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 رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )یکشنبه( در دیدار 
 با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه، حوزه علمیه را از 
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آگهی مناقصه
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات 
تخریب و برچیدن سرامیک موجود و تهیه مصالح و اجرای سنگ فرش بازار روز کوثر هشت 
واقع در خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا)ع(، خیابان حسین آباد، جنب گلستان شهدای 
از طریق  بهای سال 1395  بر اساس فهارس  را  به مبلغ تقریبی 2/068/271/202 ریال  رهنان 
مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 95/07/05 تا 
پایان وقت اداری مورخه 95/07/19 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری 
پیروزی  فاصل چهارراه  بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد  کندرو  در  واقع  فنی سازمان  دفتر   به 
و خیابان رکن الدوله نبش کوچه احسان پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی 
اقدام به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب جاری شماره 
3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( 

نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 4_ 32683601

1-  شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی پنج ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند.

2_ ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 12/705/000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش 
پرداختی الزامی است. 

3_ مدت اجراء: 40 روز می باشد.
4_ مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 95/07/22 می باشد. 

5_ پیشنهادات در مورخه 95/07/24 بازگشایی می شوند. 
6_ سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7_ هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

نوبت دوم

 اصغر کشاورز راد

مدیر عامل

گرایی )2(         پدیده خرافه 

له
قا

رم
س پیامدهایخرافهگرایی:

بی ریشه  عقیده های  و  خرافه ها  به   اعتقاد 
و اساس، تأثیرات مخربی بر زندگی انسان دارد. 

که بر اساس باور به یک خرافه، دچار  چه زندگی هایی 
که با اعتماد به یک مطلب  بحران شده و چه پیوندها 

گسیخته است.  بی پایه از هم 
مثــل  زندگـــی،  در  خرافـات  به  اعتقاد  حقیقت  در 
تاریک  چاهی  در  پوسیده  ریسمانی  به  آویزان شدن 
معشوق  به  رسیدن  و  رضایت  برای  یا  است  عمیق  و 

گشتن! خیالی، در پی مار افعی 
اعتقادات  از  پاره ای  زیان  که  بدانیم  است  خوب   
 خرافی، فقط به شخص دارنده آن عقیده بازنمی گردد؛
دوستــان بستـــگان،  خانـــــواده،  به  خرافـــه ها   بعضی 

می رساند  آسیب  مردم  از  گسترده ای  طیف  گاه   و 
و پیامدهای جبران ناپذیری دارد؛ از جمله: 

1- تن پروری و دل سپردن به راه های واهی و ظاهرا 
به  رسیدن  برای  منطقی  تالش  جای  به  میان بر 

اهداف زندگی ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش
)سهامی خاص(

نوبت اول

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد

 )ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(

95-3-120
 عملیات بهره برداری و تعمیر 

 و نگهداری تصفیه خانه 
فاضالب بهارستان

جاری
 5/370/307/560

ریال
269/000/000

ریال

95-3-121
مناقصه اجرای آسفالت و ترمیم 

 نوارهای حفاری در سطح 
منطقه سه شهر اصفهان

3/001/819/150151/000/000جاری

95-3-122
 توسعه شبکه فاضالب 
2/953/662/920150/000/000جاریمنطقه 5 شهر اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1395/07/24 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1395/07/25

  دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 5-36680030-031 )داخلی 335(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ت اباعبدالله ؟ع؟ و یاران باوفایشان را تسلیت عرض می نماییم فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری ح�ض

کیمیای وطن   گفت وگوی اختصاصی 
کتاب »حقوق در حریر شعر« با نویسنده 

 | عاشقانه 
حقوق بخوانید   صفحه 5
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محرم در اصفهان 
 صفحه 4



پهپــاد صاعقــه کــه از آن بــا عنــوان نســل جدیــد آرکیــو 170 
ــادر  ــرد و ق ــاد دورب ــک پهپ ــود، ی ــاد می ش ــز ی ــی نی ایران
ــا  ــاد ب ــه حمــل 4 بمــب هوشــمند و نقطــه زن اســت. پهپ ب
ــت  ــا دق ــداف را ب ــد اه ــا می توان ــن بمب ه ــتفاده از ای اس
زیــاد مــورد اصابــت قــرار دهــد. بایــد گفــت کــه ایــران یکــی 

ــاد اســت. ــد پهپ ــه تولی ــر در زمین از 4 کشــور برت
ــا رونمایــی از نســخه ایرانــی آرکیــو 170، پایــگاه  همزمــان ب
آمریکایــی »کریســتین ســاینس مانیتــور« در گزارشــی در 
ــش  ــی زبان نمای ــانه های فارس ــت: »رس ــه نوش ــن زمین ای
نســخه ایرانــی آر کیــو – 170 را تبدیــل کابــوس آمریــکا بــه 

ــد.« ــف کرده ان ــت توصی واقعی
همچنیــن، تایمــز اســرائیل در ایــن رابطــه می نویســد: 
»ســپاه پاســداران ایــران، پهپــاد تهاجمــی جدیــدی را شــبیه 
بــه یــک پهپــاد آمریکایــی طراحــی کــرده اســت. بــر اســاس 
ــه«  ــه »صاعق ــاد ک ــن پهپ ــران، ای ــانه های ای ــزارش رس گ
ــران  ــذاری شــده، توســط بخــش هوافضــای ســپاه ای نامگ
ــو 170  ــی آر کی ــاد جاسوس ــه پهپ ــبیه ب ــده و ش ــاخته ش س

اســت.
 ایــران پهپــاد آمریکایــی RQ-170 را در دســامبر ســال 2011 
ســرنگون و در آن زمــان، ویدئوهایــی از آن را منتشــر کــرد. 
ایــران همچنیــن مدعــی اســت کــه ســه پهپــاد ساخته شــده 
ــات  ــار دارد. مقام ــز در اختی ــگ را نی ــرکت بوئین ــط ش توس
ــگ  ــگل بوئین ــکن ای ــاد اس ــه پهپ ــد ک ــام کرده ان ــی اع ایران

کرده انــد  معکــوس  مهندســی  نیــز  را   )ScanEagle( 
ــای  ــت نیروه ــده از روی آن در خدم ــای ساخته ش و مدل ه

نظامــی ایــران قــرار گرفتــه اســت.«
ــاد اســکن ایــگل از طــرف  ــد پهپ در ســال 2013، یــک فرون
ایــران بــه فرمانــده نیــروی هوایــی روســیه هدیه شــد. پهپاد 
اســکن ایــگل توقیفــی بــر فــراز آســمان ایــران بــا مهندســی 

معکــوس ســاخته و عملیاتــی شــده بــود.
راشــاتودی نیــز در انعــکاس ایــن خبــر نوشــت: »ایــران بــه 
دنبــال خودکفایــی در تولیــدات نظامــی اســت و قصــد دارد 
ــی  ــه صــورت داخل بســیاری از ســخت افزارهای نظامــی را ب
تولیــد کنــد. قــدرت خریــد تکنولوژی هــای نظامــی خارجــی 
بــرای ایــن کشــور بــه علــت تحریم هــای بین المللــی 

محــدود شــده اســت.
ژنــرال امیرعلــی حاجــی زاده، فرمانــده نیــروی هــوا فضــای 
ســپاه ایــران اعــام کــرده اســت کــه ایــن کشــور یکــی از 4 

کشــور برتــر در زمینــه تولیــد پهپــاد اســت.«
ــه  ــه ب ــن رابط ــی در ای ــار گزارش ــن انتش ــوز ضم فاکس نی
مصاحبــه بــا یکــی از مامــوران ســابق ســازمان ســیا پرداخته 
اســت. او ضمــن مســخره کــردن اوبامــا در جریــان بــه زمین 
نشــاندن پهپــاد آرکیــو 170 توســط ایــران می گویــد: »در آن 
ــی را  ــاد آمریکای ــه پهپ ــت ک ــران خواس ــا از ای ــان، اوبام زم
ــکا پــس دهــد؛ امــا بســیار تعجب برانگیــز  ــه ارتــش آمری ب

اســت کــه ایــران ایــن کار را نکــرد.« جــام

ــان  ــزرگ کارآگاه ــش ب ــی در همای ــکندر مؤمن ــردار اس س
پلیــس آگاهــی بــا گرامیداشــت هفتــه ناجــا و دفــاع مقدس 
اظهــار کــرد: در ســال گذشــته و امســال، شــاخص های 
ــود ملموســی داشــته و ایــن  امنیتــی در تمــام حوزه هــا بهب
ــوج  ــورمان م ــون کش ــی در پیرام ــه ناامن ــت ک ــی اس در حال
می زنــد؛ مــا جزیــره امنــی هســتیم کــه روزبــه روز بــه رشــد 

ــد. ــه می ده ــود ادام خ
رهبــری  هدایت هــای  مرهــون  را  کشــور  امنیــت   وی 
ــی  ــی و امنیت ــی نظام ــای انتظام ــام نیروه ــکاری تم و هم
ــث  ــوارد، در بح ــن م ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــه ک ــد و اضاف خوان
ــود  ــاهد بهب ــز، ش ــم نی ــا جرائ ــورد ب ــی و برخ ــت داخل امنی

شــرایط و ارتقــای شــاخصه های امنیتــی هســتیم.
 مؤمنــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی قــرارگاه مبــارزه بــا ســرقت
ــوزش در  ــت آم ــر اهمی ــوزش، ب ــرارگاه آم و قاچــاق کاال و ق
ــا کاالی  ــارزه ب ــرد: در عرصــه مب ــد ک ــی تأکی ــروی انتظام نی
ــفیات در ۶  ــدی کش ــش 34 درص ــم افزای ــاق، علی رغ قاچ
ــوب  ــا نقطــه مطل ــادی ت ــه زی مــاه اول ســال جــاری، فاصل
داریــم و بایــد بــا تمرکــز بــر کار اطاعاتــی و رفــع خألهــای 
قانونــی و مکانیــزه کــردن فرآیندهــا برخــورد جدی تــری بــا 

ــام داد. ــاق کاال انج قاچ
وی اضافــه کــرد: بــه عنــوان مثــال در هفتــه گذشــته 
ــف  ــتال کش ــر کریس ــاس 11 کانتین ــا در بندرعب ــکاران م هم
ــناد  ــار و اس ــه اظه ــوش شیش ــوان درپ ــه عن ــه ب ــد ک کردن

گمرکــی آن جعــل شــده بــود.
مؤمنــی گفــت: مبــارزه بــا کاالی قاچــاق، یــک وظیفــه دینــی 
و ملــی اســت و امیدواریــم در شــش ماهــه دوم ســال 

ــیم. ــی باش ــب توجه ــرفت های جال ــاهد پیش ــاری، ش ج
ــوزه  ــا در ح ــزود: م ــرقت اف ــوع س ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
امنیــت  تولیــد  ولــی  داریــم؛  نقــش  نیــز   پیشــگیری 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم، یــک وظیفــه فراســازمانی 
اســت. مؤمنــی مســئولیت کشــف جرائــم را از وظایــف 
ــدی  ــاد کارآم ــف، نم ــوزه کش ــزود: ح ــت و اف ــس دانس پلی
ــف  ــای کش ــم ارتق ــد بدانی ــت و بای ــی اس ــروی انتظام نی
ــن  ــزات نوی ــدی از تجهی ــوزش و بهره من ــای آم ــدون ارتق ب

نیســت.  امکان پذیــر 
ــا بیــان اینکــه تأمیــن امنیــت امــروز، بــه روش هــای  وی ب
ــی الزم  ــس آگاه ــزود: پلی ــت، اف ــر نیس ــنتی امکان پذی س
ــا بهره منــدی از تجــارب علمــی و دســتاوردهای  ــا ب اســت ت
مراکــز تحقیقاتــی، بیــش از گذشــته بــه روز شــود؛ چــرا کــه 

هــر روز شــاهد روزآمــدی در دنیــای اطــراف هســتیم.
ــرعت  ــت س ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــا ب ــده ناج ــین فرمان جانش
 کشــف جرائــم و مدیریــت صحنــه جــرم گفــت: مال باختــه 
ــور  ــک مأم ــه ی ــد ک ــد احســاس کنن ــم نبای ــی جرائ و قربان
ــم بی تفــاوت اســت و ایــن موضــوع  ــه ایــن جرائ پلیــس ب
ــه آن  ــتری ب ــه بیش ــد توج ــه بای ــت ک ــی اس ــیار مهم بس

ــنیم ــیم. تس ــته باش داش

ــواه  ــزد جمهوری خ ــان نام ــی از حامی ــش از نیم بی
معتقدنــد  آمریــکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــد  ــورت خواه ــب ص ــی آرا تقل ــمارش نهای ــه در ش ک

ــت. گرف
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پرس تــی وی 
ــی از  ــد، نیم ــنجی جدی ــک نظرس ــج ی ــر نتای ــا ب بن
ــواه در  ــی حــزب جمهوری خ ــزد جنجال ــان نام حامی
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا از وقــوع تقلــب 
در انتخابــات آتــی ریاســت جمهوری ایــن کشــور 

ــد. ــی کرده ان ــراز نگران اب
موسســه  و  آسوشــیتدپرس  نظرســنجی  نتایــج 
ــان  ــد از حامی ــد 58 درص ــان می ده ــی نش ان اوآرس
ــب  ــمارش آرا، تقل ــد در ش ــپ می گوین ــد ترام دونال

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
جاناتــان رابینســون، یکــی از حامیــان 30 ســاله 

ترامــپ خاطرنشــان کــرد: »مــن فکــر می کنــم 
آرای مــردم سال هاســت کــه درســت شــمارش 
نمی شــوند. تقلــب در شــمارش آرا و تاش هایــی 
بــرای بــازی بــا سیســتم )انتخاباتــی( صــورت 
می گیــرد. مــن اصــا )بــه نحــوه شــمارش آرا( 

اعتمــاد نــدارم.«
ترامــپ جمعــه )9 مهــر( بــا تکــرار حرف هــای 
ــت  ــات، در ایال ــب در انتخاب ــوص تقل ــود درخص خ
ــی از  ــات یک ــب در انتخاب ــه تقل ــت ک ــیگان گف میش
مشــکات بســیار بــزرگ در ایــن کشــور اســت؛ امــا 
ــد. ــت کن ــه آن صحب ــع ب ــدارد راج ــت ن ــی جرئ کس
در همیــن حــال، 18 درصــد از حامیــان هیــاری 
کلینتــون، نامــزد حــزب دموکــرات در انتخابــات 
ریاســت جمهوری آمریــکا، نظــر مشــابهی دارنــد.

ای تــان مارکوویتــز، حامی 7۶ ســاله حــزب دموکرات 

 کــه می خواهــد بــه نامــزد حــزب رقیــب رأی بدهــد
انتخاباتــی  تقلــب  فکــر می کنــم  گفــت: »مــن 
ــک  ــش از ی ــردم بی ــی از م ــرد؛ برخ ــورت می گی ص
بــار رأی می دهنــد و رأی گیــری پیــش از موعــد 
زیــادی  نیــز فرصت هایــی  غیابــی  رأی گیــری   و 

را برای تقلب مهیا می کند.«
در نظرســنجی آسوشــیتدپرس و موسســه ان اوآرسی 
ــا 28 شــهریور انجــام شــد، 35 درصــد  ــه از 25 ت ک
ــمارش آرا در  ــب در ش ــرکت کننده، تقل ــرادی ش از اف

ــد. ــترده می دانن ــیار گس ــکا را بس ــات آمری انتخاب
همچنیــن فناوری هــای جدیــد در رونــد شــمارش آرا 
 نگرانــی شــدید بســیاری از رأی دهنــدگان آمریکایــی 
ــه  ــداد آرا ب ــا در تع ــتکاری هکره ــوص دس را درخص
 همــراه داشــته اســت. بــر اســاس ایــن نظرســنجی
از  درصــد   35 و  جمهوری خواهــان  از  درصــد   52

دموکرات هــا از ایــن مســئله بــه شــدت نگــران 
مســئوالن  از  یکــی  حــال،  همیــن  در  هســتند. 
خبرگــزاری  بــه  آمریــکا  داخلــی  امنیــت  وزارت 
اخیــر  ماه هــای  در  اعــام کــرد  آسوشــیتدپرس 
ســامانه های ثبت نــام رأی دهنــدگان در بیــش از 
20 ایالــت هــدف حملــه هکرهــا قــرار گرفتــه اســت.

جولیــو کارمونــا، طرفــدار 31 ســاله کلینتــون، بــا 
ــی  ــه کس ــت: چ ــری گف ــای هک ــه حمله ه ــاره ب اش
ــه  ــد رأی را ب ــا نمی توانن ــه هکره ــد ک ــد بگوی می توان

ــد؟ ــر دهن ــپ تغیی ــع ترام نف

بازتاب گسترده رونمایی از پهپاد ایرانی »صاعقه« در رسانه های خارجی

کابوس آمریکا به واقعیت تبدیل شد

جانشین فرمانده ناجا:
ایران ۹۵، امن تر از ایران ۹۴ است

 نتایج نظرسنجی آسوشیتدپرس و موسسه ان اوآرسی:

آمریکایی ها نگران تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هستند

حتما بخوانید!
کار امام حسین)ع( سرکوب قدرت... دوشنبه  12  مهرماه   21395
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بازخوانی مواضع رهبر معظم انقالب:
 کار امام حسین)ع( 

سرکوب قدرت های طاغوتی بود

انــزال کتاب هــای   . انســانند...  نجات دهنــدگان  انبیــا، 
ــوده اســت کــه قســط  ــرای ایــن ب الهــی و ارســال رســل ب
ــی نمادهــای  ــم شــود؛ یعن ــع حاک ــان جوام ــدل در می و ع
ظلــم و زورگویــی و فســاد از میــان برخیــزد. حرکــت امــام 
حســین علیه الســام، چنیــن حرکتــی بــود. فرمــود: »إنَّمــا 
ــن  ــّدی«. همچنی ــِة َج ــی ُأمَّ ــاحِ ف ــِب اإلص ــُت لَِطَل َخرج
ــراِم هللِا  ــَتِحاًّ لَِح ــرًا ُمس ــلطانًا جاِئ ــن َرأی ُس ــود: »َم فرم
ــی  ــَل ف ــولِ هللِا َفَعِم ــنَِّة َرس ــًا لُِس ــِدهللِا ُمخالِف ــارِکًا لَِعه أو ت
ــوٍل َو  ــه ِبَق ــر َعلی ــم ُیَغیِّ ــمَّ َل ــدواِن ُث ــِم َو الُع ــاِدهللِا ِباإلث ِعب
ــی  ــه«؛ یعن ــُه َمدَخَل ــی هللِا أن ُیدِخَل ــًا َعل ــٍل کاَن َحّق ال ِفع
ــاوت  ــد و بی تف ــم را ببین ــاد و ظل ــون فس ــی کان ــر کس اگ
بنشــیند، در نــزد خــدای متعــال بــا او هم سرنوشــت 
ــت  ــن حرک ــرای گردنکشــی و تفرع ــن ب ــود: م اســت. فرم
نکــردم. دعــوت مــردم عــراق از امــام حســین علیه الســام 
بــرای ایــن بــود کــه بــرود و حکومــت کنــد؛ امــام هــم بــه 
ــه  ــن نیســت ک ــی چنی ــد؛ یعن ــن دعــوت پاســخ دادن همی
امــام حســین علیه الســام بــه فکــر حکومــت نبــود؛ امــام 
حســین علیه الســام بــه فکــر ســرکوب کــردن قدرت هــای 
طاغوتــی بــود؛ چــه بــا گرفتــن حکومــت و چــه بــا شــهادت 

و دادن خــون. 80/12/27

روزنامه قانون، مجرم شناخته شد

در جلســه دیــروز هیئت منصفــه دادگاه مطبوعــات 
روزنامــه قانــون بــه اتهــام نشــر مطالــب خــاف واقــع 

مجــرم شــناخته شــد.
هیئت منصفــه  ســخنگوی  کســاییان،  علی اکبــر 
دادگاه مطبوعــات بــا اشــاره بــه پرونــده روزنامــه خبــر 
ورزشــی گفــت: در ابتــدای جلســه شــاکی خصوصــی 

ــد. ــه ش ــده مختوم ــرد و پرون ــت ک ــام رضای اع
ــون در  ــه قان ــده روزنام ــن از بررســی پرون وی همچنی
ــه  ــه ب ــن روزنام ــزود: ای ــر داد و اف ــه خب ــن جلس ای
ــع و شــکایت ســپاه  ــب خــاف واق ــام نشــر مطال اته
ــد  ــناخته ش ــرم ش ــترین آرا مج ــا بیش ــداران، ب  پاس
و بــه اتهــام توهیــن بــه مقدســات اســامی بــا 

نشــد. شــناخته  مجــرم  آرا  بیشــترین 
مطبوعــات  دادگاه  هیئت منصفــه  ســخنگوی 
ــه  ــن ب ــام توهی ــه اته ــون ب ــه قان ــه داد: روزنام ادام
ــاق آرا  ــه اتف ــور ب ــت درج کاریکات ــی باب نهادهــای دولت
ــن  ــکایت از محس ــت ش ــد و باب ــناخته ش ــرم ش مج
ــع و  ــاف واق ــب خ ــان مطال ــاره بی ــی درب خدابخش
مصاحبــه بــا روزنامــه قانــون بــا بیشــترین آرا مجــرم 

ــد.  ــناخته نش ش
ــا  ــران ب ــتان ته ــات اس ــه مطبوع ــا هیئت منصف ضمن
ــت. ــف ندانس ــتحق تخفی ــم را مس ــترین آرا مته بیش
خبــری  پایــگاه  خاطرنشــان کــرد:  پایــان  در  وی 
 شــهیدنیوز بــه اتهــام نشــر مطالــب خــاف واقــع 

و افترا به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. میزان

دربــاره  کشــور  کل  محاســبات  دیــوان  گــزارش 
مهــر(   11( یکشــنبه  دیــروز  نجومــی  حقوق هــای 
ــن  ــوان، در صح ــن دی ــس ای ــادل آذر، رئی ــط ع توس

علنــی مجلــس شــورای اســامی قرائــت شــد.
دیــوان  گــزارش  در  ذکرشــده  مــوارد  از  بخشــی   

می کنیــم: مــرور  را  این بــاره  در  محاســبات 
ــی  ــل مبان ــر اســاس بررســی و تحلی ــزارش ب ــن گ ای
ــتمر  ــتمر و غیرمس ــای مس ــوق و مزای ــت حق  پرداخ
و ســایر پرداخت هــای ســال 1388 لغایــت 1394 
ــران  ــات و مدی ــایر مقام ــوه، س ــه ق ــای س ــه روس ب
دولتــی  مؤسســات  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا، 
اطاعــات  وزارت  و  مســلح  نیروهــای  جملــه  از 
مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان مجلــس 
قــوه قضاییــه و قضــات، اعضــای هیئــت علمــی 
دولتــی  شــرکت های  هیئت مدیــره  دانشــگاه ها، 
منــدرج در قانــون بودجــه کل کشــور و همچنیــن 
ــم  ــام معظ ــر مق ــه زیرنظ ــی ک ــات و نهادهای مؤسس
شــده  تنظیــم  و  تهیــه  می شــود  اداره   رهبــری 

است.
- از حــدود 93 هــزار و 4۶0 نفــر مقامــات و مدیــران 
ــزار و 873  ــداد 13 ه ــه تع ــال 1394 ک ــور در س کش
نفــر آن هــا از جملــه مقامــات و رده هــای بــاالی 
مدیریتــی بودنــد، صرفــا تعــداد 397 نفــر معــادل 0.4 
درصــد، دارای دریافتــی ماهانــه بیــش از 200 میلیــون 
ــر  ــازاد ب ــده م ــغ پرداخت ش ــد. کل مبل ــال بوده ان ری
ــات، 233  ــر از مقام ــه 397 نف ــال ب ــون ری 200 میلی
ــوده  ــال ب ــزار ری ــون و 873 ه ــارد و ۶27 میلی میلی

اســت.
بیشــترین  رســیدگی،  مــورد  زمانــی  بــازه  در   -
بانک هــا  حــوزه  در  پرداختــی  ماهانــه   میانگیــن 

ــال  ــزار ری ــون و 333 ه ــغ ۶22 میلی ــا مبل و بیمه ه
مربــوط بــه بانــک صــادرات ایــران بــوده کــه در 
وجــه مدیــر عامــل وقــت بانــک پرداخــت شــده 
 اســت؛ همچنیــن در ســایر دســتگاه های دولتــی 
ــه رئیــس و اعضــای هیئــت  ــوط ب بیشــترین آن مرب
ــن  ــن بی ــوده و از ای ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــل صن عام
بیشــترین آن 553 میلیــون و 311 هــزار ریــال در وجه 
 رئیــس وقــت هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی 

است.
- کل وام پرداخت شــده مــازاد بــر 800 میلیــون ریــال 
بــه 104 نفــر از مدیــران، 240 میلیــارد و 403 میلیــون 

و 425 هــزار ریــال اســت.
- بیشترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب:

الــف- در حــوزه بانک هــا جمعــا بــه مبلــغ 1۶4 
ــال  ــزار و 933 ری ــون و 12۶ ه ــارد و 582 میلی میلی
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــترین وام پرداخت ــه بیش ــت ک اس
مربــوط بــه پســت بانک بــه مبلــغ 8 میلیــارد و 727 

میلیــون و 882 هــزار و 815 ریــال اســت کــه در وجــه 
یکــی از اعضــای هیئت مدیــره پرداخــت شــده اســت.

