام هــای پیش بیمارســتانی شــامل کامــپ بنــد نــاف 
 خشــک کــردن، پــوار دهــان و بینــی و گــرم نگــه داشــتن نــوزاد
ــل  ــردگان منتق ــهدای ل ــتان ش ــه بیمارس ــوزاد را ب ــادر و ن م
کردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، تاکنــون در دو ســال اخیــر نزدیــک 
بــه 8 نــوزاد در چهارمحــال و بختیــاری در آمبوالنــس بــه دنیــا 
ــوزادان ســالم گــزارش شــده اســت.  آمده انــد و حــال همــه ن

 واژگونی اتوبوس 
42 مصدوم و 3 کشته بر جای گذاشت

شــاهین فتحــی، معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات 
ــی  ــه واژگون ــه حادث ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
اتوبــوس در محــور شــهرضاـ  مهیــار گفــت: بــر اثــر ایــن حادثه 
کــه ســاعت 15 دقیقــه صبــح دیــروز بــه وقــوع پیوســت 42 
مســافر مصــدوم شــده و 3 نفــر جــان خــود را از دســت دادند. 
وی افــزود: اتوبــوس بــر اثــر بارندگــی کــم و لغزندگــی جــاده 
واژگــون شــده و بــر اثــر آن 45 مســافر دچــار حادثــه شــدند. 
همچنیــن  نجــات  و  امــداد  ســازمان  عملیــات   معــاون 
ــر داد  ــا خب ــژو 206 و زانتی ــون و پ ــوس و کامی  از برخــورد اتوب
ــداد  ــه بام ــاعت 1 و 28 دقیق ــز س ــه نی ــن حادث ــت:  ای و گف
ــوع  ــه وق ــن ب ــرج ـ قزوی ــان ک ــمالی اتوب ــن ش ــروز در الی دی
پیوســته اســت. وی گفــت : بــر اثــر ایــن حادثــه، 44 مســافر 
ــود را از  ــان خ ــز ج ــافران نی ــی از مس ــدند و یک ــدوم ش مص
ــه  دســت دا؛ البتــه از میــان آســیب دیدگان تنهــا یــک نفــر ب
 بیمارســتان منتقــل شــد و بقیــه توســط نیروهــای امــدادی 

به صورت سرپایی مداوا شدند.

 قلــب اشــخاص بی انــدازه چــاق همیشــه ناتــوان 
و ضعیــف اســت. چاقــی بــه قلــب صدمــه می رســاند. 
ــدن را احاطــه  ــاد، تمــام اعضــای داخلــی ب چربــی زی

قلــب  وزن  می پوشــاند،  را  عضــات  و   می کنــد 
ــج  ــه تدری ــد، ب ــاد و حــرکات آن را مختــل می کن را زی
قلــب ناتــوان می شــود و باالخــره نتایــج وخیمــی 
ــد از  ــاش کنن ــد ت ــاق بای ــراد چ ــی آورد. اف ــار م ــه ب ب
چــاق شــدن زیــاد بــا جدیــت ممانعــت کننــد؛ در ایــن 
صــورت نه تنهــا هیــکل مناســب پیــدا می کننــد، بلکــه 

ــد. ــه می دارن ــم ســالم نگ ــب خــود را ه قل
 

 بــرای داشــتن قلبــی سـالـــم چــه راهکارهایــی 
را پیشنهاد می کنید:

1- از پله هــای ســاختمان، آهســته و مرتــب بــاال 
ــد. ــث کنی ــی مک ــه، کم ــر پل ــد و در ه بروی

2- هنــگام هضــم غــذا کار نکنیــد، راه نرویــد و بــازی 

نکنیــد.
3- با دست چپ، بار سنگین حمل نکنید.

ــر  ــاالی س ــه ب ــنگین ب ــیای س ــردن اش ــد ک 4- از بلن
ــد. ــاب کنی ــود اجتن خ

5- طــوری بخوابیــد کــه پاهــای شــما قــدری  باالتــر از 
ســطحی کــه ســر قــرار دارد، قــرار بگیــرد.

6- هــوای اتــاق خــواب را هنــگام شــب قبــل از 
خوابیــدن تــازه کنیــد.