ــارد  ــغ 90 میلی ــه مبل ــا ب ــا جمع ــوزه بیمه ه ب- در ح
ــه  ــت ک ــال اس ــزار و 53 ری ــون و 989 ه و 8۶1 میلی
ــه  ــوط ب ــن حــوزه مرب ــی در ای بیشــترین وام پرداخت
ــون  ــارد و 35۶ میلی ــغ ۶ میلی ــه مبل  بیمــه مرکــزی ب
و 353 هــزار و 94۶ ریــال اســت کــه در وجــه یکــی از 

اعضــای وقــت هیئــت عامــل پرداخت شــده اســت.
 ج- در شــرکت های تابعــه وزارت صنعــت معــدن 
ــون و 292  ــارد و 155 میلی ــغ 83 میلی و تجــارت مبل
هــزار و 47 ریــال اســت کــه بیشــترین وام پرداختــی 
در ایــن حــوزه بــه مبلــغ یــک میلیــارد 145 میلیــون 
ــره  ــت هیئت مدی ــی از اعضــای وق ــال در وجــه یک ری
ایــران  صنایــع  نوســازی  و  گســترش  ســازمان 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
- از تعــداد 93 هــزار و 4۶0 نفــر مقامــات و مدیــران 
 تعــداد 104 نفــر، یعنــی معــادل 0/1 درصــد مقامــات 

عامــل  مدیــران  تمــام  مســئول کــه  مدیــران   و 
بانک هــا  شــرکت ها،  هیئت مدیــره  اعضــای  و 
میلیــون   800 از  بیــش  وام  بوده انــد،  بیمه هــا  و 
ــت  ــد دریاف ــا 5 درص ــود ت ــرخ س ــا ن ــا ب ــال عمدت  ری

کرده اند.
ــزار  ــون و 424 ه ــارد و ۶03 میلی ــغ 323 میلی - مبل
ــادل  ــد مع ــن بن ــوع ای ــال از کل وام موض و 371 ری
مذکــور  نفــر   104 وجــه  در  وام  درصــد کل   82.3
پرداخــت شــده کــه بــه طــور متوســط هــر یــک مبلــغ 
ــال  ــزار و 398 ری ــون و 571 ه ــارد و 111 میلی 3 میلی
دریافــت کرده انــد؛ ضمنــا کلیــه وجــوه موضــوع ایــن 
بخــش همچنــان کــه ذکــر شــده بــه صــورت وام بــوده 
ــت  ــه پرداخ ــف ب ــدگان مکل ــا دریافت کنن ــه لزوم ک

هســتند.
دیــوان و رســیدگی های  پیگیری هــا  نتیجــه  در   - 
تاکنــون مبلــغ 51 میلیــارد و 215 میلیــون و 300 هــزار 
ریــال از پرداختــی مقامــات و مدیــران موضــوع ایــن 
گــزارش بــه حســاب های مربوطــه برگشــت و دیــوان 
محاســبات کشــور بــا جدیــت بــرای بازگشــت مابقــی 
خزانــه داری کل کشــور  حســاب های  بــه   وجــوه 

و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.
ــه  ــر اســترداد وجــوه اضاف ــاوه ب ــی اســت ع - بدیه
دریافتــی، متخلفیــن بــه مجازات هــای قانــون دیــوان 
محاســبات کشــور از جملــه انفصال از خدمــات دولتی 
یــا اخــراج از محــل خدمــت، محکــوم خواهنــد شــد.
- اضافــه می نمایــم، طــی ماه هــای اخیــر تعــداد 
متوســط  کــه  مدیرانــی  و  مقامــات  از  نفــر   13
ــال  ــون ری ــه آن هــا بیــش از 200 میلی دریافــت ماهان
ــار  ــت برکن ــوده اســت، از ســمت خــود توســط دول ب

ند. شــده ا

گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی:

پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال به ۳۹۷ مدیر

ــگاه  ــل از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر  اطاع رســانی 
دیــروز  صبــح  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــی  ــورای عال ــای ش ــا اعض ــدار ب ــنبه( در دی )یکش
حوزه هــای علمیــه، حــوزه علمیــه را از حکومــت 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــر دانســتند و ب اســامی انفکاک ناپذی
ــه  ــوزه علمی ــه ح ــامی ب ــت اس ــدی حکوم نیازمن
ــوآور و آشــنا  ــا و ن »پــر مغــز و صاحــب علــم و پوی
 بــا نیازهــای روز« بــه منظــور امتــداد معــارف 
زندگــی  ابعــاد مختلــف  در  اســامی  احــکام   و 
ــم  ــای مه ــی از نیازه ــد: یک ــه گفتن ــاق جامع و اعم
ــرح  ــن ط ــی، »تدوی ــرایط کنون ــه در ش ــوزه علمی ح
بلندمــدت برنامه ریــزی  و  حــوزه  در   تحــول« 

ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــده ب ــق و زمان بندی ش دقی

تحــول و اهــداف مدنظــر اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه برنامه ریزی هــای 
حــوزه علمیــه در بخش هــای مختلــف، به ویــژه 
دانش آموختگــی و دانشــوری، اجرایــی و عرصــه 
حکومــت بایــد بــا هــدف پشــتیبانی و تغذیــه 
ارتبــاط بــا حکومــت اســامی باشــد، افزودنــد: 
حــوزه علمیــه پشــتوانه اقامــه حکــم اســامی 
ــم  ــامی، حک ــت اس ــر حکوم ــن اگ ــت؛ بنابرای اس
ــه  ــوزه علمی ــد، ح ــرا کن ــی اج ــه خوب ــامی را ب اس
ــر  ــد و اگ ــت کن ــود از آن حمای ــام وج ــا تم ــد ب بای

دچــار اشــتباه می شــود، تذکــر دهــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی »برنامــه بلندمــدت« 
ــرای حــوزه علمیــه را بســیار ضــروری برشــمردند  ب
ــد  ــزی بای ــن برنامه ری ــد: درای ــان کردن و خاطرنش

اهــداف کامــا مشــخص و قابــل دســتیابی و دارای 
ــل  ــه ای کــه برنامــه قاب ــه گون ــدی باشــند؛ ب زمان بن
ســنجش کمــی و همچنیــن قابــل انعطــاف باشــد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــک  ــر ی ــی ب ــد مبتن ــوزه بای ــدت ح ــه بلندم برنام
»طــرح تحــول حــوزه« باشــد، افزودنــد: بایــد یــک 
»مرکــز مطالعــات راهبــردی« متشــکل از نخبــگان 
ــه  ــگان هوشــمند حــوزوی تشــکیل و برنام و فرزان
ــوزه، در  ــردی ح ــای راهب ــر برنامه ه ــول و دیگ تح

ــن شــوند. ــز تدوی ــن مرک ای
ــه را  ــد توصی ــود، چن ــخنان خ ــان س ــان در پای ایش
بیــان کردنــد و گفتنــد: پرهیــز از دیوان ســاالری های 
شــبه دولتــی، نشســت و برخاســت مدیــران حــوزه 
ــرآن در  ــا ق ــس ب ــای ان ــاد فض ــا، ایج ــا طلبه ه ب

برتــر  اســتعدادهای  شناســایی  طــاب،   میــان 
ــِخ  ــیرِ تاری ــه س ــژه در زمین ــه، به وی ــج مطالع تروی
ــی  ــای قلم ــت مبّلغ ه ــوم حــوزه و تفســیر، تربی عل
ــی  ــه نکات ــغ فضــای مجــازی از جمل ســخنور و مبّل
توجــه  علمیــه  در حوزه هــای  بایــد  اســت کــه 

ــود. ــا ش ــه آن ه ــژه ای ب وی

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه تاکید کردند:
ضرورت تدوین »طرح تحول« درحوزه علمیه

سرمقاله 

پدیده خرافه گرایی )2(                                   
ادامه از صفحه یک: 

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

2- گرفتــار شــدن در دام گروه هــای فســاد و فحشــا بــه 
ــه رمــاالن و دعانویســان  دلیــل اعتمــاد تمــام و کمــال ب

و ... 
3- قطــع ارتبــاط بــا دنیــای واقعــی و اعتیــاد بــه 
ــی  ــاط منطق ــای ارتب ــه ج ــام ب ــی و اوه ــای خیال  فضاه

و واقعی با دنیای بیرون    
4- از هــم پاشــیده شــدن خانــواده و تضعیــف مناســبات 
ــل  ــل توس ــه دلی ــواده ب ــای خان ــان اعض ــات می و ارتباط

بــه ابزارهــای خرافــی بــرای حــل مشــکات خانوادگــی
5- افزایــش آســیب پذیری های جســمی بــه دلیــل 

مصــرف بعضــی از خوارکی هــای تجویــزی رمــاالن
6- اتــاف مبالــغ هنگفــت و جالــب توجــه جهــت 
و...  دعانویســان  و  رمــاالن  ویزیــت  حــق  پرداخــت 
7- اتــاف وقــت و صــرف ســاعات زیــاد جهــت ارتبــاط 
ــای  ــه ج ــاالن ب ــای رم ــرای توصیه ه ــا اج ــاالن ی ــا رم ب
ــود شــرایط زندگــی و پیشــرفت  ــرای بهب صــرف زمــان ب

ــف زندگــی ــاد مختل در ابع
8- زودبــاوری و ســاده باوری و عــادت کــردن بــه پذیرش 
 گفته هــا و القائــات دیگــران بــدون دقــت و بررســی 

و تحقیق 
 9- انفعــال و کناره گیــری از فعالیت هــای اجتماعــی 

و گرایش به جمع های خرافاتی
10- الگــو قــرار گرفتــن بــرای فرزنــدان بــه عنــوان 

خرافاتــی  افــرادی 
11- مــورد تجــاوز جنســی یــا سوء اســتفاده جنســی 
ــه دلیــل  قــرار گرفتــن توســط رمال هــا و وردنویس هــا ب

ــازل ایــن اشــخاص ــه من مراجعــه ب
بعضی از عوامل ایجاد خرافات:

ــه  ــای اولی ــه نیازه ــان و ارزان ب ــی آس ــدم دسترس 1- ع
ــه ــر در جامع و فق

2- تاثیرپذیری از گروه همساالن و دوستان
3- ضعف باور به اعتقادات مشخص مذهبی

4- ویژگی های شخصیتی
5- احساس نیاز به آرامش و اعتمادبه نفس

6- کنجکاوی های هدایت نشده
7- فقر و در دسترس نبودن نیازهای اولیه

8- کمبود آموزش و ناآگاهی
9- القائات بعضی رسانه ها

10- ضعف باور به اعتقادات مشخص مذهبی
پیشنهادات:

1- مشــورت بــا افــراد آگاه یــا مراجعــه بــه مشــاور بــرای 
ــه خرافــات  ــه جــای توســل ب  حــل مشــکات روزمــره ب

و دعانویسان و رماالن و ... .
2- مطالعــه سرنوشــت و عاقبــت خرافه گرایــان بــه 

ــرت ــه عب ــوان آین عن
 3- تقویــت باورهــای دینــی و توســل به ائمه اطهــار و دعا 
ــا  ــی ب ــگام رویاروی ــی و هن ــع بحران ــش در مواق و نیای

مشــکات
 4- تــاش بــرای رســیدن بــه اهــداف و تحقــق امیدهــا 
اوهــام  بــه  امــور  واگــذاری  جــای  بــه  آرزوهــا   و 

و خرافه ها
5- تمریــن تــوکل و تقویــت این باور که خداوند دوســتدار 
 بنــدگان خــود اســت و اجابت کننــده  خواســته های آنــان 

و آنچه مصلحت حکم کند، اجابت خواهد کرد.
بــا  مواجهــه  در  زندگــی  مهارت هــای  افزایــش   -6
مشــکات و آشــنایی بــا راه هــا و ابــزار رســیدن بــه 

و شــغلی خانوادگــی  امیــال شــخصی،  و  اهــداف 

یادداشت مدیر مسئول

محّرم و حرمت ها                                  
امــروز اولیــن روز از مــاه اول ســال 1438 هجــری قمــری 
اســت. محــرم، نــام نخســتین مــاه از ماه هــای دوازده گانــه 
قمــری اســت. علــت نامگــذاری ایــن مــاه بــه محــرم ایــن 
اســت کــه در زمــان جاهلیــت، جنــگ در ایــن مــاه را حــرام 
ــت ــرام اس ــاه ح ــه م ــاه ک ــن م ــا در ای ــتند؛ ام  می دانس

 خون هــای پاکــی بــر زمیــن ریختــه شــد کــه حرمــت مــاه 
ــن  ــا ریخت ــری، ب ــال 61 هج ــه در س ــت؛ بنی امی را شکس
خــون سیدالشــهدا و خانــدان و یارانــش در این مــاه و پدید 
ــا، احتــرام مــاه حــرام را نگــه نداشــتند   آوردن حادثــه کرب

و حرمت شکنی کردند.
 از آنجــا کــه مــاه محــرم یــادآور حادثــه کربــا و عاشوراســت

پیــروان  اندوهنــاک می کنــد.  را   فرارســیدن آن دل هــا 
و شــیفتگان امــام حســین)ع( نیــز از اول محــرم همه جــا 
ــه  ــهید، ب ــام ش ــاد آن ام ــه ی ــد و ب ــیاه پوش می کنن را س

عــزاداری می پردازنــد.
ــره حماســه های کرباســت. در  ــای خاط ــز احی محــرم، رم
ــام  ــا و ام ــورا، کرب ــا عاش ــرم ب ــام مح ــیعه، ن ــگ ش فرهن
ــد  ــر پیون ــا یکدیگ ــت و ب ــده اس ــه ش ــین)ع( آمیخت حس
دارنــد و گویــی محــرم، جــز حســین و کربــا هیــچ نــدارد. 
ــید  ــی رس ــرب اله ــه ق ــهادت، ب ــا ش ــین)ع( ب ــام حس  ام
ــه  ــرای همیش ــا، ب ــی زیب ــون تابلوی ــزرگ، چ ــن کار ب و ای
بــه  را  آنــان  و  دارد  قــرار  انســان ها  برابــر چشــمان  در 

فــرا می خوانــد. باطــل  بــا  و مبــارزه  حق جویــی 
ــام حســین)ع(  ــروان ام ــوان پی ــه عن ــا ب ــه م ــروز وظیف ام
ــار ایشــان  ــه ســیره و رفت و شــیعیان آن حضــرت، عمــل ب
اســت. چــراغ فروزانــی کــه اباعبــدهللا الحســین)ع( روشــن 
ــین  ــد )ان الحس ــروان او ش ــنایی بخش راه پی ــرد، روش ک
ــیفتگان آن  ــتداران و ش ــن، دوس ــدی(؛ بنابرای ــاح اله مصب
حضــرت وظیفــه دارنــد بــا عــزاداری و ســوگواری بــرای آن 
حضــرت و یــاران باوفایــش، ایــن مشــعل هدایــت را همواره 
ــین ــزای حس ــم ع ــردن پرچ ــاال ب ــد. ب ــه دارن ــن نگ  روش

راستاســت.  نوحه ســرایی در همیــن  و  منبــر، مداحــی 
امــام)ره( فرمودنــد: ایــن محــرم و صفــر اســت کــه اســام 
را زنــده نگــه داشــته اســت. در ایــن عزاداری هــا همــه چیــز 

هســت.
 عــزاداری بــرای ســاالر شــهیدان از جنبه هــای زیــادی 
برخــوردار اســت؛ از جملــه:  تولــی و تبــری. تولــی، دوســت 
ــرم)ص(  ــر اک ــی پیامب ــت؛ یعن ــتان خداس ــتن دوس  داش
و خانــدان ایشــان. تبــری نیــز بــه معنــای بیــزاری جســتن 
ــدان  ــر و خان ــی دشــمنان پیامب از دشــمنان خداســت؛ یعن
ایشــان. عــزاداری نیــز ادای تکلیــف تولــی و تبــری اســت 
کــه از فــروع دیــن و تکالیــف شــیعه اســت. اشــک ریختــن 
بــر حســین)ع(، نوعــی بیعــت و امضــای پیمــان دوســتی 
بــا سیدالشــهدا و ابــراز تنفــر و انزجــار از دشــمنان و قاتــان 
ــه  ــن اســت کــه مــردم ب ــه ای آن حضــرت اســت و مگــر ن
ــینه  ــر و س ــر س ــد و ب ــین)ع( می گرین ــام حس ــق ام عش
ــی  ــردی، اجتماع ــد ف ــا رش ــن عزاداری ه ــد. همچنی  می زنن
و فرهنگــی را در پــی دارد. عــزاداری بــرای ســید شــهیدان 
ــده  ــوی عرضه ش ــاس الگ ــر اس ــه ب ــرد و جامع ــاختن ف س
شــناخت  روی  از  عــزاداری  اســت؛  معصــوم   امامــان 
عرفــی  و  رعایــت چارچوب هــای شــرعی  و  معرفــت  و 
بصیــرت  و  می دهــد  ارتقــا  را  انســان  فکــری   تــوان 
ــن عــزاداری ــد. انجــام دادن ای ــه می کن ــه انســان هدی  را ب

 افــزون بــر اینکــه در بعــد عاطفــی و معرفتــی، فــرد 
ــه اهــل بیــت پیامبــر)ص( وابســته می کنــد، فرهنــگ  را ب
 زالل اهــل بیــت و مذهــب شــیعه را نیــز بــا معرفــت 
ــن  ــد و ای ــل می کن ــدی منتق ــل های بع ــه نس ــه ب و عاطف
بهتریــن راه بــرای حیــات فرهنگــی مکتــب اهــل بیــت بــه 
ــاب محمــدی از  ــج اســام ن ــد. حفــظ و تروی شــمار می آی
ــه  ــزاداری و گری ــت. ع ــینی اس ــای حس ــج عزاداری ه نتای
ــتن  ــده نگهداش ــب زن ــهیدان، موج ــاالر ش ــب س ــر مصائ ب
راه و هــدف نهضــت حســینی اســت. مجالــس عــزا، ادامــه 
 رســالت پیام رســانان عاشــورا، یعنــی امــام ســجاد)ع( 
و حضــرت زینــب)س( اســت. ســوگواری در محــرم و گریــه 
بــر مظلومیــت شــهدای کربــا، ســاح همیشــه بّرانــی اســت 
بــا فریــاد و اعتــراض بــه ســتمگران و ایــن همــان اســامی 
ــل  ــند و در مقاب ــام از آن می ترس ــمنان اس ــه دش ــت ک  اس
ــد  ــاش می کنن ــا هزینه هــای ســنگین ت ــی و ب آن صف آرای
ــود و از راه  ــیده ش ــی کش ــه خرافه گرای ــا ب ــن عزاداری ه  ای

و مسیر درست فاصله گیرد.
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خــروج  دربــاره  مختلــف  کارشناســان  مدت هاســت 
بی رویــه آب مجــازی از ایــران هشــدار می دهنــد. امــا 
 آب مجــازی چیســت و چــرا اهمیــت دارد؟ »آب مجــازی« 
عبــارت از میــزان آبــی اســت کــه بــرای تولیــد یــک 
محصــول در صنعــت یــا کشــاورزی مصــرف می شــود. 
بریتانیایــی  پژوهشــگر  توســط  مجــازی«  »آب  بحــث 
پرفســور جــان آنتونــی آلــن در دهــه ۱۹۹۰ میــادی مطــرح 
ــه  ــورد توج ــای او م ــون، پژوهش ه ــان تاکن ــد. از آن زم ش
ــد.  ــرار گرفته ان ــت ق ــاد و سیاس ــای اقتص ــراوان بخش ه ف
ــر آب  ــزه معتب ــه جای ــن رابط ــال ۲۰۰۸ در همی ــه او در س ب

ــد. ــدا ش ــتکهلم اه اس
   آب مجازی در ایران

ــوم  ــه مفه ــد دارد ب ــعه قص ــم توس ــه شش ــران در برنام  ای
آب مجــازی توجــه کنــد؛ در حالــی کــه ایــن مفهــوم بیــش 
ــه در سیاســتگذاری های کشــورهای  ــه اســت ک از ســه ده
ــوع  ــه  اســت. از مجم ــرار گرفت ــورد توجــه ق توســعه یافته م
آب هــای کــره زمیــن تنهــا یــک دهــم درصــد آن، آب 
شــیرین و در دســترس انسان هاســت. از کل آب هایــی 
ــد در  ــوند، ۷۰ درص ــرف می ش ــان مص ــاالنه در جه ــه س ک
ــط  ــت و فق ــش صنع ــد در بخ ــاورزی، ۲۰ درص ــش کش بخ
ــن  ــد. بدی ــه کار می رون ــی ب ــرای مصــارف خانگ ۱۰ درصــد ب
 ترتیــب صرفه جویــی در بخشــی کــه کمتریــن ســهم را دارد 