7- روی پهلوی راست بخوابید.
ــدت  ــی داغ و طوالنی م ــام خیل ــدن در حم 8- از مان

ــد. خــودداری کنی
9- از اتوبوس، قطار، پله ماشین و صندلی نپرید.

10- یــک مرتبــه و ناگهانــی روی صندلــی خیلــی 

ــا احتیــاط. کوتــاه ننشــینید؛ مگــر خیلــی آهســته و ب
و اما احتیاجات قلبی شما:

 ســکوت و آرامــش، زندگــی ای کــه در آن حــرکات 
 و ســکنات ناگهانــی و اضطــراب وجــود نداشــته باشــد
 اســتراحت کامــل، هــوای آزاد و تمیــز، غــذای ســبک

خنده و تفریح.
قلــب شــما، تمــام آســیب های ناشــی از امــراض 
ــراض  ــل ام ــا از قبی ــایر اعض ــال س ــات و اخت ضایع
ــور  ــه ط ــمومیت ها ب ــی و مس ــراض عصب ــی، ام عفون
ــی  ــه در زندگ ــی را ک ــه خطاهای ــن کلی ــم و همچنی اع
ایجــاد می شــود، تحمــل می کنــد و بــر شماســت کــه 
ــا  ــدن را بدانیــد و ب ــا و الیــق ب قــدر ایــن عضــو گرانبه

ــد. ــه آن کمــک کنی ــم جــدی ب تصمی

راهکارهایی برای داشتن قلبی سالم

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

تلفــن همــراه، جــزو آن دســته از کاالهایــی اســت کــه چنــد دهــه اخیــر، شــیوه 
ــر  ــت. فک ــرده اس ــگرف ک ــی ش ــتخوش تغییرات ــر را دس ــی بش ــار زندگ و رفت
ــه  ــف ب ــری آن در مکان هــای مختل ــا ســیار کــردن تلفــن و به کارگی متحــرک ی
منظــور بهره گیــری بیشــتر از ایــن وســیله، از دهــه 1960 میــادی در کشــورهای 
 اســکاندیناوی )ســوئد، نــروژ، دانمــارک و فنانــد( شــروع و در اواخــر ایــن دهــه

اولیــن تلفــن نقطه به نقطــه بــه کار گرفتــه شــد. ایــن فنــاوری در ســال 
1975 میــادی از ســوی کشــورهای اســکاندیناوی بــا سیســتم آنالــوگ 
ــوی  ــز از س ــرک NMT نی ــن متح ــبکه تلف ــن ش ــد. اولی ــه ش ــازار عرض ــه ب ب
ــتفاده از  ــادی، اس ــال 1980 می ــل س ــد. در اوای ــدازی ش ــورها راه ان ــن کش همی
ــرار گرفــت. در ســال 1977  ــل مــورد توجــه ق ــی در اتومبی تلفن هــای دیجیتال

ــدازی  ــی و راه ان ــی را طراح ــات عموم ــبکه اطاع ــن ش ــادا اولی ــادی، کان می
ــر،  ــتفاده از کامپیوت ــا اس ــی ب ــانی جهان ــی اطاع رس ــبکه  های عموم ــرد. ش ک
ــت. در  ــده اس ــود آم ــه وج ــو ب ــتنده های ماکرووی ــا و فرس ــواره و گیرنده ه ماه
ســال 1983 میــادی، آمریــکا سیســتم Nordic Mobile Telephone را وارد 
بــازار کــرد. ژاپــن نیــز ســومین کشــور در جهــان بــود کــه سیســتم ســیار خــود 
ــام HCMS عرضــه  ــه ن ــی ب ــوع اســکاندیناوی و آمریکای ــا ویژگی هــای دو ن  را ب
و ســپس سیســتم NTT بــا قابلیــت اتصــال بــه شــبکه را ایجــاد کرد. انگلســتان 
در ســال 1985 میــادی بــا عرضــه سیســتم TACS بــه گــروه دارنــدگان تلفــن 

ســیار پیوســت و ســپس ایرلنــد نیــز ایــن سیســتم را پذیرفــت.

   تلفن همراه در ایران
ــام تلفــن همــراه در کشــور آغــاز شــد؛ امــا  ــود کــه ثبت ن تیرمــاه ســال 1372 ب
بــه دلیــل عــدم اســتقبال مــردم در آن زمــان، رونــد ثبت نــام چندیــن مــاه بــه 
ــران و شــرکت  ــرات ای ــه نحــوی کــه در نهایــت شــرکت مخاب طــول انجامیــد؛ ب
ــادر  ــد و ق ــی کنن ــه بازاریاب ــن زمین ــه در ای ــه کســانی ک ــد ب ــق کردن پســت تواف
باشــند یــک یــا چنــد مشــتری بــه پســت بکشــانند، مبلغــی بــه عنــوان پــاداش 
پرداخــت شــود. در آن زمــان بــا تبلیغــات فــراوان و بــا شــعار »بــا تلفــن همــراه 
همیشــه در مقصــد هســتید« تــا اواســط ســال 74 جمعــا 9 هــزار و 947 نفــر 
ثبت نــام کردنــد کــه در شــهریور همــان ســال واگذاری هــا آغــاز و بافاصلــه بعــد 
از ثبت نــام بــه پایــان رســید. از ایــن تاریــخ بــه بعــد، مــردم ورود تلفــن همــراه 
بــه کشــور را بــاور کردنــد؛ بــه طــوری کــه هجــوم متقاضیــان بــه مخابــرات و بــازار 
بــه حــدی رســید کــه قیمــت ســیم کارت در آن زمــان گاهــی اوقــات بــه بیشــتر از 

ــز می رســید. ــال نی ــون ری 30 میلی

   تلفن همراه در اصفهان
ــن  ــاط تلف ــن ارتب ــان، اولی ــتان اصفه ــرات اس ــل مخاب ــر عام ــه مدی ــه گفت ب
ــه ســرعت در  ــان در ســال 1374 برقــرار شــد و پــس از آن ب همــراه در اصفه

اســتان گســترش یافــت. در ســال 74 تنهــا 8 ســایت بی تــی اس در اصفهــان 
وجــود داشــت و اکنــون چیــزی حــدود 800 ســایت بی تــی اس در ایــن اســتان 
وجــود دارد کــه 4.5 میلیــون مشــترک تلفــن همــراه اســتان اصفهــان را پوشــش 
ــتر  ــان و بیش ــتان اصفه ــای اس ــام راه ه ــا تم ــر تقریب ــال حاض ــد. در ح می دهن

ــد. روســتاها تحــت پوشــش شــبکه تلفــن همــراه قــرار دارن

   اینترنت در اصفهان
ــن خــط  ــرار شــد و اولی ــان برق ــار در ســال 1370 در اصفه ــن ب ــا، اولی شــبکه دیت
ADSL توســط بخــش خصوصــی در ســال 1381 وصــل شــد. از ســال 1390 بــود 
کــه مخابــرات اســتان اصفهــان نیــز بــه ارائه دهنــدگان خــط ADSL، اضافــه شــد. 
در حــال حاضــر اســتان اصفهــان بیــش از 500 هــزار مشــترک اینترنــت پرســرعت 

دارد.

   رشد تکنولوژی در جهان
ــر  ــد: ب ــان می گوی ــت در جه ــوژی اینترن ــد تکنول ــاره رش ــایی درب ــین کش حس
 اســاس آمارهــای جهانــی، 5 تکنولــوژی پراســتفاده بشــر عبارتنــد از: خــودرو، بــرق

تلویزیــون، تلفــن و اینترنــت. در ایــن بیــن اســتفاده از خــودرو تــا زمانــی کــه 80 
ــال  ــه 100 س ــک ب ــوند، نزدی ــد ش ــتند از آن بهره من ــه توانس ــردم جامع ــد م درص
بــه طــول انجامیــد. ایــن زمــان بــرای بــرق 50 ســال، بــرای تلویزیــون 80 ســال 
بــرای تلفــن 30 ســال و بــرای اینترنــت کمتــر از 10 ســال بــوده کــه نشــان از رشــد 

روزافــزون ایــن تکنولــوژی در میــان بشــر دارد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

شهردار اصفهان در پاسخ به خبرنگار کیمیای وطن تأکید کرد:

بر اساس قولی که دادیم ازپروژه استقالل تا آذرماه بهره برداری می شود
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــرداری  ــتگاه و بهره ب ــراه 4 ایس ــه هم ــان ب ــهری اصفه ــار ش ــاز دوم قط ــرداری از ف بهره ب
از تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان، عیــدی شــهردار اصفهــان در اعیــاد غدیــر و قربــان بــه 

شــهروندان اســت.
 در ادامــه برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«، فــاز اول و دوم بلــوک 26 شــهرک کارگاهــی 
امیرکبیــر، رونمایــی از فروشــگاه اینترنتــی بازارهــای کوثــر و بهره بــرداری از پــروژه تقاطــع 
زیرگــذر شــهید مطهــری توســط مســئوالن اســتانی و شهرســتانی کلیــد خــورد و شــهردار 
ــه شــهروندان داد  ــر مسرت بخشــی ب ــن طرح هــا خب ــرداری از ای ــن بهره ب ــان درآیی  اصفه
ــان درقالــب بســته ای، فــاز دوم قطــار شــهری  ــر و قرب ــاد غدی ــا اعی و گفــت: همزمــان ب
اصفهــان بــه همــراه 4 ایســتگاه و تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان بــا چنــد پــروژه دیگــر 
بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور بــه بهره بــرداری می رســد. در ایــن راســتا، شــهرک 
کارگاهــی امیرکبیــر دارای 128 واحــد کارگاهــی و ســوله ای بــا اعتبــار 35 میلیــارد تومانــی 

ــازه زمانــی یکســاله بــه بهره بــرداری رســیده اســت. در ب
ــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه خوشــبختانه  ــگاران ب ــژاد در جمــع خبرن مهــدی جمالی ن
ســازمان میادیــن و میــوه و تره بــار اصفهــان بــه مأموریــت اصلــی خــود بازگشــته اســت 
و ایــن ســازمان در حــال حاضــر، طرح هایــی را آمــاده کــرده کــه بــرای اجــرا بــا بخــش 

ــود. ــکاری می ش ــی هم خصوص
   قول مثبت شهرداربرای ایجاد منطقه کارگاهی مبلمان

وی تأکیــد کــرد: از جملــه طرح هــای مشــارکتی ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
ــام  ــان ام ــان در خیاب ــروش مبلم ــی و ف ــه کارگاه ــدازی منطق ــان، راه ان ــهرداری اصفه ش
ــتان  ــزی اس ــورای برنامه ری ــه ش ــار مصوب ــرا در انتظ ــرای اج ــه ب ــت ک ــی)ره( اس خمین

اصفهــان اســت.
ــر اینکــه در طــی ســالیان  ــگار کیمیــای وطــن مبنــی ب ــه پرســش خبرن وی در پاســخ ب
گذشــته و در زمــان شــهردار ســابق اصفهــان نیــز، راه انــدازی چنیــن منطقــه کارگاهــی در 
دســتور کار قــرار داشــت؛ امــا هیــچ گاه اجرایــی نشــد و فقــط در حــد طــرح عنــوان شــد، 
بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد: قطعــا ایــن برنامــه اجرایــی می شــود و مــن قــول می دهــم 

کــه در حــد طــرح نباشــد.
جمالی نــژاد در پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار روزنامــه کیمیــای وطــن مبنی بــر تأخیر 
در زمــان بازگشــایی پــروژه تقاطــع غیرهمســطح اســتقال گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن 
طــرح بــه دلیــل ســختی ای کــه در ســاخت یکــی از پل هایش وجــود دارد، به دقــت در حال 
 انجــام اســت و مــا بــر اســاس قولــی کــه دادیــم در آذرمــاه و تــا پایــان ســال ایــن پــروژه 

را در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
 وی همچنیــن در رابطــه بــا اخبــاری کــه دربــاره افزایــش قیمــت زمیــن و زمین خــواری 
در منطقــه 12 بــه دلیــل اجــرای رینــگ چهــارم مطــرح بــوده اســت، گفــت: خوشــبختانه 
ــا وجــود نظارت هایــی کــه از ســوی کمیســیون های  چنیــن مســئله ای در ایــن منطقــه ب