راه حل مناسبی برای حل مشکل کم آبی نیست.
   صادرات آب مجازی

بــه دلیــل بی توجهــی بــه ایــن مفهــوم در کشــور، بــا 
ــد  ــت س ــره آب پش ــر ذخی ــت براب ــه هف ــادرات هندوان ص
کرخــه، آب مجــازی بــه خــارج از کشــور را صــادر می کنیــم. 
بــرای تولیــد یــک بــرگ کاغــذ، ۱۰ لیتــر آب مصــرف 
 می شــود و اگــر بــدون دلیــل دو بــرگ کاغــذ ســفید 
را دور بیندازیــم، در واقــع ۲۰ لیتــر آب هــدر داده ایــم. در هــر 
یــک فنجــان قهــوه، ۱۴۰ لیتــر آب پنهــان اســت. میانگیــن 
ــت  ــرم گوش ــک کیلوگ ــد ی ــرای تولی ــرف آب ب ــی مص جهان

گاو ۱۵۴۰۰ لیتــر، گوســفند ۱۰۴۰۰ لیتــر و مــرغ ۴۳۰۰ لیتــر 
اســت. در طــی ســال های ۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۵ بــرای تولیــد 
ــارد  ــان، ۸۰۰ میلی ــر جه ــده در سراس ــت گاو مصرف ش گوش
متــر مکعــب آب مصــرف شــده اســت. بــرای کشــت پنبــه 
ــر )بســتگی  ــاز یــک تی شــرت دســت کم ۲۰۰۰ لیت مــورد نی

ــود. ــرف می ش ــد( آب مص ــه تولی ــه منطق ب
   کشت محصوالت پرآب بر

ســفره های  آب  بیــان  بــودن  منفــی  بــه  توجــه  بــا   
زیرزمینــی در بســیاری از نقــاط کشــور، بایــد از کشــت 
بخــش کشــاورزی خــودداری  در  پرآب بــر  محصــوالت 

شــود. ضمــن اینکــه بــر اســاس اصــول آمایشــی، تولیــدات 
صنعتــی نظیــر فــوالد بــه مناطقــی منتقــل شــود کــه منابــع 
ــده  ــن آب استفاده ش ــد. میانگی ــار دارن ــی در اختی آب کاف

ــت.  ــر اس ــه ۳۰۰ لیت ــو هندوان ــر کیل ــد ه ــرای تولی ب
می شــود  مصــرف  کشــورهایی  در  آب  حجــم  ایــن 
کــه راندمــان بخــش کشــاورزی در آن هــا باالســت. در 
ــه  ــرای تولیــد هــر کیلــو هندوان خوش بینانه تریــن حالــت ب

ایــران، ۵۰۰ لیتــر آب مصــرف می کنیــم. در 
   هندوانه

طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی، ایــران بــا تولیــد 
ــه در  ــن هندوان ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــش از ۲ میلی ــاالنه بی س
ــار  ــول در چه ــن محص ــرار دارد. ای ــان ق ــارم جه ــه چه رتب
ــه  ــن هندوان ــزار ت ــش از ۱۰۰ ه ــاالنه بی ــت و س ــل کش فص
صــادر  و کویــت  عربــی  متحــده  امــارات  عــراق،   بــه 

می شود.
ــش از  ــاالنه بی ــه، س ــن هندوان ــزار ت ــادرات ۱۰۰ ه ــا ص  ب
ــادر  ــور ص ــارج از کش ــه خ ــب آب ب ــر مکع ــارد مت ۵۰ میلی
ــزد از متوســط کشــوری  ــن بارش هــا در ی می شــود. میانگی
کمتــر بــوده و در بهتریــن حالت ۱۰۰ میلیمتر در ســال اســت؛ 
ــه کاشــت می شــود.  ــا ایــن حــال در ایــن اســتان هندوان ب
بــه گفتــه کارشناســان اگــر امــروز آب مجــازی و پیامدهــای 
خــروج بی رویــه آن جــدی گرفتــه نشــود، مشــکات 
ــد ــر خواه ــز وخیم ت ــی نی ــت کنون ــران از وضعی ــی ای  کم آب

 شد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

چالشی به نام خروج آب مجازی

همزمــان بــا آغــاز مــاه محــرم حــدود ۴۰ هــزار تــن اقــام 
تنظیــم بــازاری ایــن مــاه از جملــه گوشــت، مــرغ، برنــج 
ــرای هیئت هــای  ــژه ب ــه قیمــت مصــوب، به وی و شــکر ب
مذهبــی توزیــع می شــود کــه بــه گفتــه مســئوالن وزارت 
جهــاد کشــاورزی قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر ۲۵۲۰ 

تومــان، برنــج خارجــی ۲۹۰۰ تومــان، مــرغ 
ــزار  ــدود ۲۲ ه ــت ح ــان و گوش ۵۱۰۰ توم
تومــان بــرای عرضــه در ایــن طــرح در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــاس مصوب ــر اس  ب
ــاد کشــاورزی، حــدود  ــر جه و دســتور وزی
۴۰ هــزار تــن مــرغ، گوشــت، برنــج و 
شــکر کــه بــه همــه اســتان ها ارســال 

شــده، توزیــع می شــود کــه به ویــژه بــرای هیئت هــا 
و دســته های مذهبــی بــه قیمــت مصــوب دولتــی 
ــز  ــرای مراک ــد درصــد ســود ب ــا چن ــود و نهایت خواهــد ب

خرده فروشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــور  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام ــی، مدی ــا ول علیرض
دام  گفــت: بالــغ بــر ۳۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ 

ــرم  ــاه مح ــازار م ــم ب ــرای تنظی ــده ب ــازی ش ذخیره س
ــن از  ــدود ۷۰۰۰ ت ــون ح ــه تاکن ــده ک ــه ش ــر گرفت در نظ
 ایــن محصــول بیــن اســتان ها توزیــع شــده اســت 

و هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد. 
مــرغ  کیلوگــرم گوشــت  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــتیبانی  ــرکت پش ــوی ش ــده از س توزیع ش
افــزود:  اســت،  تومــان   ۵۱۰۰ دام  امــور 
دســته ها  مذهبــی،  هیئت هــای  اگــر 
بــه  مســتقیما  خیریــه  موسســه های  و 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام، ادارات کل  
توزیــع  بــرای  اســتانی و مراکــزی کــه 
مســتقیم گوشــت مــرغ در نظــر گرفتــه 
ایــن محصــول  شــده، مراجعــه کننــد، 
ــان  ــی ۵۱۰۰ توم ــان قیمــت کیلوی ــا هم ــا ب ــرای آن ه را ب
ــرای گوشــت مــرغ از  ــا اگــر ب ــم کــرد؛ ام تأمیــن خواهی
ــر  ــار و دیگ ــوه و تره ب ــن می ــد میادی ــازار مانن ــق ب طری
مراکــز مشخص شــده مراجعــه کننــد، هــر کیلوگــرم 
ــن  ــل تأمی ــا قاب ــرای آن ه ــان ب ــرغ ۵۵۰۰ توم گوشــت م

ــنا ــت. ایس اس

قیمت اقالم تنظیم بازار ماه محرم اعالم شد
ــازه  ــد اج ــام می کن ــت اع ــازمان حمای ــه س ــی ک در حال
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی را نــداده اســت، رئیــس 
اتحادیــه لــوازم خانگــی می گویــد: عــده ای از قاچاقچیــان 
توســط عوامــل خــود در بــازار بــه دنبــال گرانــی هســتند. 
شــهرام میرآخورلــو، مدیــر کل نظــارت بــر کاالهــای فلــزی 

و معدنــی ســازمان حمایت دربــاره افزایش 
ــر  ــازار گفــت: ب ــوازم خانگــی در ب قیمــت ل
بخشــنامه های  و  دســتورالعمل  اســاس 
ســتاد هدفمنــدی یارانه هــا، لــوازم خانگــی 
در اولویــت قیمت گــذاری نیســت، امــا 
ســقف قیمتــی بــا همــکاری ســازمان 

ــود.  ــن می ش ــت تعیی حمای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار لــوازم خانگی 

از دو ســال پیــش در رکــود قــرار داشــت و تغییــر قیمتــی 
نداشــته اســت، افــزود: ایــن نمایندگی هــا از دو مــاه پیش 
درخواســت افزایــش قیمــت را بــه ســازمان حمایــت داده 
 بودنــد. االن هــم افزایــش قیمــت اتفــاق نیفتــاده اســت؛

امــا تغییــر قیمــت مثبت نداشــتند، بلکــه تخفیفاتــی را که 
ــته اند.  ــد، برداش ــال می کردن ــروش اعم ــرای ف ــل ب از قب

میرآخورلــو ادامــه داد: واحدهــای عرضه کننــده ای کــه 
رســمی کار می کننــد، تخفیفــات خــود را در فــروش 
ــیدند  ــال ۹۴ رس ــای س ــان قیمت ه ــه هم ــتند و ب برداش
و اگــر قصــد افزایــش قیمــت در ایــن بخــش را داشــته 
باشــند، مــدارک را بــه اتحادیــه یــا انجمن هــای مربوطــه 
ســازمان  بــا  هــم  آن هــا  و  می دهنــد 

حمایــت هماهنگی هــای الزم را دارنــد. 
وی بــا اشــاره بــه درج قیمت هــای ســازمان 
حمایــت و خوداظهــاری فروشــندگان در 
ــت  ــت: درخواس ــازمان گف ــن س ــایت ای س
افزایــش قیمــت از ســوی اتحادیه هــای 
ــال  ــوز اعم ــا هن ــوده، ام ــی ب ــوازم خانگ ل

ــت.  ــده اس نش
ــی ــوازم خانگ ــه ل ــس اتحادی ــور، رئی ــن طحان پ  همچنی
بــا اعــام اینکــه فروشــندگان بــه مــا گفتنــد کــه 
ــده ای  ــت: ع ــم، گف ــران نکرده ای ــز را گ ــای خرده ری کااله
ــال  ــه دنب ــازار ب ــل خــود در ب ــان توســط عوام از قاچاقچی
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــدت ب ــه ش ــا ب ــه م ــتند ک ــی هس گران

مهــر می کنیــم. 

قاچاقچیان به دنبال گرانی لوازم خانگی

ــد از  ــه بای ــان اینک ــا بی ــه، ب ــی بیم ــورای عال ــس ش ــی، رئی ــر همت عبدالناص
ــان  ــت و درم ــث و بهداش ــخص ثال ــه ش ــوزه بیم ــالم در ح ــای ناس رقابت ه
ــرای بعضــی از  ــد، ب جلوگیــری شــود، گفــت: اگــر شــرکت ها نرخ شــکنی کنن
ــا اصــاح  ــم ب ــه امیدواری ــد شــد. البت ــن خواه ــی تعیی ــرخ تکلیف رشــته ها ن
ســاختار بیمــه مرکــزی، بــه زودی شــاهد یــک نماینده ناظــر از بیمــه مرکزی در 
هــر منطقــه باشــیم تــا ســرعت رســیدگی به مشــکات و خواســته های شــعب 
بیمــه اســتان ها افزایــش یابــد. رئیــس  شــورای عالــی بیمــه افــزود: کمتریــن 
ــکنی  ــف و نرخ ش ــذارد تخل ــه نگ ــت ک ــن اس ــعبه ای ــئول ش ــک مس ــد ی تعه
در شــعبه تحــت مدیریتــش رخ دهــد؛ در عیــن حــال اگــر شــرکت ها 
نرخ شــکنی کننــد، بــرای بعضــی از رشــته های بیمــه نرخ هــای تکلیفــی 
اعمــال خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه افزایــش منابــع و در مقابــل تعهــدات 
 صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی و همراهــی خــوب آن بــا بیمــه مرکــزی

ــر  ــود و اگ ــه ب ــت بیم ــوب در صنع ــای خ ــر اتفاق ه ــوان منتظ ــت: می ت گف
 شــرکت بیمــه ای در بحــث پرداخــت دیــات بــا مشــکل نقدینگــی مواجــه شــد 
ــب  ــندی از ترکی ــراز خرس ــا اب ــی ب ــرد. همت ــک بگی ــدوق کم ــد از صن می توان
نیروهــای جــوان و پیشکســوت در مدیریــت شــرکت هــای بیمــه گفــت: بایــد 
 بــا تقویــت ایــن ترکیــب بتوانیــم معضــل نیــروی انســانی و ضعــف مدیریــت 
را در صنعــت بیمــه برطــرف کنیــم. البتــه پژوهشــکده بیمــه نیــز در حــال ایجاد 
دوره هــای تخصصــی بــرای مدیــران صنعــت بیمــه اســت کــه ایــن خــود بــه 

صاحیــت حرفــه ای مدیــران کمــک می کنــد. تابنــاک

مدیــر عامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از اعطــای تســهیات ویــژه بــه مشــاغل 
خانگــی و روســتایی تــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان خبــر داد. اصغــر نــورهللا  زاده 
ــنجی  ــای نیازس ــر مبن ــد ب ــه می کن ــدوق ارائ ــه صن ــهیاتی ک ــرد: تس ــار ک  اظه
ــان  ــه متقاضی ــم ک ــاد نداری ــت و اعتق ــا و توانمندی هاس ــایی ظرفیت ه و شناس
حتمــا بایــد بــه صنــدوق مراجعــه داشــته باشــند. وی از اجــرای طــرح تکاپــو در ۷ 
اســتان کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح بــا همــکاری و مشــارکت »یونیــدو« 
بــه اجــرا در آمــده و بــر اســاس آن پتانســیل ها و ظرفیت هــای ۷ اســتان کشــور 
را شناســایی کرده ایــم؛ بــه عنــوان نمونــه اســتان کردســتان دارای مزیــت آی تــی 
و ســمنان مزیــت گردشــگری اســت کــه تــاش کردیــم بــا شناســایی ظرفیت هــا 
ــا مدلــی کــه طراحــی کرده ایــم، ایــن  و قابلیت هــای هــر اســتان و انطبــاق آن ب
ــن  ــم و تســهیات خــود را در ای ــه ســمت اشــتغال زایی ســوق دهی مناطــق را ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد ب ــی امی ــدوق کارآفرین ــر عامــل صن ــم. مدی بخــش متمرکــز کنی
ــن  ــت، کمتری ــر اس ــهیات موث ــای تس ــد اعط ــراد در فرآین ــدی اف ــه توانمن اینک
تســهیات اعطایــی صنــدوق را بــه مشــاغل خانگــی و روســتایی ۵ میلیــون تومان 
ــن  ــورهللا زاده همچنی ــرد. ن ــام ک ــان اع ــون توم ــر تســهیات را ۱۰۰ میلی و حداکث
ــه  ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــتایی تاکی ــی روس ــای رقابت ــایی مزیت ه ــزوم شناس ــر ل ب
ــتیم  ــه ای هس ــی و منطق ــعه محل ــر توس ــی ب ــرمایه گذاری های مبتن ــال س دنب
تــا ظرفیت هــای اشــتغال در روســتاها را شناســایی کنیــم و اعتقــاد مــا بــر ایــن 
ــای  ــور از محیط ه ــاف تص ــد و برخ ــد دارن ــت تولی ــتاها قابلی ــه روس ــت ک اس

ــن ــای گســترده تری وجــود دارد. خبرآنای روســتایی، در روســتاها، بازاره

ــار بدهی هــای  ــرق و کاهــش کوله ب ــع مشــکات صنعــت ب در راســتای رف
ایــن صنعــت، قــرار شــده تــا در قالــب مقولــه حمایــت از تولیــد، بخــش 
عمــده ای از درآمــد ســالیانه ۲۲ هــزار میلیــارد ریالــی فــروش بــرق وزارت 
نیــرو کــه پیش تــر در قالــب یارانــه هــای نقــدی بــه مــردم پرداخــت شــده 
بــه ایــن صنعــت بازگــردد. دولــت از حــدود ۱۰ روز پیــش مصوبــه ای صــادر 
ــو وات  ــه ازای هــر کیل ــال ب ــغ ۱۰۲ ری ــای آن مبل ــر مبن کــرده اســت کــه ب
ســاعت بــرق کــه پیــش از ایــن از درآمدهــای شــرکت توانیــر برداشــت و به 
ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا واریــز شــده بــود، بــه حســاب خزانــه واریــز 
ــده  ــای انجام ش ــاس تصمیم گیری ه ــر اس ــاس، ب ــن اس ــر همی ــود. ب ش
در دولــت، مقــرر شــد تــا بابــت پرداخــت یارانه هــای نقــدی بــه مــردم از 
وزارت نیــرو پولــی کســر نشــود و واریــزی بــه ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا 
ــا  ــوع واریزی ه ــی از مجم ــود و بخش ــته ش ــرق برداش ــت ب ــده صنع از عه
ــازمان  ــط س ــود، توس ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــر ۲۲ ه ــزون ب ــالیانه اف ــه س ک
ــار دیگــر  برنامــه و بودجــه کشــور در قالــب مقولــه »حمایــت از تولیــد« ب
ــال  ــه امس ــت ک ــی اس ــیر در حال ــن تفاس ــردد. ای ــرق بازگ ــش ب ــه بخ ب
ــای ســوخت ــدون احتســاب هزینه ه ــدی ب ــرق تولی ــت تمام شــده ب  قیم

ــووات  ــال در هــر کیل ــا یــک هــزار و ۵۰ ری ــه طــور متوســط یــک هــزار ت ب
ســاعت بــوده و بــا ایــن شــرایط، میــزان وصولــی صنعــت بــرق بــا در نظــر 
ــا ۳۵۰ ریــال زیــان در  ــود کــه ب داشــتن هدفمنــدی یارانه هــا ۶۶۰ ریــال ب

هــر کیلــووات ســاعت همــراه شــد. ایرنــا

نرخ شکنی در بیمه ممنوع!

درآمد خوش بینانه فروش نفت
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی بــا تشــریح شــرط چینی هــا بــرای گشــایش فاینانــس بــرای پروژه هــای ایرانــی گفــت: 

ــد. ــم نمی رس ــارد دالر ه ــه ۵۰ میلی ــد نفتــی کشــور ب امســال در خوش بینانه تریــن حالــت درآم

در قاب تصویر

بازگشت یارانه های نقدی به صنعت برقوام ۱۰۰ میلیون تومانی به مشاغل خانگی

حتما بخوانید!
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سقوط مرغی در بازار
پرنــده  اتحادیــه  رئیــس 
 ۲۰۰ کاهــش  از  ماهــی  و 
تومانــی قیمــت مــرغ نســبت 
ــر داد  ــته خب ــه گذش ــه هفت  ب
گوشــت  قیمــت  گفــت:  و 
شــترمرغ نیــز کیلویــی ۱۰۰۰ 
اســت.  شــده  ارزان  تومــان 
ــرغ و گوشــت  ــدی یوســف خانی از کاهــش قیمــت م مه
شــترمرغ در بــازار خبــر داد و بــا بیــان اینکــه امــروز 
ــار  ــت، اظه ــان اس ــده ۴۲۰۰ توم ــرغ زن ــرخ م ــنبه ن یکش
داشــت: همچنیــن قیمــت مــرغ آمــاده طبــخ درب 
ــی  ــای صنف ــع درب واحده ــان، توزی ــتارگاه ۵۹۰۰ توم کش
۶۰۵۰ تومــان و فــروش درب واحدهــای صنفــی ۶۶۵۰ 
ــه  ــده و ماهــی اضاف ــه پرن ــان اســت. رئیــس اتحادی توم
بوقلمــون ۱۰۸۰۰ تومــان  کــرد: قیمــت هــر کیلوگــرم 
ــا کمــر ۵۹۰۰  ــان، ران مــرغ ب ــان توم شــترمرغ ۴۴۰۰۰ توم
ــرغ  ــت م ــا قیم ــر ب ــر براب ــدون کم ــرغ ب ــان و ران م  توم
و ۶۶۵۰ تومــان اســت. وی نــرخ هــر کیلوگــرم ســینه 
بــدون کتــف مــرغ را ۱۳۰۰۰ تومــان و ســینه بــا کتــف را نیــز 

۱۲۰۰۰ تومان اعام کرد.

حدود عیدی کارکنان مشخص شد
ــز عیــدی  ــان ســال و واری ــا پای گرچــه حــدود ۶ ماهــی ت
ــده، امــا شــواهد نشــان می دهــد کــه  ــان باقــی مان کارکن
رقمــی حــدود ۷۵۰ هــزار تومــان بــه عنــوان پــاداش پایــان 
ســال در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. رقــم نهایــی بــا تصویب 
ــوز  ــه هن ــد ک ــر چن ــود. ه ــن می ش ــران تعیی ــت وزی هیئ
بخشــنامه بودجــه ســال ۱۳۹۶ از ســوی ســازمان برنامــه 
ــاغ نشــده اســت ــی اب ــه دســتگاه های اجرای  و بودجــه ب
امــا ضوابــط مالــی ناظــر بــر تهیــه بودجــه بــر ایــن تاکیــد 
ــدی( در  ــان ســال )عی ــاداش پای ــد حــدود پ ــه بای دارد ک
ــن  ــان تعیی ــزار و ۵۰۰ توم ــدود ۸۴۷ ه ــه ۱۳۹۶ ح بودج
شــود. بــه عبارتــی حــدود عیــدی ســال آینــده کــه در مــاه 
پایانــی ســال آینــده پرداخــت می شــود، حــدود ایــن رقــم 
ــا نظــر هیئــت دولــت احتمــال تغییــر  اســت کــه البتــه ب
ــرای  دارد. ایــن در حالــی اســت کــه ظاهــرا قــرار اســت ب
امســال، حــدود عیــدی تــا نزدیــک بــه ۷۵۰ هــزار تومــان 
ــوان  ــت عن ــه تح ــی آنچ ــود؛ یعن ــت ش ــن و پرداخ تعیی
ــی ســال  ــان در روزهــای پایان ــان ســال کارکن ــاداش پای پ
جــاری بــه کارکنــان پرداخــت می شــود، در همیــن حــدود 
اســت؛ رقمــی کــه البتــه بــر اســاس فرمول هــای خــاص 
خــود تعییــن و بــا پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه در 

ــی می شــود. ــر و نهای ــال نظ ــران اعم ــت وزی هیئ

 جزئیات برنامه ورود 
هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران

ورود  فرآینــد  اســت  راه و شهرســازی معتقــد  وزیــر 
رونــد  ایــران  ســوی  از  خریداری شــده  هواپیماهــای 
ــاره   ــی درب ــچ نگران ــد و هی ــی می کن ــود را ط ــی خ طبیع
ایــن رونــد یــا نحــوه صــدور مجــوز الزم بــرای ورود آن هــا 
بــه ایــران وجــود نــدارد. عبــاس آخونــدی بــا بیــان ایــن 
مطلــب تصریــح کــرد: شــرکت ایربــاس فرانســه پــس از 
ــه امضــا رســاند، کار خــود  ــران ب ــا ای ــه ب ــه ای ک  توافق نام
را بــرای دریافــت مجوزهــای الزم و نهایــی شــدن فــروش 
ــن  ــبختانه ای ــه خوش ــرد ک ــاز ک ــر آغ ــه ایران ای ــا ب هواپیم
فرآینــد در حــوزه دریافــت مجــوز از اوفــک بــه موفقیــت 
ــتین  ــه نخس ــرات دو طرف ــدن مذاک ــا نهایی ش ــید و ب رس
هواپیماهــا در آینــده نزدیــک بــه ایــران تحویــل داده 

ــد شــد.  خواهن
ــرکت  ــا ش ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــدی در پاس آخون
ــد  ــود بای ــای خ ــروش هواپیماه ــرای ف ــز ب ــگ نی بوئین
شــرایط ایربــاس را طــی کنــد نیــز، گفــت: شــرایط 
بوئینــگ متفــاوت اســت؛ زیــرا آن هــا درخواســت دریافــت 
مجــوز خــود را بــرای کل توافــق منعقدشــده بــا ایــران ارائه 
کرده انــد و اوفــک مجــوز الزم بــرای تمــام ایــن هواپیماهــا 
را صــادر کــرد. از ایــن رو بــا نهایــی شــدن مذاکــرات و بــا 
ــد  ــکان آن وجــود خواه ــه مجــوز صادرشــده، ام توجــه ب
داشــت کــه تمــام هواپیماهــای بوئینــگ خریداری شــده 

ــر همیــن اســاس وارد کشــور شــود. ــران ب از ســوی ای

آمریکا به نظارت بر اینترنت پایان داد
دولــت آمریــکا بــه نقــش نظــارت رســمی خــود بــر 
ــن  ــتم آدرس آنای ــت سیس ــان داد و مدیری ــت پای  اینترن

را به یک نهاد غیرانتفاعی جهانی سپرد. 
وزارت بازرگانــی آمریــکا اعــام کــرد قــراردادش با ســازمان 
ــکان  ــی - آی ــام اینترنت ــا و ارق ــر نام ه ــارت ب ــی نظ جهان
ــکان  ــب آی ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــیده اس ــان رس ــه پای - ب
از ایــن پــس از ســوی ســهامدارانش کــه متشــکل از 
ــی  ــای دولت مهندســان دانشــگاهیان، شــرکت ها و گروه ه

ــد. ــد ش ــتند، اداره خواه ــی هس و غیردولت
 ایــن اقــدام بخشــی از یــک برنامــه چنــد دهه ای از ســوی 
آمریــکا بــرای خصوصــی کــردن اینترنــت اســت و حامیــان 
ــکان  ــت آی ــدن فعالی ــتقل ش ــد مس ــدام می گوین ــن اق ای
بــه حفــظ یکپارچگــی اینترنــت در سراســر جهــان کمــک 

خواهــد کــرد. 
بــه گفتــه مقامــات آیــکان و آمریــکا قــرارداد نظــارت 
آمریــکا بــر ایــن ســازمان بــه عنــوان ناظــر بــر ایــن بخــش 
ــی ایجــاد  ــا و آدرس هــای اینترنت ــه در آن دامنه ه ــم ک مه
می شــوند، بــه واشــنگتن یــک نقــش نمادیــن داده بــود؛ 
ــکا  ــذاران آمری ــه شــامل برخــی از قانونگ ــدان ک ــا منتق ام
هســتند، معتقدنــد ایــن اقــدام بــذل و بخشــش از ســوی 
واشــنگتن بــود کــه ممکــن اســت بــه حکومت هــای 
ــت  ــه دس ــت را ب ــرل اینترن ــد کنت ــازه ده ــه اج خودکام
ــری از  ــرای جلوگی ــان ب ــاش مخالف ــن ت ــد. آخری بگیرن
ــده  ــم ش ــکایت تنظی ــک ش ــدادی، ی ــن روی ــوع چنی  وق
از ســوی چهــار ایالــت آمریــکا بــود کــه بــا مخالفــت قاضی 
ــت ــال مدیری ــف انتق ــان توق ــدور فرم ــرای ص ــدرال ب  ف
 شکســت خــورد. بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری فرانســه
الرنــس اســتریک لینــگ کــه مســئول واحــد نظارتــی در 
وزارت بازرگانــی آمریــکا بــود، روز شــنبه بــا صــدور بیانیــه 
کوتاهــی، انجــام شــدن رونــد انتقــال ســازمان تخصیــص 

ارقــام اینترنتــی )IANA( را تأییــد کــرد.

هوای غبارآلود اصفهان، منشأ داخلی دارد
رئیــس پیش بینــی اداره کل 
ــان  ــتان اصفه ــی اس هواشناس
گفــت: گــرد و غبــار بــر هــوای 
ــی دارد  ــأ داخل ــان، منش  اصفه
و بــه خشکســالی اصفهــان 

برمی گردد.
اظهــار   حســن خدابخــش 
داشــت: گــرد و خاکــی کــه از روز جمعــه تاکنــون شــاهد 
ــان  ــی دارد. وی بی ــأ داخل ــتیم، منش ــان هس آن در اصفه
داشــت: در اواخــر هفتــه گذشــته گــرد و غبار بیشــتر منشــأ 
خارجــی داشــت و از کشــور عــراق بــه ســمت ایــن اســتان 

می آمــد. 
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــن  ــاد در ای ــه وزش ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــرد  ــت، گ ــرقی اس ــمال ش ــمال و ش ــمت ش ــا از س روزه
ــمنان  ــمت س ــد از س ــان وارد ش ــه اصفه ــه ب ــی ک و خاک
اطــراف ســجزی و کویــر بــود. وی اضافــه کــرد: وضعیــت 
 کیفــی هــوای اصفهــان طبــق یــک ایســتگاه هواشناســی
ــان  ــدود AQI ۱۶۰ نش ــاد و ح ــار را زی ــرد و غب ــزان گ می
می دهــد. خدابخــش گفــت: شــرایط ناپایــداری در هــوای 
ــث  ــتان باع ــدار در زمس ــو ناپای ــود دارد؛ ج ــان وج اصفه

ــود.  ــوا می ش ــی ه ــزان آلودگ ــش می کاه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل تابســتان وجــود هــوای 
ناپایــدار ســبب پدیــده اینــورژن خواهــد شــد، ادامــه داد: 
بارش هــای پراکنــده را در ایــن روزهــا بــرای اصفهــان 
ــا  ــه ت ــی اســت ک ــن در حال ــا ای ــم؛ ام ــی می کنی پیش بین

ــم داشــت. ــدی نخواهی ــاران تن ــاه ب آخــر آذرم

 دعوت تکایا و هیئت ها برای 
استفاده نکردن از المپ های پرمصرف

تکایــا  از  )ســابا(  ایــران  انــرژی  بهــره وری   ســازمان 
و هیئت هــای عــزاداری دعــوت کــرد بــرای صرفه جویــی 
در مصــرف انــرژی از المپ هــای پرمصــرف در ســوگواری 
نکننــد. ســابا در اطاعیــه ای  ســاالر شــهیدان اســتفاده 
بــا عــرض تســلیت روزهــای ســوگواری ســاالر شــهیدان 
حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع(، از هم وطنــان خواســت 
ــرای  ــازده ب ــرف و کم ب ــای پرمص ــتفاده از المپ ه ــه از اس ک
ــوداری  ــینیه ها خ ــاجد و حس ــا، مس ــنایی تکای ــن روش تأمی
ــا  ــت: از آنج ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــی از ای ــد. در بخش کنن
کــه هیئت هــای برگزارکننــده مراســم ســوگواری ســاالر 
عنــوان  بــه  الحســین)ع(  اباعبــدهللا  شــهیدان حضــرت 
مکان هایــی بــه شــمار می آینــد کــه در ترویــج فرهنــگ 
ــده  ــر عه ــده ای را ب ــش عم ــه نق ــرعی در جامع ــت و ش درس
ــمندیم  ــرم خواهش ــای محت ــی هیئت ه ــذا از تمام ــد، ل دارن
ــا  ــاز تکای ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تأمی ــا ب ــن روزه ــه در ای ک
مســاجد و حســینیه های خــود بــا شــرکت های توزیــع 
آورنــد  عمــل  بــه  را  الزم  هماهنگی هــای  بــرق   نیــروی 
کــه   - مــدادی  قبیــل  از  پرمصــرف  المپ هــای  از  و 
اســتفاده از ایــن نــوع المپ هــا یــک اقــدام ضدارزشــی 
و مغایــر بــا فرهنــگ اعتــدال اســامی بــرای روشــنایی 
تکایــا  و  هیئت هــا  ایــن  کننــد.  خــوداری  اســت- 
ــرف  ــای کم مص ــن از المپ ه ــوان جایگزی ــه عن ــد ب  می توانن
نماینــد.  اســتفاده   LED المپ هــای  بــا  ریســه هایی  و 
بی شــک ایــن اقــدام مردمــی باعــث توســعه و ترویــج 
ــک الگــوی  ــر ی ــرق در کشــور و بیانگ بهینه ســازی مصــرف ب
رفتــار اســامی بــرای توســعه فرهنــگ اصــاح الگــوی 

ــود. ــد ب ــه خواه ــرف در جامع مص

نمره صفر برای بارش های کشور
ــه اول  ــی آغــاز شــد کــه طــی هفت ــد در حال ــی جدی ســال آب
در ۵ حوضــه آبریــز اصلــی کشــور میــزان بارندگــی عــدد صفــر 
ــه اول  ــور در هفت ــای کش ــم بارش ه ــد. حج ــان می ده را نش
ســال آبــی ۹۶-۹۵ یــک میلیمتــر اعــام شــد کــه ایــن میــزان 
در ســال گذشــته عــدد صفــر و در متوســط بلندمــدت همــان 
ــد  ــترین درص ــن، بیش ــت. همچنی ــوده اس ــر ب ــک میلیمت ی
تغییــرات بارندگــی ایســتگاهی نســبت بــه درازمــدت مربــوط 
بــه حوضــه قلعه جــوق در آذربایجــان غربــی بــوده کــه حــدود 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــته؛ ای ــش داش ــد افزای ۲۹۱ درص
ــا کاهــش ۱۰۰ درصــد  ــه آذربایجــان شــرقی ب شهرســتان میان
بارندگــی روبــه رو بوده ایــم. در ایــن هفتــه در حوضه هــای 
ــزر ۵  ــای خ ــز دری ــه آبری ــرای حوض ــور، ب ــز کش ــه آبری ۶گان
ــارش در ســایر  ــا ب ــت شــده اســت؛ ام ــی ثب ــر بارندگ میلیمت
حوضه هــا عــدد صفــر را نشــان می دهــد. در حوضه هــای 
آبریــز ۳۰گانــه نیــز بیشــترین میــزان بــارش نســبت بــه ســال 
گذشــته مربــوط بــه حوضــه کل مهــران بــا ۳۰ درصــد افزایــش 
بــوده اســت. کمتریــن میــزان بــارش نســبت به ســال گذشــته 
در حوضه هــای آبریــز ۳۰ گانــه مربــوط بــه رودخانه هــای بلــوچ 

بــوده کــه عمــا هیــچ افزایشــی نداشــته اســت.

 محصوالت پروتئینی کرمان
 شناسنامه دار شد

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان کرمــان از شناســنامه دار شــدن 
محصــوالت پروتئینــی در کرمــان خبر داد و گفت: مشــخصات 
گوشــت روی بســته درج می شــود. حســین رشــیدی افــزود: 
فعالیت هــای  بــا  دامپزشــکی  پســت های  و  شــبکه ها 
ــی را در ســطح  ــون واحــد دام شــبانه روزی، ســامت ۶ میلی
اســتان بــر عهــده دارنــد. ایــن نیروهــای دامپزشــک بــا وجــود 
بیــش از ۸۰۰ بیمــاری مشــترک بیــن دام و انســان در تأمیــن 
ــل  ــق عم ــرل بســیار موف ــی و پیشــگری و کنت ســامت دام
ــه  ــات صورت گرفت ــه اقدام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کرده ان
ــرای ارتقــای کیفیــت محصــوالت دامــی  در ســطح اســتان ب
بــوده، گفــت: کرمــان یکــی از اســتان های پیشــگام در زمینــه 
تدویــن ســند امنیــت غذایــی در خصــوص بهداشــت گوشــت 
و شــیر اســت کــه ایــن ســند بــا پیشــنهاد اســتاندار کرمــان 
ــر کل دامپزشــکی اســتان کرمــان اظهــار  تدویــن شــده. مدی
کــرد: بــا وجــود کمبــود اعتبــار بــا الگــوی اقتصــاد مقاومتــی 
توانســتیم ســند امنیــت غذایــی را بــا موفقیــت اجــرا کنیــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه محصــوالت پروتئینــی و گوشــت در 
کرمــان شناســنامه دار شــده اســت، گفــت: بــر ایــن اســاس 
مشــخصات گوشــت روی بســته درج می شــود و کیفیــت 

گوشــت و مــرغ از لحــاظ بهداشــتی ارتقــا یافتــه اســت.
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ــن مراکــز شــیعه و فرهنــگ  ــاز از مهم تری ــان از دیرب اصفه
و تمــدن اســامی بــوده و نمودهــای خاصــی از ایــن 
بــاور اصیــل را بــه نمایــش گذاشــته اســت؛ یکــی از 
ایــن جلوه هــا، برگــزاری مراســم عــزاداری اباعبــدهللا 

الحســین)ع( اســت.
ــزاداری  ــم ع ــرم، مراس ــاه مح ــب اول م ــان از ش در اصفه
ــل  ــود. قب ــا می ش ــام برپ ــین علیه الس ــام حس ــرای ام ب
ــیاه پوش  ــه س ــروع ب ــان ش ــردم اصفه ــاه، م ــروع م از ش
ــر  ــان ه ــد. در اصفه ــینیه ها می کنن ــا و حس ــردن تکای ک
محلــه، دســته عــزاداری ویــژه خــود را دارد کــه غالبــا نــام 
 محلــه را روی دســته می گذارنــد. دســته های چهارســو

ــام محله هــای  ــان، درکــوش و طوقچــی هــر کــدام ن لومب
قدیمــی و معروفــی در اصفهــان اســت. در شــب های 
محــرم دســته های عــزاداری بــه محله هــای یکدیگــر 
ســینه زن های  بــا  مشــترک  طــور  بــه  و  می رونــد 
ــد.  ــا می کنن ــم را برپ ــر، مراس ــه دیگ ــان از محل میهمانش
ــر  ــت س ــل، پش ــزرگان مح ــف اول، ب ــته ها در ص در دس
آن هــا زنجیرزن هــا و در پایــان صــف ســینه زن ها حرکــت 

می کننــد.
   روز عاشورا

در روز عاشــورا، تمــام دســته های ســینه زنی در میــدان 
نقــش جهــان جمــع می شــوند و بــه صــورت متحــد 

ــه  ــام خان ــه ن ــه ای ب ــان، خان ــد. در اصفه ــزاداری می کنن ع
ــی روز تاســوعا  زرگرباشــی وجــود دارد. خانم هــای اصفهان
در ایــن خانــه گــرد هــم می آینــد و نــذورات پارســال خــود 

را ادا می کننــد.
   تعزیه خوانی

از مراســم مهــم محــرم کــه از شــب های اولیــه مــاه آغــاز 
می شــود، تعزیه خوانــی اســت. بــه ایــن صــورت کــه یــک 
نفــر از گــروه تعزیه خوانــی بــا صــدای طبــل، شــروع شــدن 

تعزیــه را بــه اطــاع مــردم می رســاند. پــس از اینکــه مردم 
گــرد آمدنــد، در صحنــی کــه بــه ایــن منظــور تهیــه شــده 
تعزیه خوان هــا مرثیه هــای خــود را اجــرا می کننــد. در 
اصفهــان غالبــا لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز تعزیه خوانــی 

ــه می شــود. ــذورات مــردم تهی از ن
   نذری

ــردم  ــذری م ــای ن ــا روز دهــم بیشــتر غذاه ــان ت در اصفه
ــذر  ــا ن ــه در آنج ــهر ک ــز خمینی ش ــه ج ــت؛ ب ــه اس قیم

اصلــی در عاشــورا آبگوشــت اســت. در کنــار این هــا 
ــم ــوا، حلی ــواع آش، حل ــول ان ــای معم ــر غذاه ــاوه ب  ع

شــیربرنج و شــله زرد نیــز پختــه و میــان عــزاداران پخــش 
می شــود. 

دســته های  در  و گاه  نــذری  غــذای  تهیــه   در  زن هــا 
عــزاداری و عمومــا در مجالــس روضــه حضــور دارنــد. در 
ــوان  ــا عن ــفره هایی ب ــات س ــن جلس ــی از ای ــان بعض پای

ســفره  رقیــه)س( پهــن می شــود.
   سقاخوانی در ایام محرم

ــام  ــین علیه الس ــام حس ــه ام ــدان ب ــیاری از ارادتمن بس
ــت  ــا دس ــک آب و ب ــت مش ــک دس ــا ی ــه ب ــی ک در حال
دیگــر کاســه ای در دســت دارنــد، بــه یــاد تشــنه لبان کربــا 

ــد. ــیراب می کنن ــزاداران را س ع
 برخــی از ســقایان در گذشــته اشــعاری نیــز در دســتگاه ها 
و آوازهــای دشــتی و بیــات و ... می خواندنــد. گــروه ضیغم 
ــدگل  ــاد آران و بی ــان و نوش آب ــوز در کاش ــاد هن و نوش آب
فعالیــت دارنــد و یکــی از قدیمی تریــن گروه هــای ســنتی 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــق ب ــن مناط ــزاداری ای ــای ع آیین ه
ــوز  ــه هن ــت ک ــی اس ــن فرات خوان ــا، آیی ــر آیین ه از دیگ
ــوم  ــری مرس ــک کوی ــق خش ــژه مناط ــان و به وی در کاش
اســت. در ایــن آییــن، خواننــده اشــعاری را بــر آب فــرات 
ــا را در  ــز کرب ــه غم انگی ــه واقع ــوری ک ــه ط ــد، ب می خوان
ذهــن مجســم می کنــد. ایــن آییــن نوعــی آییــن ســوگ 
و مویــه اســت کــه بیشــتر بــا آواز دشــتی اجــرا می شــود.

محرم در اصفهان

در مراسم افتتاحیه پروژه های منطقه 8 اصفهان:
  پروژه های عمرانی شهر اصفهان 

درحال اجراست

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

شــهردار اصفهــان در آییــن بهره بــرداری و آغــاز عملیــات 
ــی پروژه هــای منطقــه 8 کــه در قالــب ســی وچهارمین  اجرای
ــن  ــه ای ــد، ب ــزار ش ــاح« برگ ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــه »ه برنام
ــه وضعیــت اقتصــادی  ــا توجــه ب موضــوع اشــاره کــرد کــه ب
کشــور، پروژه هــای عمرانــی در شــهر اصفهــان متوقــف نشــده 
و ادامــه داد: تمــام پروژه هایــی کــه در بودجــه ســال 95 
ــه  ــت و بودج ــی اس ــال کلنگ زن ــده، در ح ــه ش ــر گرفت در نظ
طرح هــای  و  ابرپروژه هــا  تکمیــل  رویکــرد  بــا  نیــز   96
محله محــور در حــال تنظیــم اســت. مهــدی جمالی نــژاد 
ــی  ــات اجرای ــه عملی ــز اشــاره داشــت ک ــن مســئله نی ــه ای ب
ــتقال در  ــطح اس ــع غیرهمس ــی و تقاط ــگاه بین الملل نمایش

ــت. ــال اجراس ح
ــاز  ــرداری از ف ــر در بهره ب ــه تأخی ــاره ب ــا اش ــژاد، ب  جمالی ن
دوم خــط یــک متــروی اصفهــان، گفــت: ایــن پــروژه از 
 حــدود یــک مــاه گذشــته تاکنــون آمــاده بهره بــرداری اســت 
و بــرای افتتــاح از آن آمــاده حضــور معــاون اول رئیس جمهــور 

 . هستیم
وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی فرهنگســرای ریحانه 
 در محلــه طامــه بــا مســاحت 2 هــزار و 5۰۰ متــر مربــع 
ــار داشــت:  ــارد تومــان اظه ــاری بیــش از 5.5 میلی ــا اعتب و ب
ــت  ــرار اس ــه، ق ــای صورت گرفت ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ب
ایــن پــروژه تــا اواســط ســال آینــده بــه بهره بــرداری برســد. 
همچنیــن بهره بــرداری از ادامــه خیابــان نوبهــار بــه طــول 6۰۰ 
ــارد  ــر ۱۴ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــر ب ــرض ۴5 مت ــر و ع مت
تومــان از دیگــر طرح هــای در دســتور کار شــهرداری اصفهــان 

اســت.

  اجرای طرح منزلت سالمندان
 به پیشنهاد شهردار

نائب رئیــس شــورای شــهر اصفهــان بــاا شــاره بــه اینکــه 
ــا پیشــنهاد شــهردار و تصویــب در  طــرح منزلــت ســالمندی ب
 شــورای شــهر بــه مرحلــه اجــرا در می آیــد، گفــت: ســالمندان
بازنشســتگان، معلــوالن و جانبــازان از حــدود 3۰۰ مرکــزی 
ــز فرهنگــی، تفریحــی، رفاهــی، ورزشــی  ــوان مراک ــه عن ــه ب  ک
 ۱۰۰ تــا   5۰ تخفیــف  از  و  می شــوند  شــناخته  آموزشــی  و 

درصــدی اســتفاده کننــد.
 احمــد شــریعتی افــزود: عــاه بــر ایــن موضــوع، ایــن اقشــار 
جامعــه بــه همــراه خانــواده در راســتای توســعه حمــل و نقــل 
 عمومــی از تخفیــف 5۰ درصــدی در اســتفاده از نــاوگان حمــل 

نقل عمومی و شرکت واحد بهره مند می شوند.
 