مربــوط بــه شهرســازی و ... وجــود دارد، مطــرح نیســت و نظارت هــا وجــود دارد.
 شــهردار اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه رونمایــی از فــروش مجــازی در بــازار روز کوثــر 
شــماره 8 نیــز ابــراز داشــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه، شــهروندان می تواننــد کاالهــای 

ایرانــی را بــا قیمــت پایــه خریــداری کننــد.
ــز  ــان را نی ــاوگان تاکســیرانی اصفه ــن نوســازی ن ــش همچنی ــه صحبت های  وی در ادام
از دیگــر طرح هــای جدیــد شــهرداری اصفهــان اعــام کــرد و بیــان داشــت: ایــن طــرح 
ــا 160 خــودرو در فــرودگاه آغــاز می شــود. در عیــن حــال نیــز  ــا نوســازی ب در فــاز اول ب

ــی خواهــد شــد. ــه زودی رونمای ــز ب ــان نی پروژه هــای منطقــه 8 شــهرداری اصفه
جمالی نــژاد همچنیــن بــه اجــرای طرح هــای تشــویقی شــهرداری در حــوزه ساخت وســاز 
 اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور و رکــود حاکــم بــر ایــن حــوزه

در حــال حاضــر رغبتــی بــرای ساخت وســاز وجــود نــدارد؛ از ایــن رو شــهرداری طرح هــای 

تشــویقی را در ایــن زمینــه در دســتور کار دارد کــه تــا یــک هفتــه آینــده اعــام خواهد شــد.
   زیرگذر شهید مطهری 90 روزه تمام شد

 مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان نیــز درآییــن افتتــاح پــروژه تقاطــع زیرگذر شــهید 
ــا  ــا ب ــرداری برســد؛ ام ــه بهره ب ــاه ب ــس از 6 م ــود پ ــرار ب ــن طــرح ق ــت: ای ــری گف مطه

تــاش بی وقفــه و انجــام 2 شــیفت کاری ظــرف 3 مــاه احــداث شــد.
 حمیــد عصــارزادگان افــزود: ایــن پــروژه بــه طــول 350 متــر جهــت تســهیل رفت وآمــد 
ــه بیمارســتان  ــد و به خصــوص دسترســی آســان ب ــل وحی ــان شــهید خــرازی، پ در اتوب
 سیدالشــهدا کــه ویــژه بیمــاران صعب العــاج و ســرطانی اســت، بــا صــرف یــک میلیــارد 

و 150 میلیون تومان هزینه انجام شد و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.
وی درخصــوص ضــرورت احــداث پــروژه تقاطــع زیرگــذر شــهید مطهــری اظهــار کــرد: بــر 
اســاس نظرســنجی مــردم، در ایــن نقطــه گــره ترافیکــی وجــود داشــت؛ بــه همیــن دلیــل 

طــرح احــداث تقاطــع در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفــت.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: یکــی از مهم تریــن اهــداف مدیریــت 
ــن  ــت، در کوتاه تری ــترین کیفی ــا بیش ــی را ب ــای عمران ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــهری ای ش

ــرداری برســاند. ــه بهره ب زمــان و قیمــت مناســب ب
   استقبال مردم در خرید کاالهای ایرانی

ــن  ــز در ای ــان نی ــهرداری اصفه ــار ش ــوه و تره ب ــن و می ــازمان میادی ــای س ــر بازاره  مدی
ــر  ــای روز کوث ــک از بازاره ــر ی ــر در ه ــش از 100 نف ــه اشــتغال زایی بی ــا اشــاره ب ــن ب آیی
ــر محصــوالت ایــن  ــر، مهــر تأییــدی ب گفــت: حضــور ناظــران بهداشــت در بازارهــای کوث

فروشگاه هاســت.
ــازاری ناظــران وزارت بهداشــت و ســازمان  ــه اینکــه در هــر ب ــا اشــاره ب  ســعید خاکــی ب
میادیــن حضــور دارنــد، اعــام کــرد: البتــه بازرســان ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا، مرجــع  ــن قیمت ه ــه ای ــی ک ــا جای ــد ت ــی دارن ــز نظــارت دقیق ــا نی ــر قیمت گذاری ه ب

قیمــت بســیاری از مشــاغل دیگــر اســت. 
ــه  ــز عرض ــی نی ــای خارج ــی از کااله ــا، بعض ــن بازاره ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
می شــود گفــت: حــذف ایــن کاالهــای خارجــی، ضربــه شــدیدی بــه بــازار وارد می کــرد؛ 
ــد درخصــوص اســتفاده  ــه بای ــم. البت ــا را حــذف کنی ــه نمی توانســتیم آن ه ــن رو ک از ای
ــا مــردم از آن هــا اســتقبال بیشــتری داشــته  از کاالهــای ایرانــی فرهنگ ســازی شــود ت

باشند.