و

اخبار کوتاه

 320 خانواده دارای دو عضو معلول 
فاقد مسکن در استان کرمان

اســتان  بهزیســتی  کل  مدیــر 
ــواده  ــود 32۰ خان ــان از وج کرم
دارای دو عضــو معلــوِل فاقــد 
مســکن در اســتان کرمــان خبــر 
ــداد ۱69  ــن تع ــت: از ای داد و گف
ــواده  ــواده شــهری و ۱5۱ خان خان

روستایی هستند. 
تأمیــن  راهبــردی  جلســه کمیتــه  در  صــادق زاده  عبــاس 
مســکن خانــواده دارای دو عضــو معلــول شــهری و روســتایی 
ــر عامــل انجمــن خیریــن  ــا حضــور مدی اســتان کرمــان کــه ب
ــه از  ــن کمیت ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــور برگ ــاز کش مسکن س
ابتــدای ســال 9۴ تشــکیل شــده و از مردادمــاه همــان ســال 
عملیاتــی شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه از ســوی بهزیســتی 
بــه ازای هــر خانــواده شــهری ۱۰ میلیــون تومــان وام باعوض و 
هــر خانــواده روســتایی 6 میلیــون تومان وام باعــوض پرداخت 
 می شــود، تصریــح کــرد: در زمینــه واحدهــای روســتایی

ســرجمع ۱8 میلیــون تومــان وام باعــوض از طریــق ایــن 
کمیتــه پرداخــت می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای 
روســتایی زیــر نظــر بنیــاد مســکن و واحدهای شــهری توســط 
ــرد:  ــان ک ــن مسکن ســاز ســاخته می شــوند، بی انجمــن خیری
پیگیــری می شــود 5۰ درصــد واحدهــای مســکن ایــن طــرح 
در دهــه فجــر امســال افتتــاح شــود. صــادق زاده بــا اشــاره بــه 
ــر  ــکن مه ــه مس ــوط ب ــکن ها مرب ــن مس ــد ای ــه 3۰ درص اینک
ــق  ــن طــرح از طری ــه ای ــوط ب ــت: مشــکات مرب هســتند، گف

ــود. ــرف می ش ــری و برط ــر پیگی ــکن مه مس

 راه اندازی مرکز مطالعات علم و فناوری 
در دانشگاه یزد

مســئول راه انــدازی مرکــز مطالعات علــم و فناوری در دانشــگاه 
یــزد از آغــاز بــه کار ایــن مرکــز بــا هــدف رصــد روندهــای علــم 
فنــاوری و نــوآوری و شناســایی مســائل نوظهــور در ایــن زمینه 
در آینــده ای نزدیــک خبــر داد. دکتــر حبیــب زارع وابســتگی به 
ــی، ســاختار  ــه ای و جهان ــم منطق ــای مه ــای نهاده حمایت ه
ــی  ــات فرامل ــه تعام ــی ب ــجم، توسعه بخش ــبکه ای منس  ش
ــوآوری را از  ــد ن ــری و رص ــه آینده نگ ــه ب ــی و توج و بین الملل
ــمرد.  ــز برش ــن مرک ــای ای ــا و ماموریت ه ــن ویژگی ه مهم تری
ــات  ــای مطالع ــز از گروه ه ــن مرک ــزود: ای ــئول اف ــن مس ای
ــری  ــب و کار و راهب ــی، کس ــاوری، ارزیاب ــم و فن ــن عل بنیادی
 تشــکیل شــده و حــوزه فعالیــت آن شــامل شناســایی، ارائــه 
و ارزیابــی شــاخص های کمــی و تطبیقــی بــرای فعالیت هــای 
علمــی فناورانــه و نوآورانــه، پیش بینــی علــم فنــاوری، تحلیــل 
نــوآوری  و  فنــاوری  و  علــم  آینده نــگاری  فنــاوری،   بــازار 

و شبکه سازی می شود.

اخبار کوتاه

رئیــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــه  در آســتانه فرارســیدن مــاه محــرم دســتورالعمل هایی ب
مناطــق ۱5 گانــه شــهرداری اصفهــان ابــاغ و پیگیری هــای 
ــت.  ــده اس ــام ش ــا انج ــدن آن ه ــی ش ــرای اجرای الزم ب
ــون  ــزود: تاکن ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــاکتی ب ــا س غامرض

حــدود 2۰۰ هیئــت عزاداری در شــهر اصفهان 
ــای الزم  ــده اند و هماهنگی ه ــایی ش شناس
عــزاداری  مراســم های  برگزارکننــده   بــا 
ــده  ــام ش ــس انج ــن مجال ــئوالن ای و مس

ــت.  اس
وی هماهنگــی جهــت حمــل پســماندهای 
صــورت  بــه  تولیدشــده  خشــک  و  تــر 

مســتمر در طــول شــبانه روز، توزیــع کیســه و مخــزن 
بــرای پســماندهای تــر و ســبد بازیافــت جهــت جمــع آوری 
ــس  ــزاری مجال ــای برگ ــک در محل ه ــماندهای خش پس
عــزاداری را از برنامه هــای ایــن مــاه عنــوان کــرد و افــزود: 
ــت  ــر جه ــران در شــیفت بعدازظه ــرای کارگ ــزی ب برنامه ری

اســتقرار در ایســتگاه نــذورات بــه منظــور انجــام پاکســازی 
ســریع و نظافــت بهتــر، اختصــاص کارگــر از ســاعت 
ــای  ــهر در روزه ــت ش ــت نظاف ــب جه ــا 2۰ ش ــح ت 8 صب
تاســوعا و عاشــورا، نصــب بنــر بــا مضمــون »حفــظ 
نظافــت شــهر« در محــل تجمــع عــزاداران حســینی 
شــهرداری  مختلــف  مناطــق  ســطح  در 
توســط  آمــوزش چهره به چهــره  اصفهــان، 
ــرای  مســئوالن آمــوزش خدمــات شــهری ب
برگزارکننــدگان مجالــس عــزاداری جهــت 
ــای  ــک پســماندها، پاکســازی زمین ه تفکی
هیئت هــای  و  مســاجد  اطــراف  بایــر 
مذهبــی، توزیــع پرچم هــای مشــکی و ســبز 
در بیــن مجالــس ســوگواری، آماده ســازی و نظــارت ویــژه 
بــر امــور خدماتــی در گلســتان شــهدا و حضــور مســئوالن 
ــطح  ــیفت بندی در س ــورت ش ــه ص ــوزش ب ــماند و آم پس
ــرم  ــاه مح ــوزه در م ــن ح ــات ای ــر اقدام ــق از دیگ مناط

ــا ــت. ایمن اس

اصفهان برای استقبال از ماه محرم آماده می شود
کاهــش شــدید دمــا در چهارمحــال و بختیــاری و رســیدن 
بــه دمــای زیــر صفــر موجــب شــد مــردم ایــن اســتان شــب 
ــد. اســتان  گذشــته وســایل گرمایشــی خــود را روشــن کنن
چهارمحــال و بختیــاری بــه »بــام ایــران« شــهرت دارد و در 
 ارتفاعــات زاگــرس قرارگرفتــه اســت. هنگامــی کــه از ســرما 

نــام  می شــود  صحبــت  هــوا  ســردی  و 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ذهــن 

می شــود. تداعــی 
ــد روز بیشــتر نیســت   اگرچــه تابســتان چن
ــز  ــدای فصــل پایی ــام  شــده و در ابت ــه تم ک
ــرمای  ــد س ــر می رس ــه نظ ــا ب ــتیم، ام هس
ــتان  ــن اس ــع در ای ــر از موق ــتان زودت زمس

شــروع و هــوا بســیار ســرد شــده اســت؛ درحالی کــه 
بســیاری از کشــاورزان در حال برداشــت محصول کشــاورزی 
ــرای  ــوا ســرد شــده اســت و کشــاورزان ب خــود هســتند ه
ــه  صــورت  ــی محصــوالت کشــاورزی ب ــری از یخ زدگ جلوگی
شــبانه روز در حــال برداشــت محصــوالت خــود هســتند. از 

ــه زیــر صفــر  ابتــدای هفتــه جــاری، دمــا در ایــن اســتان ب
درجــه ســانتیگراد رســیده اســت و بســیاری از مــردم اســتان 
بخاری هــا و وســایل گرمایشــی خــود را زودتــر از موقــع 

روشــن کرده انــد. 
ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــر کل هواشناس مدی
ــای  ــل دم ــا حداق ــهرکرد ب ــت: ش ــاره گف این ب
منفــی 3.۷ درجــه ســانتیگراد ســردترین 
ــده  ــاری گزارش ش ــال و بختی ــه چهارمح نقط
ــا در  ــرد: دم ــوان ک ــره عن ــرداد قط ــت. مه اس
 بیشــتر نقــاط اســتان کاهش شــدیدی داشــته 
و احتمــال ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی 
وجــود دارد. وی عنــوان کــرد: کاهــش شــدید 
دمــا در ایــن اســتان در شــهرکرد بیشــتر از نقــاط دیگر اســتان 
ــوا  ــی ه ــه  پیش بین ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس گزارش ش
 طــی روزهــای آینــده عنــوان کــرد: در بعضــی نقــاط اســتان

ــه  ــا توجــه ب ــات ب احتمــال بارندگــی وجــود دارد و در ارتفاع
ــز وجــود دارد. ــرف نی ــارش ب ــا احتمــال ب کاهــش دم

دادنامه
کاسه پرونده :  9۴ / ۱338   شماره دادنامه : 56۱   مورخ : ۱3 / 6 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 
بیست شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای محمد فرزادمهر    نشانی : اصفهان خیابان هاتف 
 .۱ : کوچه شهید شهشهان نبش مجتمع برکت 2 فروشگاه ائمه  وکیل : -   نشانی : -   خوانده 
ابوالحسن برخورداری  2. محمود رحیمی پلیمری   نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : 
-    خواسته : مطالبه    گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم 
شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید

رای قاضی شورا 
برخورداری 2- محمود رحیمی  ابوالحسن   -۱ به طرفیت  مهر  فرزاد  دادخواست محمد  در خصوص 
د۱-  های  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  بخواسته  پلیمری 
933۰2۷۱2۰۷۴9۱ مورخ 3۰ / 9 / 9۴ عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
اباغ  با  اینکه خواندگان  و  اصول مستندات دعوی  و ماحظه  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خواندگان به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98 ، 5۱9 ، 522 قانون آئین 
به محکومیت تضامنی  قانون تجارت حکم   2۴9 ،  3۰۷ ،  3۰9 ،  3۱۰  ، و مواد 3۱5  دادرسی مدنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و پانصد و 
پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 
– 3۰ / 9 / 9۴ لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 
پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

زهرا عابدینی – قاضی شعبه بیست شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 2۰22۰ / م الف
دادنامه

کاسه پرونده : 95 – 32۰    شماره دادنامه : 996   مورخ : ۱۱ / 6 / 95    مرجع رسیدگی : شعبه 
سیزده شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : علی اصغر نعمت اللهی   نشانی : اصفهان – پل چمران 
مجتمع مسکونی مهر ۱   وکیل : حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده  نشانی : اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت ) ارغوان ( ط سوم واحد ۱8   خوانده : اشرف السادات ساداتی فیروز 
آبادی    نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی : -   خواسته : مطالبه وجه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 
9 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه    با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید
رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای علی اصغر نعمت الهی فرزند نوذر با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده به طرفیت خانم اشرف السادات ساداتی فیروز آبادی فرزند ماشااله به خواسته 
مطالبه مبلغ -  / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 9 ریال وجه چک به شماره ی 92۰3288۰2۱ مورخ 2۰ / ۱۰ / 93 به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰ 
و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ -/9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰ 5 ۷۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 2۰ / ۱۰ / 93 ( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
مریم نباتی - قاضی شعبه سیزده شورای حل اختاف اصفهان - شماره : 2۰۰88/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه سر جوبه  پاک شماره ۱۷۷ فرعی از 5۰ اصلی  واقع در 
بخش یک حوزه  ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خیراله منجذب قمصری فرزند 
حسین  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو 
شنبه مورخ ۱395/۰8/2۴ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
3۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱395/۰۷/۱2 شماره : ۱۱۰9/م الف رضا طویلی رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک قمصر
آگهی فقدان سند مالکیت 

فاطمه صدوری به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده اند که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۴9۱/55 متر مربع به شماره ۱۷۷3 فرعی 
از 36 اصلی  واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره ۷6۰۷ و صفحه ۱85 دفتر 52 به نام فرانک 

بلوری کاشانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده که مع الواسطه برابر سند شماره 
2693 مورخ ۱389/۰9/28 دفتر 3۷۰ به فاطمه صدوری منتقل گردیده است که در اثر جابجایی مفقود 
شده است چون درخواست المثنی سند مالکیت نموده  و طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ اصاحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۰9۴/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک قمصر 
آگهی فقدان سند مالکیت 

فاطمه صدوری به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
اند که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت 353/۴5 متر مربع به شماره ۱۷۷۴  شده 
فرعی از 36 اصلی  واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره ۷6۰۴ و صفحه ۱۷6 دفتر 52 به نام 
فرانک بلوری کاشانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده که مع الواسطه برابر سند 
شماره 2693 مورخ ۱389/۰9/28 دفتر 3۷۰ به فاطمه صدوری منتقل گردیده است که در اثر جابجایی 
مفقود شده است چون درخواست المثنی سند مالکیت نموده  و طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۰95/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک قمصر 
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای مرتضی ملکوتی خواه فرزند رضا  با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی مباشد که سند 
مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ مغازه پاک ۱۰353/2۴۴۷ واقع در بخش 5 در صفحه 92 
دفتر ۱۷۰ محلی اماک ذیل ثبت 29۷۱2 و شماره چاپی 2۱۰۱۰8بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه 
مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 2۰8۰8/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه 

ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سعید قضا وی  فرزند احمد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی مباشد که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین پاک ۱5۱9۰/9۴69 واقع در بخش 5 در صفحه 3۷9 دفتر 
اولیه  مالکیت  جابجائی سند  بعلت  و شماره چاپی5293۰۰  ثبت ۱۰۱۷93  ذیل شماره  اماک   55۷
مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 2۰8۰2/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه 

ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مریم عزتی دارای شناسنامه شماره 3متولد ۱3۴5  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 6۴۷ 
ش از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود 
محرابیان  بشناسنامه 2۰ مورخ ۱33۷/۱۰/9 در تاریخ۱386/۱2/۱2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر – یک همسر دائمی – مادر - پدر که  به 
شرح ذیل می باشد:  ۱- مریم عزتی    فرزند صادق    به ش ش3متولد ۱3۴5 صادره از گلپایگان 2- 
معصومه پور محمد  فرزند علی به ش ش ۱5۰۰۷متولد ۱3۱5  صادره از خوانسار  3- سمیه محرابیان  
فرزندمحمود به ش ش 8۰ متولد ۱366 صادره از خوانسار ۴- لیا محرابیان  فرزند محمود  به ش 
ش 8 متولد ۱362 صادره از خوانسار 5- رضا محرابیان  فرزند حبیب اله   به ش ش  635 متولد 
۱3۱2 صادره از خوانسار  و الغیر 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 : 336/ م الف رئیس 

شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
آگهی احضار متهم مجهول المکان

شماره نامه:95۱۰۱۱3۷2۱6۰۰228 شماره پرونده :93۰9983۷2۱6۰۰9۷5 شماره بایگانی شعبه :93۱۰2۰ 
تاریخ تنظیم:۱395/۰۷/۰3 شاکی:اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان گلپایگان  متهم: غام 
حسین حاجی آبادی  موضوع : مشارکت در چرای غیر مجاز )خارج از فصل(  باتوجه به اینکه متهم 
مذکور از طریق این شعبه دادیاری تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی نیز به لحاظ مجهول المکان 
بودن محل اقامت وی مقدور نبوده لذا مراتب در راستای ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی کیفری به وی 
اباغ تاظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه اول  
دادیاری  گلپایگان حاضر گردد. در غیر این صورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادرخواهد گردید. 

شماره:33۷/م الف دادیار شعبه اول  دادسرای گلپایگان- سلمان جوادی 
آگهی احضارمتهم مجهول المکان

شماره نامه:95۱۰۱۱3۷2۱6۰۰23۰ شماره پرونده :92۰9983۷2۱6۰۰۱9۰ شماره بایگانی شعبه :92۰۱99 
تاریخ تنظیم:۱395/۰۷/۰۴ شاکی:سلیمان نیکبخت فرزند عبداله به نشانی گلپایگان – خیابان امام 
حسین – سه راه ایت هللا غفاری متهم: محمد رضا نویسنده فرزند محمد کاظم   موضوع : کاهبرداری 
اینترنتی )کارت به کارت( باتوجه به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه دادیاری تحت تعقیب بوده و 
دسترسی به وی نیز به لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت وی مقدور نبوده  لذا مراتب در راستای 
ماده ۱۱5 قانون آئین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح 
راجع به اتهام خود در شعبه اول  دادیاری  گلپایگان حاضر گردد. در غیر این صورت غیابا رسیدگی و قرار 
مقتضی صادرخواهد گردید. شماره:335/م الف دادیار شعبه اول  دادسرای گلپایگان- سلمان جوادی 

))مفقودی کل مدارک ((
شماره  و   ۱38۷ مدل  متالیک   – زیتونی  رنگ  به   gtxi صبا  تیپ  پراید  سواری  مدارک  کل 
موتور:26۴86۷۴ شماره شناسایی : s۱۴۱228۷8599۱9 و نام مالک : زهره دهقانی بیدگلی به شماره 

پاک : ۴3 992 س 2۴ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  95۰998۰36۱۷۰۰۴۰5شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰36۱۷۰۴952شماره  اباغیه:  شماره 
95۰۴8۴ تاریخ تنظیم: ۱395/۰6/۰8 خواهان / شاکی امیر ایزدی نجف آبادی  دادخواستی به طرفیت 
بهرام  نادری و  امین جوادی و مهناز  به مدیریت  اعتباری عسکریه  و  خوانده / متهم موسسه مالی 
خوشخو و فردوس شهابی و امیر نادری نژاد و بلورناز خوشخو  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی 
)موضوع مواد ۱۴6 و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   28 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 2۱۴ ارجاع و به کاسه  95۰998۰36۱۷۰۰۴۰5ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۰8/23 
و ساعت ۰9:۱5تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  شماره: ۱۷835/م 

– محمد قدیری 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-659 خواهان محمد مجید پور  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
عباس معنوی پوده   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز.........  مورخ 95/9/2۰ ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا 
به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – 
پاک 5۷- کد پستی 8۱65۷56۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : ۱9۴99 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۴۰998۰35۰5۰۱3۴۰شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰35۱2۰۷۷3۰شماره  اباغیه:  شماره 
95۰3۷۰ تاریخ تنظیم: ۱395/۰۷/۰3 خواهان / شاکی محمود یوسفی قلعه سلیمی   دادخواستی به 
طرفیت خوانده / متهم زهره عابدیان اصفهانی و  رضا عابدیان اصفهانی و امیر کیانپور و عبدالرحمن 
چلنگر و شهین عشوریون و ناصر جهرانی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( و الزام به تنظیم سند رسمی )موضوع سند ملک است ( و الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک و اعام بطان معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۱ اتاق شماره ۱2۰ ارجاع و 
به کاسه  9۴۰998۰35۰5۰۱3۴۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۰9/2۰ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 

ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱99۱۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱2 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی فاتحی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  95۰998۰35۰3۰۰22۴شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰35۰3۰5۱۱۱شماره  اباغیه:  شماره 
95۰29۴تاریخ تنظیم: ۱395/۰6/29 خواهان / شاکی ناهید جعفری نیا و حمید شجاعی    دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم شهبازی بروجردی   به خواسته تایید فسخ قرار داد )مالی( تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۰5 ارجاع و به کاسه  95۰998۰35۰3۰۰22۴ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/۰9/2۰ و ساعت ۰9:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / ابراهیم شهبازی بروجردی   و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱95۴۷/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 682/95 خواهان اصغر کریمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
 ۱5:3۰ 95/8/۱9ساعت  مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نوریان  محمد 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 2۰222/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 288/95 خواهان مهدی جعفری  دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ 
3۰/3۰۰/۰۰۰ ریال موضوع دو فقره چک به طرفیت سام احمدی    تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
روزسه شنبه  مورخ 95/9/۱6 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 5۷- کد پستی 8۱65۷56۴۴۱ شورای حل 
اختاف اصفهان- شعبه ۱8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : ۱95۱۴ 

/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-6۴2  خواهان محسن یکتائیان   دادخواستی مبنی بر مطالبه سی 
تقدیم  دیزیچه     بهرامی  داریوش  به طرفیت  داری کل   به شماره خزانه  بابت سفته  ریال  میلیون 
لذا  تعیین گردیده است.  روز...........مورخ 95/9/۱6 ساعت 5/5عصر  برای  نموده و وقت رسیدگی 
قانون   ۷3 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  ، حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 5۷- کد پستی 
8۱65۷56۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ

 خواهد شد.
شماره : ۱9۱6۰ / م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-6۴۴  خواهان محسن یکتائیان   دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریال چک به شماره 6۴2233  به طرفیت سید محمد خیام نکوئی    تقدیم نموده و 
وقت رسیدگی برای روز...........مورخ 95/9/۱6 ساعت 5عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 
آئین دادرسی  به ماده ۷3 قانون  ، مستندا  بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان  المکان  مجهول 
مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 5۷- کد پستی 8۱65۷56۴۴۱ 
نماید. اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱8 مراجعه و نسخه 

اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم  و  تلقی شده  قانونی  اباغ   ، وقت رسیدگی  در   در صورت عدم حضور 
شد.

شماره : ۱9۱6۱ / م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان

بخاری ها در چهارمحال و بختیاری روشن شد
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حتما بخوانید!
بزرگداشتی برای زاون قوکاسیان

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس فرهنگی

رشــتهای بیــن موضوعــات بــه پرداختــن امــروزه
ــادیدارد. ــتزی ــانی،جذابی ــومانس ــوزهعل ــژهدرح بهوی
چنانچــهازعنــوانکتــاب»حقــوقدرحریــرشــعر«
برمیآیــد،مطالــبآنبایــدبــهنوعــیبــاحقــوقوادبیــات
ونیــزقانــونوشــعرمرتبــطباشــد؛ارتباطــیکــهدربــادی
امــرشــایدعجیــببــهنظــربرســد.ایــنکتــابکهازســوی
انتشــاراتمجــدبــهچــاپرســیدهاســت،بهانــهایشــدتــا
ــد ــناسارش ــر،کارش ــهناظ ــمفاطم ــاخان ــوب ــهگفتوگ ب
ــربپردازیــم. رشــتهحقــوقویکــیازنویســندگانایــناث

   طبیعتــا بیــن عنــوان و درونمایــه هــر کتابــی، ارتبــاط 
ــعر  ــوق و ش ــن حق ــاط بی ــن ارتب ــود دارد؛ ای ــی وج خاص

ــه ایجــاد شــده اســت؟ چگون
همانطــورکــهفرمودیــد،»حقــوقدرحریــرشــعر«عنــوان

کتابــیاســتکــهدرآن،اصلیتریــنومهمتریــنعناویــن
ــان ــهزب ــیب ــردفقهیحقوق ــدپرکارب ــزقواع ــیونی قانون

شــعربیــانشــدهاند؛آنهــمبــهشــعرعاشــقانه!
ــارمشــابه، ــرآث ــهآنراازدیگ ــرک ــناث ــیای ــیاصل ویژگ
متمایــزکــرده،کاربــردتکبیتهایــیاغلــبعاشــقانه
اســتکــهمفهــومومنظــوراصلــیمــادهقانونــییــاقاعــده
فقهــییــاحقوقــیرابــهذهــنخواننــدهانتقــالمیدهــد.
ــهاز ــمنکشــیدهایم؛بلک ــهنظ ــونراب ــاقان ــتم درحقیق
ــن ــهذه ــیب ــبمعان ــعردرتقری ــایش ــزارمعجزهآس اب

کمــکگرفتهایــم؛
ــرد ــولپرکارب ــهازاص ــتصحابک ــلاس ــالاص ــرایمث ب
حقوقــیاســتبدیــنمعناســتکــههــرگاهیقیــنداشــته
باشــیمکــهچیــزیدرزمانــیوجــودداشــتهباشــدوحــاال
شــکداشــتهباشــیمکــهدرزمــانبعــدازآنهــموجــود
داردیــانــدارد،آنراموجــودفــرضمیکنیــموحکــم
ــِن ــهبقــایآنمیدهیــم.درایــنخصــوصبیــت»یقی ب
ســابِقمــن،عاشــقانههایشماســت/اگرچــهشــککنــم
اکنــونکــهدوســتمداری«بــهخوبــییقینســابقوشــک
الحــقرابیــانومعنــایاســتصحابرادرقالــبشــعردر

ــد. ــهمیکن ــننهادین ذه

    مخاطبان اصلی این کتاب چه کسانی هستند؟
گســترهمخاطبــانشــعرمحدودیــتخاصــینــدارد؛ولــی
مخاطــبخــاصشــعرحقوقــی،قاعدتــاحقوقدانــان

ــود. ــدب ــعروادبخواهن ــهش ــدب عالقهمن
بــرایدانشــجویانعزیــزحقوقــیکــهدرمقــامیادگیــری
ــده ــرعه ــوزشراب ــهآم ــیک ــتادانمحترم ــتندواس هس
دارنــد،ایــنکتــابمیتوانــدکاربــردزیــادیداشــته
متدهــا موثرتریــن و اولیــن از شــعر چــون باشــد؛

وروشهاییادگیریاست.
همــهمــاازابتــدایتولــدبــازمزمههــایالالیــی،بــاشــعر
ــای ــنآموزشه ــمشــدواولی ــهخواهی ــهوآموخت آمیخت
ــاز ــتانآغ ــعروداس ــاش ــیب ــایآموزش ــادرمحیطه م

میشــود.
اغلــب حقــوق رشــته دانشــجویان چــون بهویــژه 
ادبیــاتوعلــومانســانیدر دانشآموختــگانرشــته
مقطــعدبیرســتانبودهانــد،بــاشــعرآشــناوبــهآن

هســتند. عالقهمنــد
ــابه،  ــار مش ــن آث ــا تدوی ــر ی ــن اث ــل ای ــا در تکمی    آی

ــد؟ ــی داری ــه خاص برنام
ــت ــدبی ــشازص ــاببی ــنکت ــاپدومای ــا.درچ قطع

ــوم ــاپس ــرایچ ــناالنب ــدوازهمی ــهش ــهآناضاف ب
آمــادههســتیمکــهانشــاءهللاهــمابیــاتبیشــتروهــم
ــه ــوداضاف ــرفصلهایموج ــهس ــدیب ــایجدی بخشه

ــم. کنی
ــودهکــهازیــکســواشــعار ــهایــنصــورتب شــیوهکارب
مرتبــطبــاموضوعــاتحقوقــیراازالبــهالیاشــعار
ــمواز ــعآوریکنی ــرجم ــمومعاص ــزرگقدی ــاعرانب ش
ــه ــرودهایمک ــعرس ــانش ــدبضاعتم ــردرح ــویدیگ س
ــاب ــالدرکت ــمکام ــبکوقل ــتس ــوعوجذابی ــنتن ای
مشــهوداســتوامیــدوارمبــهســالیقمختلفپاســخداده

باشد.
ــههمــراهاســتادبزرگــوارمآقــای ــاردیگــرنیــزب ــارهآث درب
دکتــرطبیبــیودوســتعزیــزمخانــماســماعیلیمشــغول
تدویــنکتابــیکاربــردیوالبتــهمتفــاوتدرموضــوعآیین

نــگارشحقوقــیهســتیم.

-آلبــوم»خاتــون«کــهاثــریویــژهبــرایمــاهمحــرم
ــده ــرفزاده،خوانن ــتاش ــورحج ــدونحض ــت،ب اس

ایــنآلبــوم،رونمایــیشــد.
ــت ــراراس ــون،ق ــریتلویزی ــاء،مج ــیدعلیضی -س
ــرا ــیمااج ــکس ــبکهی ــیدرش ــهایصبحگاه برنام
ایــن تهیهکنندگــی حســینخانی، افشــین کنــد.
ــقروال ــناســتطب ــدهداردوممک ــرعه ــهراب برنام
ــر ــحبخی ــام»صب ــک،ازن ــبکهی ــالهایش ــنس ای

ــود. ــتفادهنش ــرایآناس ــران«ب ای
-فیلــمتــازههاتــفعلیمردانــی،»آباجــان«نــامدارد
ــامآندر ــذردوتم ــه60میگ ــهداســتانآندرده ک

زنجــانفیلمبــرداریشــدهاســت.
اینکــه بــر تاکیــد بــا »ربودهشــده« -کارگــردان
ماهــواره از فیلمــش تیــزر پخــش در نقشــی
ــش ــشراپخ ــزرفیلم ــونتی ــهتلویزی ــدارد،ازاینک ن
ــردان ــری،کارگ ــژنمیرباق ــرد.بی ــادک ــد،انتق نمیکن
ــینماهای ــادرس ــنروزه ــهای ــده«ک ــم»ربودهش فیل
کشــوردرحــالاکــراناســت،بــااشــارهبــهوضعیــت
گفــت: فیلمهــا تلویزیونــی تبلیغــات نامناســب
هرچنــدتیزرهــایفیلــمســینمایی»ربودهشــده«
کــدپخــشازتلویزیــوندریافــتکــردهوحتــی
ــاحــذفشــده، ــنتیزره ــیازای ــهبمان ــرروزب تصاوی
امــاهیچکــدامازتیزرهــایفیلــمازتلویزیــونپخــش

. نمیشــود
ــی ــاکس ــم»اینج ــردانفیل ــدری،کارگ ــینکن -حس
نمیمیــرد«،کــهدرگــروهســینمایی»هنــروتجربــه«
ــهدرگــروه ــیک اکــرانشــدهاســت،گفــت:فیلمهای
ســینمایی»هنــروتجربــه«اکــرانمیشــوند،معمــوال
ازامکانــاتالزمبــرایتبلیغــاتبرخــوردارنیســتند
ــارمعمــوالجــزو ــنآث ــهای ــیاســتک ــندرحال وای
ســینمایمســتقلهســتندوتوانایــیپرداخــتهزینــه
رابــرایتبلیغــاتمختلــفجهــتدیــدهشــدنندارنــد.
-محمــدحشــمتی،خواننــدهآلبــوم»غــزلعاشــورا«
ــریح ــنتش ــرمضم ــاممح ــیدنای ــتانهفرارس درآس
ــده ــدانتهیهکنن ــودازفق ــایخ ــنفعالیته تازهتری
ــه ــوراییگالی ــارعاش ــدهآث ــرایزن ــردراج واسپانس

ــرد. ک
ــینمایی ــوالتس ــتازمحص ــتادصیان ــس»س -رئی
بــا مقابلــه اینکــه بیــان بــا ســمعیبصری« و
ــاد ــاروزارتارش ــطدراختی ــازفق ــایتهایغیرمج س
ــایتهای ــاییس ــهشناس ــرد:وظیف ــارک نیســت،اظه
متخلــفبــرعهــدهوزارتارشــاداســت؛امــاازطرفــی
وزارتارتباطــاتنظــارتبــرعملکــرددارنــدگانمجــوز
ــکاری ــههم ــنب ــدهدارد؛بنابرای ــرعه ــایتهاراب س
فــراوزارتخانــهاینیــازداریــمکــهتــایــکمــاهآینــده

ــدشــد. ــیخواه عمل

آیین اهتزاز پرچم عزای امام حسین)ع( 

در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس فرهنگی

ارتباطــات مرکــز بــهگــزارش 
شــهرداری بینالملــل امــور و
ــرم ــاهمح ــتانهم ــاندرآس کاش
عــزای پرچــم اهتــزاز آییــن
کاشــان در حســین)ع( امــام
ــینیه ــادرحس ــربوعش ــازمغ ــانم ــانب ــد.همزم ــزارش برگ
ــابرپایــیآییــناهتــزازپرچــمحــرم چهــلتــن،کاشــانیهاب
حضــرتابوالفضــلبــهپیشــوازمــاهعــزایامــامحســین)ع(
رفتنــد.درایــنآییــنکــهبــاحضــورشــهردار،رئیــس
واعضــایشــورایشــهر،معاونــانوکارکنــانشــهرداری
هیئتهــایمذهبــیکاشــانوشــهروندانشــیفتهامــام
ــن ــرد:ای ــارک ــزارشــد،شــهردارکاشــاناظه حســین)ع(برگ
آییــنبــراینخســتینباردرکاشــانبرگــزارشــدهوایــنشــهر
بــاعنــوان»دارالمؤمنیــن«مهــدعــزاداریشــیعیانبــهشــمار
مــیرود.ویافــزود:پرچــمحــرمحضــرتابوالفضــل)ع(بــه
ــمانکشــتی ـِ ــرفــرازاِل نشــانهاســتقبالعــزاداریحســینیب
نجــاتبــهاهتــزازدرآمــدهاســت.درادامــهایــنآییــن
حجتاالســالموالمســلمینبنیهاشــمیبــااشــارهبــه
ــان ــت،بی ــدهاس ــورازن ــتعاش ــهبرک ــالمب ــناس ــهدی اینک
کــرد:افتخــارماســتکــهشــهردارالمؤمنیــنکاشــانبــهبرکــت
ــنراه ــدوبهتری ــداکن ــویپی ــامحســین)ع(عظمــتمعن ام
ــامحســین)ع(اســت. ــیراهام ــرباله ــرایپیشــرفتوق ب
درادامــهایــنآییــنباشــکوهجمعیــتمشــتاقسیدالشــهدا
ــدانامــامحســینجــاریشــد ــهمی ــهســویکران ــاوارب دری
وبــانقارهزنــی،پرچــمحــرمابوالفضــلبــرفــرازبادبــان»هــل

مــنناصــرینصرنــی«بــهاهتــزازدرآمــد.

بزرگداشتی برای زاون قوکاسیان
ــان ــپهراصفه ــیس ــوزشعال ــهآم موسس سرویس فرهنگی
زاون گرامیداشــت مراســم مهرمــاه، 22
قوکاســیانرادرمــوزههنرهــایمعاصــرتهــرانبرگــزارمیکنــد.
موسســهآمــوزشعالــیســپهراصفهــانبــاهمــکاریانجمــن
ــود ــزاریمراســمیادب ــهبرگ ــدامب ــراناق ســینمایجــوانته
زاونقوکاســیان،کارگــردان،فیلمســاز،منتقــدومدرسســینما
بــههمــراهنمایــشمســتندپرتــره»مثــلچشــمه«بــهروایــت
طاهــرهامامــیکــردهاســت.درایــنمراســم،بزرگانــیچــون
محمدرضــااصالنــی،خســروســینایی،کیومــرثپوراحمــد
دارنــد. حضــور تراکمــه یونــس و مشــایخی جمشــید
میتواننــد مراســم ایــن در شــرکت بــرای عالقهمنــدان
ــای ــوزههنره ــهم ــاعت16ب ــاه،رأسس ــنبه22مهرم پنجش

معاصرتهران،واقعدرخیابانکارگرشمالیمراجعهکنند.

اخبار کوتاه

رضــاعطــاراندرحاشــیهنمایــشفیلــم»چــهخوبــه
برگشــتی«درکیــشدربــارهارزیابــیاشازوضعیــت
ــر ــنام ــیای ــت:پیشبین ــینماگف ــوزهس ــانح هنرجوی
بســیارســختاســت؛زیــراتعــدادمتقاضیــاننســبتبــه

جمعیــتکشــوربســیارزیــاداســت؛ایــندر
حالــیاســتکــهنیــازســینمادرایــنحــد
نیســت؛بــههمیــندلیــلگاهازایــنتوجــه
ــود. ــتفادهمیش ــینماسوءاس ــهس ــردمب م
برگــزاریبعضــیکالسهــایآموزشــیکــه
نــهکیفیــتداردونــهشــرایطخوبــی،یکــی
ازایــننمونههــایسوءاســتفادهاســت.

کالسهایــیکــهصرفــادرجهــتدرآمدزایــیتشــکیل
میشــود؛لــذامــنفکــرنمیکنــمکــهاینگونــهاقدامــات

ــرانداشــتهباشــد. ــدهســینمایای ــرآین ــریب تأثی
ویبــااشــارهبــهاینکــهدرآینــدهنیزقصــدیبــرایآموزش
بازیگــرینــدارد،افــزود:بایــدشــکلآمــوزشدچــارتغییــر

ــه ــوند،ن ــابش ــوزشانتخ ــرایآم ــرادب ــیاف ــود؛یعن ش
اینکــههــرکســیتوانســتپــولپرداخــتکنــد،انتخــاب
شــودوفکــرکنــدصرفــابــاایــنکالسهــامیتوانــدموفــق
شــود.اوکــهبــراینمایــشفیلــم»چــهخوبــهبرگشــتی«
بــهکارگردانــیداریــوشمهرجویــیبــهکیش
رفتــه،یــادآورشــد:پــسازچنــدســالدیدن
ــود؛ ــمبســیارلذتبخــشب ــمبرای ــنفیل ای
فیلــمخوبــیاســتوآنرادوســتدارم.
ــمو ــدنفیل ــزود:دی ــوال«اف ــر»دراک بازیگ
خندیــدنبــامــردمبرایــملذتبخــشبــود؛
بهویــژهکــهفیلــمحــرفزیبایــیرانیــزدردل
خــوددارد.عطــاراندربــارهبرگــزاریبرنامههــایهنــریبــا
تــالشبخــشخصوصــیگفــت:اقدامــاتمثبــتهنــری
ــت ــاعدتدول ــیومس ــشخصوص ــتبخ ــافعالی ــهب ک
ــردم ــترم ــذببیش ــببج ــدس ــود،میتوان ــاممیش انج

ــن ــارشــود.خبرآنالی ــاوآث ــدنفیلمه ــرایدی ب

رضا عطاران:
تشکیل بعضی از کالس های بازیگری سوءاستفاده است

حســینپارســایی،مدیــرکلنمایــشخانگــیســازمان
ــاز»ســیندخت« ــارهوروددوســریالغیرمج ســینمایی،درب
و»اتوپیــا«بــهشــبکهنمایــشخانگــیتوضیــحداد.مدیرکل
نمایــشخانگــیســازمانســینماییاذعــانکــرد:متاســفانه

ــوان»ســیندخت«و ــاعن ــرادوســریالب اخی
»اتوپیــا«کــهمحصــولشــبکهجــمهســتند،
ــارجاز ــاختودرخ ــهس ــذپروان ــدوناخ ب
ــرام ــتهبندیوهولوگ ــابس ــدوب ــورتولی کش
جعلــیدرداخــلکشــورتوزیــعشــدهاســت.
البتــهســتادصیانــتازمحصــوالتســینمایی
وســمعیوبصــریازطریــقمراجــعذیربــط

پیگیــرایــنمســئلهاســتوحتمــاازطریــقمراجــعقانونــی
برخــورد محصــوالت ایــن غیرمجــاز توزیعکننــدگان بــا
ــئله ــنمس ــرادای ــیاف ــزود:گاهبرخ ــد.ویاف ــدش خواه
رامطــرحمیکننــدکــهچــراایــنآثــاردارایهولوگــراماســت؛
ــهصــورت ــه،طبیعــیاســت؛چــراکــههولوگرامهــاهــمب بل

ــوالتنصــب ــنمحص ــاپورویای ــیچ ــیوغیرقانون جعل
شــدهوحتــیممکــناســتپروانــهنمایشــیدرابتــدایایــن
ــه ــهنمایــشدرآیــدکــههمــانپروان فیلمهــاوســریالهاب
نمایــشهــمجعلیاســت.پارســاییبیــانکــرد:بــرایمقابله
ــاایــنمعضــلبایــددرابتــداازشــرکتهای ب
پخــشویدئــورســانهبخواهیــمکــهبــرای
ــد؛ ــدامکنن ــوماق ــدهش ــنپدی ــاای ــوردب برخ
زیــراایــنمحصــوالتدراولیــنقــدمبــازاراین
ــب ــردوموج ــدک ــرابخواهن ــرکتهاراخ ش
ســلباعتمــادمــردمنیــزمیشــود؛زیــرا
ــینمایی ــازمانس ــوزس ــامج ــهب ــیک محصول
ووزارتارشــادتهیــهوتوزیــعمیشــودازفیلترهــایمختلفــی
ازلحــاظمضمــون،کیفیــتوســاختارعبــورکــردهودرنهایــت
بــااخــذپروانــهنمایــشکــهموظــفبــهارائــهآنقبــلازآغــاز
هــرفیلــمیــاســریالهســتند،اطمینــانخانوادههــایایرانــی

راازهــرحیــثجلــبمیکنــد.ایســنا

آگهی حصر وراثت
آقایعلیاسماعیلیاندارایشناسنامهشماره1بهشرحدادخواستبهکالسه390/95شح1)وراثت(
ازایندادگاهدرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانفضلالهاسماعیلیان
بشناسنامه43درتاریخ1395/06/18اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتآن
مرحوممنحصراستبه:1-فاطمهخالوییفرزندمحمدش.ش12)همسرمتوفی()2(علیش.ش
1)3(مهدیش.ش20)4(زهراش.ش10)5(مریمش.ش68)6(اعظمش.ش14)7(
امالبنینش.ش314)8(پریساش.ش5100008695)9(اکرمش.ش5640همگیاسماعیلیان
فرزندفضلاله)فرزندانمتوفی(اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبورراآگهیمینماید
تاهرکساعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرنخستینآگهیظرفیکماه

بهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفبرخوار

شمارهنامهادارهفرهنگوارشاداسالمی5/37/672/مالفبهتاریخ95/07/08
آگهی حصر وراثت

آقایعلیحیدریاندولتآبادیدارایشناسنامهشماره19بهشرحدادخواستبهکالسه387/95
شح1)وراثت(ازایندادگاهدرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروان
مسیبحیدریاندولتآبادیبشناسنامه3481درتاریخ1373/02/20اقامتگاهدائمیخودبدرود
زندگیگفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراستبه:1-محمدش.ش92)2(علیش.ش19
)3(عباسش.ش236)4(فاطمهش.ش47)5(زهراش.ش46)6(جمیلهش.ش215
)7(بتولش.ش7953همگیحیدریاندولتآبادیفرزندمسیب)فرزندانمتوفی(اینکباانجام
تشریفاتمقدماتیدرخواستمزبورراآگهیمینمایدتاهرکساعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفی
نزداوباشدازتاریخنشرنخستینآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.

رئیسشعبهاولشورایحلاختالفبرخوار
شمارهنامهادارهفرهنگوارشاداسالمی5/37/670/مالفبهتاریخ95/07/07

آگهی حصر وراثت
آقایمیثمصفاییدارایشناسنامهشماره11328بهشرحدادخواستبهکالسه391/95شح1
)وراثت(ازایندادگاهدرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانمحمدرضا
صفاییبشناسنامه2176درتاریخ1395/03/14اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحین
الفوتآنمرحوممنحصراستبه:1-نرگسصابریخرزوقیفرزندعلیش.ش5100054018)همسر
متوفی()2(اشرفسهیلیانخرزوقیفرزندقدیرش.ش16)مادرمتوفی()3(حسنصفاییفرزند
رضاش.ش61)پدرمتوفی(اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبورراآگهیمینمایدتاهر
کساعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرنخستینآگهیظرفیکماهبه

دادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفبرخوار

شمارهنامهادارهفرهنگوارشاداسالمی5/37/674/مالفبهتاریخ95/07/08
آگهی حصر وراثت

آقایمحمدعلیشکلآبادیحبیبآبادیدارایشناسنامهشماره4936بهشرحدادخواستبهکالسه
394/95شح1)وراثت(ازایندادگاهدرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکه
شادروانفاطمهمحمدیورتونیبشناسنامه448درتاریخ1393/03/10اقامتگاهدائمیخودبدرود
زندگیگفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراستبه:1-محمدعلیشکلآبادیحبیبآبادیفرزند
غالمحسینش.ش4936)همسرمتوفی()2(امالبنینمحمدیورتونیفرزندغالمحسینش.ش
3)مادرمتوفی()3(محمدعلیمحمدیورتونیش.ش11)پدرمتوفی()4(علیشکلآبادیحبیب
انجامتشریفاتمقدماتی با اینک آبادیفرزندمحمدعلیش.ش1272586650)فرزندمتوفی(
درخواستمزبورراآگهیمینمایدتاهرکساعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخ

نشرنخستینآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفبرخوار

شمارهنامهادارهفرهنگوارشاداسالمی5/37/675/مالفبهتاریخ95/07/08
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چونتحدیدحدودششدانگقطعهزمینپالکشماره445/2473واقعدربخش16ثبتاصفهان
کهطبقپروندهثبتیبهنامشرکتتعاونیمسکنرفاهپرسنلهوانیروزاصفهاندرجریانثبتاستو
بهعلتعدمحضورمتقاضیثبتبهعملنیامدهاینکبنابهدستورقسمتاخیرماده15قانونثبت
وطبقتقاضاینامبردهتحدیدحدودپالکمرقومدرروزچهارشنبهمورخ1395/08/05ساعت9صبح
درمحلشروعوبهعملخواهدآمدلذابهموجباینآگهیبهکلیهمجاوریناخطارمیگرددکهدر
روزوساعتمقرردراینآگهیدرمحلحضوریابندواعتراضاتمالکینیامجاورینمطابقماده20
قانونثبتازتاریختنظیمصورتمجلستحدیدیتا30روزپذیرفتهخواهدشدوطبقتبصره2ماده
واحدهقانونتعیینتکلیفپروندههایمعترضیثبتمعترضینظرفمدتیکماهازتاریختسلیم
اعتراضبهاینادارهباتقدیمدادخواستبهمرجعذیصالحقضائیگواهیتقدیمدادخواسترااخذو

بهاینادارهتسلیمنمایید.
تاریخانتشار:1395/07/12

حبیبی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکبرخوار
ادارهثبتاسنادوامالکبرخوارشماره:37/05/673/الف/مبهتاریخ95/07/08

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهیموضوع
ماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابرآرایشمارههایذیلهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکدولتآبادبرخواربخش16ثبتاصفهانبااستناداسناد
رسمیمالکیتمشاعیواسنادعادیتسلیمیتصرفاتمفروزیومالکانهوبالمعارضمتقاضیانذیل
محرزگردیدهاستلذاطبقماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیوبهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدوراسنادمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتاسنادمالکیتصادرخواهدشد.صدورسندمالکیتمانعاز

مراجعهمتضرربهدادگاهنیست.
نفیسه خانم 1391114402018002563 پرونده کالسه 139560302018002433 شماره رای 1-برابر
رنجکشفرزندقدیربشمارهشناسنامه48727صادرهازاصفهاننسبتبهسهدانگمشاعازششدانگ
یکبابخانهومغازهبهمساحت46.29مترمربعاحداثیبررویقسمتیازپالک387اصلیواقعدر

دولتآبادبخش16ثبتاصفهانخریداریازمالکرسمیآقایحسینداوریدولتآبادی
2-برابررایشماره139560302018002432کالسهپرونده1391114402018002562آقایسیدحسن
رضائیعلیآبادیفرزندعباسبشمارهشناسنامه808صادرهازاصفهاننسبتبهسهدانگمشاعاز
ششدانگیکبابخانهومغازهبهمساحت46.29مترمربعاحداثیبررویقسمتیازپالک387
اصلیواقعدردولتآبادبخش16ثبتاصفهانخریداریازمالکرسمیآقایحسینداوریدولت