   جوایزخرید کاالی ایرانی
ــژه ای در نظــر گرفتــه شــده ــز وی ــی، جوای ــرای جشــنواره کاالی ایران  خاکــی ادامــه داد: ب
 اســت: 12 دســتگاه خــودرو، 110 تختــه فــرش، 700 دوچرخــه، 110 تمام ســکه طــا
ــان.  ــون توم ــارد و 500 میلی ــک میلی ــغ ی ــه مبل ــا ب ــکه، جمع ــکه و 110 ربع س 110 نیم س

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــر خ ــعید غدی ــد س ــز در روز عی ــنواره نی ــن جش ــی ای قرعه کش
مدیــر بازارهــای ســازمان میادیــن و میــوه و تره بــار شــهرداری اصفهــان ضمــن اشــاره بــه 
اینکــه برگــزاری ایــن جشــنواره کار دشــواری بــوده اســت، گفــت: در کنــار ایــن جشــنواره 
نیــز بــرای حفــظ محیــط زیســت بــه ارائــه کیســه های پارچــه ای پرداختــه شــده اســت.
www.kowsarhyper. وی تأکیــد کــرد: همشــهریان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت

ــر طراحــی شــده اســت از  ــرای فــروش اینترنتــی محصــوالت بازارهــای کوث com کــه ب
امکانــات آن اســتفاده کننــد. 

ــازار در اختیــار قــرار مــردم  ــا کمتریــن قیمــت موجــود در ب در ایــن ســایت محصــوالت ب
گرفتــه و بــه مناســبت افتتــاح آن، شــهروندان می تواننــد بــا ثبــت ســفارش خــود در ســه 
بــازه زمانــی 10 صبــح، 4 بعدازظهــر و 8 شــب نســبت بــه دریافــت آن بــه وســیله پیــک 

رایــگان اقــدام کننــد.
گفتنــی اســت کــه فــاز اول و دوم بلــوک 26 شــهرک امیرکبیــر واقــع در کیلومتــر 8 جــاده 
اصفهان-تهــران بــا هزینــه ای بالــغ بــر 350 میلیــارد ریــال و در مســاحتی بــه وســعت 20 
هــزار متــر مربــع احــداث شــد. ایــن پــروژه شــامل کارگاه هــا، واحدهــای اداری و ســوله 

اســت.
   تحقق بودجه سال جاری

ــرداری  ــن بهره ب ــان، در آیی ــهرداری اصفه ــی و اداری ش ــاون مال ــی، مع ــد نورصالح  محم
از ســری  برنامــه  قالــب ســی ویکمین  در  اصفهــان کــه  شــهرداری  پروژه هــای  از 
ــوزه  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــاح« برگ ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه برنامه ه
ــوص  ــه در خص ــن زمین ــد در ای ــت و بای ــترده اس ــیار گس ــهرداری بس ــای ش فعالیت ه
فعالیت هــای شــهرداری اطاع رســانی کامــل بــه شــهروندان انجــام شــود، اظهــار داشــت: 
ــن  ــی از ای ــد بخش ــاح« می توان ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــه »ه ــزاری برنام ــن رو، برگ از ای

ــد. ــان ده ــهروندان نش ــه ش ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــا را ب فعالیت ه
ــن  ــد در بی ــق و امی ــاز رون ــع زمینه س ــاح« را در واق ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــه »ه  وی برنام
شــهروندان دانســت و ابــراز داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــهرداری اصفهــان 