آبادی
تاریخانتشارنوبتاول:1395/06/28
تاریخانتشارنوبتدوم:1395/07/12

ادارهثبتاسنادوامالکبرخوارشماره:37/05/621/الف/مبهتاریخ95/06/23
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهیموضوع
ماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابرآرایشمارههایذیلهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکدولتآبادبرخواربخش16ثبتاصفهانبااستناداسناد
رسمیمالکیتمشاعیواسنادعادیتسلیمیتصرفاتمفروزیومالکانهوبالمعارضمتقاضیانذیل
محرزگردیدهاستلذاطبقماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیوبهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدوراسنادمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتاسنادمالکیتصادرخواهدشد.صدورسندمالکیتمانعاز

مراجعهمتضرربهدادگاهنیست.
محمد سید آقای 1391114402018000186 پرونده 139560302018002428کالسه شماره رای برابر
هاشمیاناصفهانیفرزندسیدجوادبشمارهشناسنامه1694صادرهازاصفهاننسبتبهششدانگیک
بابانباربهمساحت1165.10مترمربعاحداثیبررویقسمتیازپالک2فرعیاز15اصلیواقعدر

حبیبآبادبخش16ثبتاصفهاندرازایمالکیتمشاعیاولیه
تاریخانتشارنوبتاول:1395/06/28
تاریخانتشارنوبتدوم:1395/07/12

ادارهثبتاسنادوامالکبرخوارشماره:37/05/628/الف/مبهتاریخ95/06/23
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهیموضوع
ماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
و اراضی ثبتی  وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات ذیل های آرایشماره رسمیبرابر سند
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکدولتآبادبرخواربخش16ثبت
اصفهانبااستناداسنادرسمیمالکیتمشاعیواسنادعادیتسلیمیتصرفاتمفروزیومالکانهو
بالمعارضمتقاضیانذیلمحرزگردیدهاستلذاطبقماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیوبهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدوراسنادمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،

ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
استدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتاسنادمالکیتصادرخواهد

شد.صدورسندمالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست.
برابررایشماره139560302018002581کالسهپرونده1391114402018001632خانممنصورهشیرازی
پوروقارفرزندعبدالرسولبشمارهشناسنامه17245صادرهازکربالنسبتبهششدانگیکبابخانهبه
مساحت214.56مترمربعبهاستثناءبهاءثمنیهاعیانیاحداثیبررویقسمتیازپالک103اصلی

واقعدردولتآبادبخش16ثبتاصفهانخریداریبطورمعالواسطهازآقایعلیرضاعمادزاده
تاریخانتشارنوبتاول:1395/06/28
تاریخانتشارنوبتدوم:1395/07/12

ادارهثبتاسنادوامالکبرخوارشماره:37/05/625/الف/مبهتاریخ95/06/23
مفاد آراء

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهمرکزیاصفهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیان
محرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابهشرحزیربهمنظوراطالععمومدر
دونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیان
اعتراضیداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاداره
ثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،

دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.
بهشماره  آقایقدرتجاوید برابررایشماره139560302023000501مورخ1395/04/31 ردیف1-
شناسنامه48کدملی1729267610صادرهازشبسترفرزندمحمدبرششدانگیکبابساختمانبه
مساحت100/64مترمربعمفروزیازپالکشماره1641-اصلیواقعدربخش2ثبتاصفهانکه

بصورتعادیخریدارینمودهاست.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول:95/6/27
تاریخانتشارنوبتدوم:95/7/12

شماره:18294/مالف
امیرحسینصفائی

رئیسمنطقهثبتاسنادوامالکمرکزیاصفهان
دادنامه

: تاریخرسیدگی   95/6/26: مورخ   720: دادنامه شماره  357–95: اصلی پرونده کالسه
محمدی هوشنگ : خواهان   اصفهان اختالف حل شورای 17 شعبه : رسیدگیکننده مرجع   -
: خوانده   113 پالک شاداب بست بن 16 سیادتکوی عماد خ خکهندژ – اصفهان : نشانی به
تاریخ به گردشکار:  :مطالبهوجهچک خواسته   المکان :مجهول نشانی به    گودرزصالحی
95/5/16شعبه17باعنایتبهمحتویاتپروندهکالسه357/95واخذنظریهمشورتیاعضای
رای بهصدور مبادرت آتی بهشرح ازخداوندمتعال استعانت با محترمشوراضمنختمرسیدگی

مینماید.
رایقاضیشورادرخصوصدعویهوشنگمحمدیبهطرفیتگودرزصالحیبهخواستهمطالبهمبلغ
یکصدوهفدهمیلیونریالموضوعفقرهچکبهشماره16589مورخ86/6/15ملتبهانضماممطلق
خساراتقانونیباعنایتبهمحتویاتپروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهانکهظهوربراستقرار
دینواشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجهچکراداردواینکهخواندهعلیرغمابالغ
قانونیدرجلسهرسیدگیحضورنیافتهوهیچگونهدلیلموجهومدرکموثرقانونیدرخصوصدعوی
مطروحهمبنیبربرائتذمهخویشابرازواقامهننمودهشورادعویخواهانرامحرزوثابتتشخیص
دادهومستندابهمواد312–314قانونتجارتومواد198–515–519–522قانونآییندادرسی
مدنیحکمبرمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغیکصدوهفدهمیلیونریالبابتاصلخواستهو
مبلغیکمیلیونوهفتصدوسیوپنجهزارریالومبلغ120/000ریالهزینهنشرآگهیتااجرایکامل
حکمبابتهزینههایدادرسیوخساراتتاخیرتادیهازتاریخسررسید)86/6/5(تازمانوصولبر
اساسآخرینشاخصبانکمرکزیدرحقخواهانصادرواعالممینمایدرایصادرهغیابیمحسوب
وظرفمدت20روزازتاریخابالغقابلواخواهیدرهمینشعبهوپسازانقضایمهلتمذکورظرف20
روزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومیحقوقیشهرستاناصفهانمیباشدوامادرخصوص
تامینخواستهنظربهاینکهخواهاننسبتبهپرداختهزینهدادرسیمربوطهاقدامننمودهلذاشورا
مواجهباتکلیفبررسیشرایطصدورقرارنمیباشدومستندابهماده108ازمواد51و54
قانونآییندادرسیمدنیقراررددرخواستتامینخواستهراصادرواعالممیداردوقرارصادرهقطعی

است
قاضیشعبه17شورایحلاختالفاصفهان–شماره:19188/مالف

دادنامه 
کالسهپروندهاصلی:355/95شمارهدادنامه:719مورخ:95/6/24تاریخرسیدگی:-
مرجعرسیدگیکننده:شعبه17شورایحلاختالفاصفهانخواهان:هوشنگمحمدیبهنشانی:

اصفهان–خاشرفیاصفهانی–بعدازپیامنور–خدکترعمادسیادت–کوی16بنشادابپالک113
خوانده:ابراهیمرشیدیاناکبربهنشانی:مجهولالمکانخواسته:مطالبهوجهچکگردشکار:به
تاریخ95/5/16شعبه17باعنایتبهمحتویاتپروندهکالسه95-355واخذنظریهمشورتیاعضای
محترمشوراضمنختمرسیدگیبااستعانتازخداوندمتعالبهشرحآتیمبادرتبهصدوررایمی
نمایدرایقاضیشورادرخصوصدعویهوشنگمحمدیبهطرفیتابراهیمشیریاناکبربهخواسته
مطالبهمبلغشصتمیلیونریالموضوعفقرهچکبهشماره490920–88/10/3بانککشاورزی
بهانضماممطلقخساراتقانونیباعنایتبهمحتویاتپروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهان
کهظهوربراستقراردینواشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجهچکراداردواینکه
خواندهعلیرغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضورنیافتهوهیچگونهدلیلموجهومدرکموثرقانونی
درخصوصدعویمطروحهمبنیبربرائتذمهخویشابرازواقامهننمودهشورادعویخواهانرامحرز
وثابتتشخیصدادهومستندابهمواد313–314قانونتجارتومواد198–515–519–522
قانونآییندادرسیمدنیحکمبرمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغشصتمیلیونریالبابتاصل
خواستهومبلغ1/510/000ریالبابتهزینههایدادرسیهزینهنشرآگهیوخساراتتاخیرتادیهاز
تاریخسررسید)88/10/27(تازمانوصولبراساسآخرینشاخصبانکمرکزیدرحقخواهان
صادرواعالممینمایدرایصادرهغیابیمحسوبوظرفمدت20روزازتاریخابالغقابلواخواهی
درهمینشعبهوپسازانقضایمهلتمذکورظرف20روزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومی

حقوقیشهرستاناصفهانمیباشد
قاضیشعبه17شورایحلاختالفاصفهان–شماره:19189/مالف

دادنامه
کالسهپرونده:950310شمارهدادنامه:1009مورخ:95/6/29مرجعرسیدگی:شعبه5شورای
حلاختالفاصفهانخواهان:علیحسنشاهینشانی:خشریفشرقی–کوچهالله–کوچه
53–بنبستپردیس–انتهایبنبستطبقهدوموکیل:-نشانی:-خوانده:مهدیاکبری
نشانی:مجهولالمکانوکیل:-نشانی:-خواسته:مطالبهباعنایتبهمحتویاتپروندهواخذ
نظریهیمشورتیاعضاشوراختمرسیدگیرااعالموبهشرحآتیمبادرتبهصدوررایمینمایدرای
قاضیشورایحلاختالفدرخصوصدعویآقایعلیحسنشاهیبهطرفیتآقایمهدیاکبریبه
خواستهمطالبهمبلغ-/65/000/000ریالوجهچکبهشمارهی145501بهعهدهبانکملیایران
بهانضماممطلقخساراتقانونیباتوجهبهمحتویاتپروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهان
وگواهیعدمپرداختتوسطبانکمحالعلیهکهظهوردراشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندر
مطالبهوجهآنداردواینکهخواندهعلیرغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضورنداشتهوهیچگونه
الیحهودفاعیاتمستندومحکمهپسندیدرمقاماعتراضنسبتبهدعویخواهانازخودابرازوارایه
ننمودهلذادعویخواهانعلیهخواندهثابتبهنظرمیرسدکهبهاستنادمواد310و313قانونتجارت
و819و515و519و522قانونآییندادرسیمدنیحکمبرمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ
شصتوپنجمیلیونریالبابتاصلخواستهو-/1/485/000ریالبابتهزینهدادرسیوخسارت
تاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکموصوف)95/2/25(تاتاریخاجرایحکمدرحقخواهانصادر
واعالممینمایدرایصادرهغیابیوظرفمهلتبیستروزپسازابالغقابلواخواهیدراینشعبه
میباشدوپسازاتماممهلتواخواهیظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومی

حقوقیاصفهانمیباشد
قاضیشعبه5شورایحلاختالفاصفهان–شماره:20209/مالف

دادنامه
کالسهپرونده:95–413شمارهدادنامه:525مورخ:95/6/2مرجعرسیدگی:شعبه27
شورایحلاختالفاصفهانخواهان:محمدعمادینشانی:اصفهانخآتشگاهکوچهآتشگاهکوچه
شهیدکشاورزکوچه7تیرپالک84وکیل:-نشانی:-خوانده:جمالقهرمانیاننشانی:
مجهولالمکانوکیل:-نشانی:-خواسته:مطالبهوجهیکفقرهچکشماره851162مورخ
94/6/26بهمبلغ200/000/000ریالبهانضماممطلقخساراتقانونیوخسارتتاخیرتادیه
باعنایتبهمحتویاتپروندهواخذنظریهیمشورتیاعضاشوراختمرسیدگیرااعالموبهشرحآتی
مبادرتبهصدوررایمینمایدرایقاضیشورایحلاختالفدرخصوصدعویآقایمحمدعمادی
بهطرفیتآقایجمالقهرمانیانبهخواستهمطالبهمبلغ200/000/000ریالوجهچکبهشمارهی
851162مورخ94/6/26عهدهبانکملیبهانضماممطلقخساراتقانونیباتوجهبهمحتویات
پروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهانوگواهیعدمپرداختتوسطبانکمحالعلیهکهظهوردر
اشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجهآنداردواینکهخواندهعلیرغمابالغقانونیدر
جلسهرسیدگیحضورنداشتهوهیچگونهالیحهودفاعیاتمستندومحکمهپسندیدرمقاماعتراض
نسبتبهدعویخواهانازخودابرازوارایهننمودهلذادعویخواهانعلیهخواندهثابتبهنظرمیرسد
کهبهاستنادمواد310و313قانونتجارتو198و515و519و522قانونآییندادرسیمدنیحکم
برمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ200/000/000ریالبابتاصلخواستهو2/960/000ریالبابت
هزینهدادرسیطبقتعرفهیقانونیوخسارتتاخیردرتادیهازتاریخسررسیدچکموصوف)26/
94/6(تاتاریخاجرایحکممبلغ120/000ریالهزینههاینشرآگهیتازماناجرایحکمدرحق
خواهانصادرواعالممینمایدرایصادرهغیابیوظرفمهلتبیستروزپسازابالغقابلواخواهیدر
اینشعبهمیباشدوپسازاتماممهلتواخواهیظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکم

عمومیحقوقیاصفهانمیباشد
قاضیشعبه27شورایحلاختالفاصفهان–شماره:20208/مالف

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با نویسنده کتاب »حقوق در حریر شعر«

عاشقانه، حقوق بخوانید )قسمت اول(

مدیر کل نمایش خانگی مطرح کرد:
پخش غیرمجاز دو سریال در شبکه نمایش خانگی



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشآبفا

برگزاری یازدهمین جلسه فصلی ورزش 
وزارت نیرو در اصفهان

 
کیمیا ی وطن

حســن زاده  مالــک  مهنــدس 
وزارت  ورزش  شــورای  دبیــر 
جلســه  یازدهمیــن  در  نیــرو، 
ــه  ــرو ک ــی ورزش وزارت نی فصل
بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت 
دبیــران هیئت هــای  و  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب 
ورزشــی شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو در اســتان اصفهــان 
برگــزار شــد، گفــت: بــر اســاس منویــات مقــام معظــم 
رهبــری، تأکیــد مقــام محتــرم ریاســت جمهــور و نیــز وزیــر 
محتــرم نیــرو، پرداختــن بــه ورزش همگانــی ضــروری 
اســت. وی اعــام کــرد: سیاســت های کلــی وزارت نیــرو 
در راســتای ورزش پرداختــن بــه ورزش همگانــی اســت؛ 
ــخص ورزش  ــاعاتی مش ــان در س ــه کارکن ــر هم ــه اگ ــرا ک چ
ــتری  ــر و بیش ــم و روح بهت ــامت جس ــا از س ــد، مطمئن کنن
 برخــوردار خواهنــد شــد کــه ایــن مهــم در ارائــه خدمــات بهتــر 

و بیشتر به مردم بسیار موثر است. 
ــا بیــان اینکــه شــورای ورزش وزارت  مهنــدس حســین زاده ب
نیــرو در شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو بایــد فعالیــت 
بیــش از پیــش مؤثــری در پرداختــن بــه امــر ورزش داشــته 
باشــد، گفــت: دبیــران ورزش شــرکت های تابــع وزارت نیــرو 
ــد؛ بلکــه نوعــی  ــه قلمــداد نکنن ــه ورزش را هزین ــن ب پرداخت
آن  دنبــال  بــه  می شــود کــه  محســوب  ســرمایه گذاری 

ــد داشــت.  ــراه خواه ــه هم ــش را ب ــش از پی ــره وری بی به
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس هاشــم امینــی، مدیــر عامــل 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان و دبیــر هیئــت 
ورزش صنعــت آب و بــرق در اســتان اصفهــان گفــت: از 
ــر شــورای  ــوان دبی ــه عن ــدس حســین زاده ب ــه مهن ــی ک زمان
ورزش وزارت نیــرو معرفــی شــد تحــرک و پویایــی خاصــی در 
حــوزه ورزش وزارت نیــرو صــورت گرفــت و بــه دنبــال آن در 
ســال های اخیــر، شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان توانســت 
در زمینه هــای مختلــف ورزش در ســطح کشــور و اســتان بــه 
ــر ــن در ســال های اخی ــد. همچنی ــر دســت یاب  رتبه هــای برت
شــرکت آبفــای اســتان اقــدام بــه تجهیــز و توســعه امکانــات 
ــوان  ــه می ت ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرده اس ــی ک ــای ورزش و فض
گفــت امکانــات و تجهیــزات ورزشــی شــرکت آبفــا در اســتان 

ــت.  ــر اس ــان بی نظی اصفه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اولویــت شــرکت های خدماتــی 
ــن  ــان ممک ــن زم ــات در کوتاه تری ــر و بیشــتر خدم ــه بهت ارائ
بــه مشــترکین اســت، اعــام کــرد: درســت اســت کــه 
ــه  ــوب ب ــات مطل ــه خدم ــی، ارائ ــرکت های خدمات ــدف ش ه
مشــترکین اســت، امــا پرداختــن بــه ورزش می توانــد راهبــرد 

ــر باشــد. ــن ام ــت ای مناســبی جه

لیست نهایی تیم ملی اعالم شد
 

کیمیا ی وطن

کــی روش  کـارلـــوس 
بازیکنــان مدنظــر خــود را 
بــرای بــازی برابر ازبکســتان 
ــرد.  ــام ک ــی اع ــره جنوب و ک
ــد  ــن لیســت عبارتن ــراد ای اف
ــی  ــد، علیرضــا حقیق ــا: علیرضــا بیرانون از: دروازه بان ه
ــا غفــوری  ــاری: وری ــاری؛ مدافعــان کن محمدرضــا اخب
ــی؛  ــعید آقای ــدی، س ــاد محم ــان، می ــن رضایی رامی
ــی  ــینی، مرتض ــال حس ــید ج ــزی: س ــان مرک مدافع
ــاری؛  ــد انص ــاز، محم ــزت هللا پورق ــی، ع ــی گنج پورعل
ــک  ــی، آندرانی ــی: احســان حاج صف ــای میان هافبک ه
ابراهیمــی؛  امیــد  عزت اللهــی،  ســعید  تیموریــان، 
مهاجمــان کنــاری: مهــدی ترابــی، علیرضــا جهانبخــش 
هافبک هــای  امیــری؛  وحیــد  طارمــی،  مهــدی 
هجومــی: ســروش رفیعــی، اشــکان دژاگــه، مســعود 
ــژاد، ســردار  ــوک: رضــا قوچان ن شــجاعی؛ مهاجمــان ن

آزمــون و کریــم انصاری فــرد.

 کار سخت جابر 
برای بازگشت به ترکیب استقالل

 بــا عملکــرد خــوب علــی 
بازی هــای  در  قربانــی 
ــر  ــه نظ گذشــته اســتقال ب
می رســد هافبــک ایــن تیــم 
قــرار  بــرای  ســختی  کار 
گرفتــن در ترکیــب اصلــی 

دارد. 
ماشیـن ســـازی  بــا  بـــازی  در  انصـــاری   جابــر 
ــن  ــت و همی ــی داش ــرد ضعیف ــپولیس عملک و پرس
ــان تصممیــم بگیــرد  مســئله باعــث شــد کــه منصوری
ــد. ــام بده ــن انج ــل زمی ــرات داخ ــی را در نف تغییرات

بــه 4-4-2  از 4-2-3-1  را  او سیســتم تیمــش   
ــی  ــی و عل ــتم، کاوه رضای ــن سیس ــر داد و در ای تغیی
قربانــی بــه عنــوان 2 مهاجــم اســتقال در زمیــن 

ــتند.  ــور داش حض
جابــر انصــاری در 2 بــازی بــا ذوب آهــن و ملــوان 
نویــن نیمکت نشــین شــد و بــه نظــر می رســد بــا 
ــب  ــی در ترکی ــی قربان ــوب عل ــش خ ــه نمای ــه ب توج
ــب  ــه ترکی ــت ب ــرای بازگش ــختی ب ــتقال او کار س اس
اصلــی داشــته باشــد. انصــاری در ایــن فصل نتوانســته 
ــب اســتقال داشــته باشــد  ــی در ترکی ــش موفق نمای
ــا دور از  ــد او فع ــر می رس ــه نظ ــرایط ب ــن ش ــا ای و ب

ــود. ــد ب ــتقال خواه ــت اس ــب ثاب ترکی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا پیــروزی برابــر تیــم قدرتمنــد 
ــن  ــه بهتری ــان ک ــوم جه ــمند س ــوان ارزش ــه عن ــال ب پرتغ
عنــوان در تاریــخ جــام جهانــی فوتســال بــود، دســت پیــدا 
ــده  ــه آین ــدار ب ــن رشــته پرطرف ــگاه مســئوالن ای ــا ن ــرد ت ک

ــش باشــد.  ــش از پی ــران بی فوتســال ای
افتخارآفرینــی دالورمــردان تیــم ملــی فوتســال ایــران درجام 
ــان، پــس  ــوان ســوم جه ــا و کســب عن ــی 2016 کلمبی جهان
از گذشــت قریــب بــه 24 ســال اتفــاق مهــم و شــایان 
ــان  ــی جوان ــدار و کارای ــان از اقت ــه نش ــت ک ــینی اس تحس

ــال دارد.  ــران در فوتس ــد ای برومن
ــران  ــرای ای ــی فوتســال ب ــوان ســوم جــام جهان  کســب عن
- کــه بــرای اولین بــار، جــزو 4 تیــم برتــر جهــان بــه مرحلــه 
ــا  ــود؛ ام ــانی نب ــود - کار آس ــرده ب ــدا ک ــی راه پی نیمه نهای
ــد  ــاب محم ــی در غی ــریعه حت ــف ناظم الش ــاگردان خل ش
کشــاورز، کاپیتــان خوش اخــاق و خوش تکنیــک خــود 
ــایه  ــود، در س ــده ب ــت ش ــار مصدومی ــا دچ ــه پ ــه از ناحی ک
همدلــی و سختکوشــی خســتگی ناپذیر و ارائــه یــک بــازی 
مقتدرانــه ثابــت کردنــد کــه می تواننــد فعــل خواســتن 
توانســتن اســت را در ایــن میــدان جهانــی صــرف کننــد و بــه 
منصــه ظهــور درآورنــد تــا مــدال برنــز ایــن مســابقات را کــه 
ــران  ــدردان ای ــردم شــریف و ق ــرای م ــادی دارد، ب ارزش زی

ــد. ــه ارمغــان آورن ب

    نیمه نخست
ــال  ــی 2016 فوتس ــام جهان ــابقات ج ــدی مس ــازی رده بن ب
ــه  ــاه ب ــب 10 مهرم ــنبه ش ــه ش ــاعت 20 و 30 دقیق رأس س
ــد  ــزار ش ــران برگ ــال و ای ــم پرتغ ــن دو تی ــران، بی ــت ته وق
کــه درنهایــت پــس از تســاوی 2 بــر 2 در وقــت قانونــی بــا 
برتــری تیــم ملــی ایــران در ضیافــت پنالتــی بــه پایان رســید 
ــق شــدند پــس از 24 ســال  ــران موف ــد ای ــان برومن و جوان
انتظــار بــرای اولین بــار، مقــام ســوم را بــه خــود اختصــاص 
ــازی حســاس و حیثیتــی،  ــد. درنیمــه نخســت ایــن ب دهن
دو تیــم بیشــتر بــه ارزیابــی یکدیگــر پرداختنــد و علی رغــم 

 موقعیت هــای خوبــی کــه ایــران بــرای گلزنــی داشــت 
نهایتا توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.