ــرد.  ــود، پروژه هــای شــهرداری را پیــش بب ــا وجــود شــرایط رک توانســته ب
 معــاون مالــی و اداری شــهرداری اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط خــوب مالــی 
ــای  ــت: درآمده ــاری گف ــال ج ــت س ــاه نخس ــج م ــان در پن ــهرداری اصفه و اداری ش
شــهرداری از ابتــدای ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته، شــرایط بهتــری را داشــته 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــم و امیدواری ــک بوده ای ــود نزدی ــای خ ــداف و برنامه ه ــه اه ــا ب و م
ــد.  ــز باش ــود نی ــت موج ــر از وضعی ــرایط بهت ــم ش ــتور کار داری ــه در دس ــی ک طرح های

وی رونــق ساخت وســاز و تســهیل در صــدور پروانــه ســاختمانی را در دســتور کار شــهرداری 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــال و تحق ــه دوم امس ــا در نیم ــش درآمده ــرای افزای ــان ب اصفه
دانســت و افــزود: در ایــن راســتا، بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه طــرح تشــویقی صــدور 
ــورت  ــه در ص ــم ک ــال کرده ای ــان ارس ــهر اصفه ــورای ش ــرای ش ــاختمان را ب ــه س پروان

ــان اجرایــی خواهــد شــد. تصویــب در گام نخســت، ایــن طــرح در اعیــاد غدیــر و قرب
نورصالحی حمایت از صنعت گردشــگری و توریســت و ســاماندهی مشــاغل را نیز از دیگر 
برنامه هــای در دســتور کار شــهرداری بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد و افزود: 
 در حــال حاضــر، هزینــه صــدور پروانــه ســاختمان بــرای هتل هــا صفــر اســت؛ تســهیاتی 

را در راستای واگذاری زمین های شهرداری برای این امر در نظر گرفتیم. 
ــت از  ــر توســعه زیرســاخت های گردشــگری، حمای ــه کــرد: همچنیــن عــاوه ب وی اضاف

تولیدکننــدگان صنایــع دســتی شــهر اصفهــان را نیــز در دســتور کار داریــم.

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

سبک زندگی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

تهیه سرکه و ترشی در اسارت   

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

ــت ها  ــودن خورش ــت ب ــی و یکنواخ ــوع غذای ــدم تن ع
ترشــی  تهیــه  بــه  را  مــا  عــراق  اردوگاه هــای  در 
مربــا ماســت و دیگــر غذاهایــی وامی داشــت کــه 
تغییــر  را  آن  می توانســتیم  ابتــکاری  انــدک   بــا 

دهیم. 
محــال بــود خوراکــی ای بــه اردوگاه بیایــد و به راحتــی 
آن را از دســت بدهیــم. تهیــه ترشــی بــا پوســت 
ــاز  ــان نی ــت بادمج ــال و پوس ــت پرتق ــه، پوس هندوان
بــه ســرکه داشــت. بــرای تهیــه ســرکه نیــاز بــه ظــرف 
ــابه  ــای نوش ــن در بطری ه ــتیم؛ بنابرای ــب داش مناس
ــم  ــوان آب ســرد می ریختی ــار مصــرف نصــف لی یک ب
و ســپس درِ آن را محکــم می بســتیم و در ســطلی 
ــساط  ــر انبـ ــر اثـ ــا بـ ــم ت ــوش فرومی کردی از آب ج

ــود. ــجیم تر ش حـ
 بــا ایــن روش هــر بطــری بــه انــدازه دو تــا ســـه برابــر 
ــدد  ــری ده ع ــدد بط ــر ع ــت. در ه ــایش می یاف گنجـ
ــم  ــر از آب می کردی ــری را پ ــم و بط ــا می ریختی  خرم
بــه صــورت دربســته در محلــی  تــا چهــل روز  و 
مخفــی  عراقی هــا  چشــم  از  دور  و  مناســب 
بــا صــاف  از چهــل روز  نگــه می داشــتیم. پــس 
مرغــوب  ســرکه ای  بطــری  محتویــات   کــردن 

داشتیم. 
پوســت هندوانــه، پرتقــال یــا پوســت بادمجــان را خــرد 
ــی  ــاندن آب را خال ــی جوش ــس از کم ــم و پ می کردی
کــرده و ســرکه آماده شــده را اضافــه می کردیــم پــس 
 از چنــد روز ترشــی خوش طعمــی بــرای خــوردن

 داشتیم.