      نیمه دوم
درنیمــه دوم پرتغالی هــا بــا تغییــر تاکتیــک و ســرعت 
ــوپ  ــدند و ت ــر ش ــران ظاه ــر از ای ــازی، برت ــه ب ــیدن ب بخش
و میــدان را در اختیــار گرفتنــد و در مدت زمــان کوتاهــی 
ــران را گشــودند.  ــی دروازه ای ــار پی درپ ــال دوب توســط کاردین
شــاگردان مصمــم و باانگیــزه ناظم الشــریعه کــه عــزم خــود 
ــا  ــا ب ــد ت ــرده بودن ــازی جــزم ک ــن ب ــروزی در ای ــرای پی را ب
دســت پــر بــه ایــران بازگردنــد، بــدون هــراس از نــام پرتغــال 

ــی فوتســال دارد  کــه ســابقه درخشــانی در مســابقات جهان
بــرای جبــران گل هــای خــورده از جــان مایــه گذاشــتند و بــا 
2 گل افشــین کاظمــی )در دقیقــه 26( و مهــدی جاویــد )در 

دقیقــه 36( بــازی را بــه تســاوی کشــیدند.
    پنالتی

بــا اتمــام وقــت قانونــی نیمــه دوم و بــا توجــه بــه فرارســیدن 
زمــان بــازی فینــال، داور مســابقه برابــر قوانیــن وضع شــده 
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــی را ب ــات پنالت ــا، زدن ضرب در فیف
ــی  ــوان کــرد. در ضیافــت پنالت ــدان عن ــن می ــروز ای ــم پی تی
ظرافــت  و  قــدرت  بــا  ایــران  خوش تکنیــک  بازیکنــان 
ــر  ــود را بهت ــد و خ ــل کردن ــه گل تبدی ــات را ب  خاصــی، ضرب
و برتــر از حریــف نشــان دادنــد؛ ســرانجام بــا حســاب 6 بــر 
ــام ســوم  ــرای نخســتین بار مق ــدان شــدند و ب ــروز می 5 پی

جهانــی را در اختیــار گرفتنــد.
    خداحافظی کاپیتان

ــا اخــاق  ــان ب ــازی محمــد کشــاورز، کاپیت ــن ب ــان ای  در پای
و خوش تکنیــک تیــم ملــی فوتســال ایــران کــه 13 ســال در 
رونــد رو بــه رشــد و کســب پیروزی هــای درخشــان فوتســال 
ایــران در میادیــن بــزرگ بین المللــی ســهم بســزایی داشــته 
اســت، بــا پــای آســیب دیده در جمــع همبازی هایــش 
بــا  زائدالوصفــی  شوروشــوق  میــان  در  و  شــد  حاضــر 
ــا   ــاران باوف ــی خداحافظــی کــرد و از ســوی ی بازی هــای مل
ــد. ــر ش ــود تقدی ــی خ ــای هم تیم ــر اعض ــی و دیگ کادر فن

تکیه فوتسال ایران بر سکوی سوم جهان

حماسه اشک و لبخند

ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  پیشــین   کاپیتــان 
ــاره آکادمــی تحــت  ــورگ آلمــان درب و باشــگاه هامب

ــه کــرد.  ــی ارائ مدیریتــش توضیحات
اســت:  آمــده  مهدوی کیــا  مهــدی  توضیــح  در 
ــی  ــده  ورزش ــران آین ــزان نگ ــما عزی ــیاری از ش »بس

ــا  ــدن آن ه ــار نش ــا و گرفت ــن بچه ه ای
ــال هســتید. الزم  ــی فوتب در بحــث دالل
ــه  ــن زمین ــه ای را در ای ــد نکت ــدم چن دی
ــی  ــر بازیکن ــم: ه ــرض کن ــان ع خدمتت
کــه در آکادمــی کیــا پذیرفتــه می شــود 

ــت  ــه کار درس ــم ب ــا عل ــش ب والدین
و اصولــی در زمینــه آمــوزش فوتبــال 

و بــا رضایــت قلبــی تــا ســن 1۸ ســالگی کلیــه 
فعالیت هــای ورزشــی فرزنــدش را بــه آکادمــی کیــا 
ــن ســن  ــا ای ــوزش ت ــد آم ــی در رون ــا خلل ســپرده ت
ــاوره ها و  ــه مش ــس از آن کلی ــد و پ ــود نیای ــه وج ب
انتقال هــای داخلــی و خارجــی توســط بهتریــن 

ــا دارای  ــال دنی ــه در فوتب ــان ک ــاوران و کارشناس مش
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــد ش ــام خواه ــتند، انج ــار هس اعتب
ــودن ایــن کار، خانواده هــا  کارشناســی و تخصصــی ب
بــا توجــه بــه رابطــه عمیــق عاطفــی کــه بیــن بازیکنان 
ــه  ــود دارد کلی ــا وج ــن آن ه ــا و والدی ــی کی و آکادم
مــوارد را بــه آکادمــی کیــا ســپرده اند تــا 
ــان  ــن بازیکن ــرای ای ــم ب ــن تصمی بهتری
گرفتــه شــود و مطمئــن باشــید کــه پــول 
بچه هــا  ایــن  اولویــت  اول  درجــه  در 
نخواهــد بــود و همان طــور کــه خــود مــن 
ــا  ــالگی از میلیون ه ــت س ــن بیس در س
دالر چینی هــا گذشــتم تــا بــا ماهــی 
بیســت هــزار مــارک در آلمــان بــازی کنــم بــرای ایــن 
بچه هــا کــه ماننــد فرزنــدان خــودم هســتند، بهتریــن 
ــد  ــی فرامی رس ــد و زمان ــد ش ــه خواه ــم گرفت تصمی
ــه  ــران ب ــال ای ــن آکادمــی در ســطح اول فوتب کــه ای

ــد. ــدا می کن ــور پی ــروردگار حض ــف پ لط

توضیح مهدوی کیا درباره پذیرش بازیکنان آکادمی کیا

پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا اشــاره بــه 
شکســت سرخ پوشــان برابــر قشــقایی شــیراز گفــت: 
ــپولیس  ــه پرس ــازی اش را ب ــبک ب ــت س ــقایی توانس قش
ــه هیچ وجــه یــک اتفــاق  ــن پیــروزی ب ــد و ای تحمیــل کن

ــود.  نب
شکســت  دربــاره  امامـی فـــر  علیـــرضا 
پرســپولیس در ایــن مســابقه بــه خبرنــگار 
مهــر گفــت: قشــقایی در طــول مســابقه بــا 
ــه  ــازی را ب ــت ب ــد و توانس ــر ش ــم ظاه نظ
ــاورد کــه دلــش می خواســت.  نحــوی در بی
وقتــی قشــقایی چندبــار دروازه پرســپولیس 
ــازی  ــم ب ــت ه ــد و در نهای ــد می کن را تهدی

بــه  را  بــازی اش  ســبک  توانســته  یعنــی  می بــرد،  را 
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــل کن ــپولیس تحمی پرس
شــاگردان برانکــو نیــز افــزود: پرسپولیســی ها در نیمــه دوم 
بــه مهاجــم چارچوب شــناس و بــا تجربــه نیــاز داشــتند اما 
متاســفانه مهاجمــان پرســپولیس تجربــه الزم  و در گلزنــی 

ــتند.  ــارت الزم را نداش مه
ــاد  ــه اعتق ــرد: ب ــان ک ــپولیس خاطرنش ــوت پرس پیشکس
مــن تــک روی در ایــن بــازی، عامــل اصلــی ناکامــی 
ــام  ــا انج ــتند ب ــعی داش ــان س ــود. بازیکن ــپولیس ب پرس
حــرکات انفــرادی از ســد بازیکنــان حریــف عبــور کننــد کــه 
در ایــن کار نــاکام ماندنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــان  ــا و مهاجم ــن هافبک ه ــاط بی ــم ارتب ه

ــود. ــف شــده ب ــی ضعی خیل
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب  وی در پاس
ــه  ــف را دســت کم گرفت پرسپولیســی ها حری
ــرادی  ــرکات انف ــا ح ــرد: م ــوان ک ــد، عن بودن
ــه در  ــم ک ــی ها دیدی ــادی را از پرسپولیس زی
ــود  ــر ب ــم بهت ــر می کن ــن فک ــد. م ــاکام بودن ــام آن ن انج
بــزرگان تیــم بیشــتر بــا بازیکنــان در ایــن ارتبــاط صحبــت 
ــا  ــد؛ ام ــاده کنن ــابقه آم ــن مس ــرای ای ــا را ب ــد و آن ه کنن
االن هــم ایــن بــازی تجربــه بزرگــی بــرای تمــام بازیکنــان 

ــود. ــم ب ــای تی ــژه جوان تره ــپولیس، به وی پرس

ــاالی یــک میلیــارد تومــان در شــهر اصفهــان فعــال و از  ٣٥ پــروژه شــاخص ب
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــرفت های خوب پیش

 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، بــا تــاش جهــادی 
شــهرداری و شــورای اسامی شــهر اصفهــان در ســال »اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام 
و عمــل« و بــا وجــود رکــود اقتصــادی حاکــم بــر کشــور، شــهر اصفهــان بــه یــک 
ــف،  ــی پروژه هــای مختل ــات اجرای ــل شــده و عملی ــی تبدی ــزرگ عمران کارگاه ب
ــه  ــا ب ــیاری از پروژه ه ــان بس ــود و همزم ــاز می ش ــری آغ ــس از دیگ ــی پ یک

ــرد. ــرار می گی ــهروندان ق ــار ش ــد و در اختی ــرداری می رس بهره ب
    پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح 25 آبان

چنــدی پیــش، پــروژه بــزرگ تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان بــا حضــور ســردار 
ــش  ــه در کاه ــد ک ــاح ش ــاب، افتت ــم انق ــر معظ ــی رهب ــاور عال ــوی، مش صف
ــت؛  ــوده اس ــذار ب ــیار تاثیرگ ــان کاوه بس ــان و خیاب ــمال اصفه ــی ش ــار ترافیک ب
ــگاه  ــذر دانش ــای زیرگ ــد، تقاطع ه ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــن ب همچنی
صنعتــی بــه منظــور تســهیل در رفــت و آمــد دانشــجویان و اســتادان و کاهــش 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــات ب تصادف
    مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای

در کنــار این هــا، پروژه هــای شــاخص و بــزرگ دیگــری در ورودی هــا و مناطــق 
مختلــف شــهر در حــال احــداث اســت؛ از جملــه ایــن پروژه هــا می تــوان 
بــه مجموعــه پل هــا و تقاطــع اســتقال در ورودی غربــی اصفهــان، مرکــز 
ــی ــه ای، ســالن نمایشــگاه های بین الملل ــی امــام خامن  همایش هــای بین الملل

تقاطــع غیرهمســطح شــهید باالیــی )اشــکاوند( و ... اشــاره کــرد کــه بهره بــرداری 
 از هــر یــک از آن هــا، ثمــرات مختلــف ترافیکــی و حمــل و نقــل، محیــط زیســتی

 گردشــگری، اقتصــادی و رفاهــی را بــرای شــهر و شــهروندان بــه همــراه 

دارد.
    ٣٥ پروژه شاخص

ــر  ــاوه ب ــت و ع ــان کار نیس ــن پای ای
ایــن پروژه هــا، در حــال حاضــر ٣٥ 
ــارد  ــک میلی ــاالی ی ــاخص ب ــروژه ش پ
ــال  ــان فع ــهر اصفه ــز در ش ــان نی توم
و از پیشــرفت های خوبــی برخــوردار 
عمــران  معــاون  این بــاره  در  اســت. 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: 
شــهری  پروژه هــای  و  طرح هــا 
ــا ســرعت هــر چــه بیشــتر ــان ب  اصفه

اجراســت  حــال  در  وقفــه  بــدون   و 
توجهــی  جالــب  پیشــرفت های  و 

اســت. داشــته 
    پروژه تعریض پل فلزی

ــهروندان  ــرد: ش ــار ک ــر اظه ــرج مظف ای
در هفته هــای اخیــر شــاهد افتتــاح 
همچــون  متعــددی  پروژه هــای 
تقاطع هــای زیرگــذر دانشــگاه صنعتــی 
و تقاطــع غیرهمســطح شــهدای ٢٥ 

ــد. ــان بودن ــهر اصفه ــان در ش آب
 وی بــه اجــرای بعضــی از پروژه هــای 
مهــم شــهر اصفهــان اشــاره و تصریــح 
کــرد: از جملــه ایــن پروژه هــا، اجــرای 
مراحــل ســفت کاری ایســتگاه متــروی 
خیابــان  ادامــه  پــروژه  آزادی،  میــدان 
فرشــادی و پارکینــگ زیرســطحی، پــروژه 
ــل  ــداث و تکمی ــزی، اح ــل فل ــض پ تعری
ــه ١٣ ــهری منطق ــات ش ــاختمان خدم  س
احــداث ایســتگاه آتش نشــانی اطشــاران 
احــداث سـاختـــمان اداری منطقــه ١٢ 
تکمیــل مجموعــه فرهنگی گــورت، احداث 
ســالن ورزشــی سرپوشــیده ناصرخســرو 
 احــداث و تکمیل مجموعه ورزشــی شــفق
معابــر  پیاده روســازی  و   آســفالت 

و احداث ایستگاه های BRT است.
شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون 
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب ــه ب ــان در ادام اصفه
ــه  ــارک، ســالن مطالع ــه پ ــروژه مجموع پ
ــه ٧  ــتان در منطق ــی گلس ــن ورزش و زمی

ــون ٣٥ درصــد پیشــرفت  ــزرگ تاکن ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــان گف شــهرداری اصفه
ــت. ــته اس داش

    پارکینگ طبقاتی محتشم کاشانی
وی تصریــح کــرد: عملیــات احــداث پــروژه پارکینــگ طبقاتــی محتشــم کاشــانی 

نیــز بــه اتمــام رســیده و بــه زودی از آن بهره بــرداری می شــود. 
ــان در  ــاماندهی ٣٤ خیاب ــات س ــه عملی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــر در پای مظف
ــهری ــزرگ ش ــای ب ــرای پروژه ه ــار اج ــت: در کن ــت، گف ــداث اس ــت اح  دس

 پروژه هــای کوچــک در ســطح محله هــای مناطــق مختلــف شــهر در حــال 
اجراست.

    گردشگری
ــذب  ــه ج ــهری ب ــران ش ــه مدی ــت، توج ــز و درش ــای ری ــن پروژه ه ــار ای در کن
ســرمایه گذاری بــرای توســعه زیرســاخت های مهــم شــهر از جملــه گردشــگری 
 کــه بــه نوعــی برنــد اصفهــان به شــمار مــی رود نیز مــورد توجه قــرار گرفته اســت.

در تازه تریــن اقــدام، کلنــگ آغــاز بــه کار هتــل پنــج ســتاره آســمان رویــال کــه 
مرتفع تریــن و بزرگ تریــن هتــل پنــج ســتاره اصفهــان اســت در شــمالی ترین 

نقطــه شــهر اصفهــان بــه زمیــن زده شــد.
   سرمایه گذاری

اصفهــان طــی یــک ســال گذشــته بــا تغییــر رویکــرد مدیریــت شــهری تحــوالت 
ــرمایه گذاری  ــای س ــت و زمینه ه ــاال فرص ــت. ح ــرده اس ــه ک ــی را تجرب  اساس
ــر گوشــه  ــت در ه ــوان گف ــد و شــاید بت ــه خــود می بین ــی ب ــه صــورت عمل را ب

ــا اتمــام اســت. ــد پــروژه در حــال احــداث ی ــا چن شــهر یــک ی
 بــه نظــر می رســد عصــر طایــی اصفهــان فــرا رســیده و نیازهــای آن وارد فــاز 

اقــدام و عمــل شــده اســت.

روایتی از »اقدام و عمل« در اصفهان

اجرای 35 پروژه میلیاردی در شهر

آفتی که پرسپولیس را حذف کرد
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ــای  ــا آموزش ه ــودک مناســب و اســتاندارد ب ــد ک مه
پــدران  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی   کاربــردی 
ــت  ــرار اس ــودک ق ــد ک ــت. مه ــاغل اس ــادران ش و م
ــط  ــارج از محی ــی خ ــه دنیای ــرای ورود ب ــودک را ب ک
ــودکان  ــه ک ــت ک ــی اس ــد؛ فضای ــاده کن ــواده آم  خان
را بــا مفهــوم اســتقالل آشــنا می کنــد و آنــان را آمــاده 
 پذیــرش بعضــی مســئولیت ها در فضایــی جدیــد 
و بــدون حضــور پــدر و مــادر می کنــد. امــا مهــد 
مناســب چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ ایــن 
ــت.  ــن اس ــتر والدی ــه بیش ــه دغدغ ــت ک ــوالی اس س
ــز  بعضــی خانواده هــا، برنامه هــا و کالس هــای متمای
ــرد؛  ــرار می گی ــان ق ــورد توجهش ــودک م ــک مهدک ی
ــه  ــواردی ک ــن م گرچــه ممکــن اســت بســیاری از ای
بــه عنــوان امتیــاز یــک مهــد بــه شــمار مــی رود، هیــچ 

ــرای کــودکان نداشــته باشــد. کارایــی ب
     مهم ترین مؤلفه های یک مهد خوب

یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای یــک مهــد خــوب 
نزدیکــی آن بــه محــل کار یــا منــزل والدیــن اســت؛ 
زیــرا ایــن نزدیکــی مکانــی ســبب می شــود تــا 
ــه  ــت ک ــن جه ــد از ای ــت کن ــاس امنی ــودک احس ک

به راحتــی می توانــد بــه خانــه بازگــردد. 
ــب  ــی مناس ــد کودک های ــان، مه ــه کارشناس ــه گفت ب

ــا تعــداد  ــان آن متناســب ب هســتند کــه تعــداد مربی
ــر  ــرای حداکث ــی ب ــک مرب ــی ی ــد؛ یعن ــودکان باش ک
ــا ۴ ســاله وجــود داشــته باشــد؛ هــر  ۵ کــودک ۳ ت
چنــد اگــر تعــداد کــودکان کمتــر باشــد، بهتــر اســت. 
ــت وجو  ــه جس ــوب را ک ــای خ ــد کودک ه ــت مه لیس
می کنیــد، هــر کــدام ویژگی هــای جالبــی دارنــد؛ 
شــاهنامه خوانی  تــا  گرفتــه  طبیعت شناســی   از 

و کالس های تفکر درباره خویشتن. 
ــه  ــد ک ــز وجــود دارن ــی نی ــد کودک های ــل، مه در مقاب
فقــط اتــاق بــازی دارنــد؛ کــودکان در کنــار هــم بــازی 

ــدن  ــعر خوان ــردن و ش ــی ک ــی نقاش ــد و مرب  می کنن
را به آنان می آموزد.

     کیفیت محیط آموزشی
ــه  ــد ب ــوب بای ــد خ ــک مه ــاب ی ــرای انتخ ــادران ب م

ــد؟ ــت کنن ــواردی دق ــه م چ
 گاهــی مــادران آن قــدر کــه بــه مــوارد آموزشــی 
ــی  ــط آموزش ــت محی ــاره کیفی ــد، درب ــه می کنن توج
حساســیت الزم را ندارنــد؛ در حالــی کــه محیــط 
ــا  ــت آن ه ــت فعالی ــر کیفی ــودک ب ــد ک ــی مه داخل

تاثیرگــذار اســت. 

ــزه  ــز و پاکی ــد تمی ــودک بای ــد ک ــی مه ــط داخل محی
ــردازی خــوب  ــه مناســب، نورپ باشــد، سیســتم تهوی
ــه  ــت ک ــواردی اس ــازی از م ــل ب ــی مح و حصارکش
والدیــن بایــد در انتخــاب مهــد کــودک آن هــا را 
بــه  بایــد حواسشــان  والدیــن  بگیرنــد.  نظــر  در 
ــا  ــد کودک ه ــتفاده در مه ــورد اس ــباب بازی های م اس
ــا ســن  ــد متناســب ب ــز باشــد؛ اســباب بازی ها بای نی
کــودک بــوده و در قفســه هایی کــه به راحتــی در 
دســترس کــودک اســت قــرار داده شــده باشــد. 
 عــالوه بــر اســباب بازی ها نیمکــت، میــز، تخــت 
ــا  ــب ب ــوص و متناس ــد مخص ــز بای ــا نی و صندلی ه
ــه  ــد ب ــن بای ــن والدی ــند. همچنی ــودک باش ــن ک س
کالس  از  بیــرون  اســباب بازی های  بــودن  امــن 
شــامل تــاب، سرســره و... کــه بیشــتر در حیــاط 
قــرار می گیرنــد، حســاس باشــند. بنابرایــن الزم 
ــی  ــط آموزش ــاب محی ــگام انتخ ــن هن ــت والدی اس
بــرای کــودکان، حتــی در حــد نگهــداری از آن هــا 
دقــت کافــی را داشــته باشــند؛ چــرا کــه محیــط 
همســاالن، فضایــی جــذاب و بــا نفــوذ بــرای آمــوزش 
غیرمســتقیم مفاهیــم بــه کــودکان و رشــد اجتماعــی 
آن هاســت و مناســب نبــودن ایــن محیط هــا بــه 
ــل نداشــتن صالحیــت اخالقــی و علمــی  ــی مث دالئل
ــی  ــد تاثیرات ــط و... می توان ــودن محی ــی، شــاد نب مرب

ــد. ــته باش ــودکان داش ــر ک ــق ب عمی

مهم ترین مؤلفه های یک مهدکودک خوب

 استفاده از وسایل گرمایشی معیوب 

در مدارس، »ممنوع«
رئیــس سـازمـــان نـوســـازی 
توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور 
ــان ســال  ــا پای ــان اینکــه ت ــا بی ب
9۵، ۵0 هــزار کالس درس دیگــر 
گرمـایشـــی  سـامـــانه  دارای 
اســتاندارد می شــوند، اظهــار کــرد: 
اســتفاده از وســایل گرمایشــی 
دســتورالعمل های  اســاس  بــر  غیراســتاندارد،  و  معیــوب 
آمــوزش و پــرورش ممنــوع اســت و مدیــران مــدارس بــه هیــچ 
ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ــوب گرمایش ــایل معی ــد از وس ــه نبای وج
ــازی  ــات استانداردس ــه عملی ــان اینک ــا بی ــی ب ــی رئیس مرتض
ــده  ــروع ش ــال 92 ش ــدارس از س ــی م ــتم های گرمایش  سیس
و بــه طــور مســتمر ادامــه دارد، اظهــار کــرد: دولــت اعتبــار خوبی 
ــرورش  ــه آمــوزش و پ ــن ســال ها ب ــن بخــش طــی ای را در ای
اختصــاص داده اســت. وی افــزود: تــا پایــان ســال 9۴ از 
مجمــوع 211 هــزار کالس درس کــه بــا بخــاری تأمیــن حــرارت 
ــد  ــدود ۵0 درص ــی ح ــزار کالس درس، یعن ــدند، 107 ه  می ش
برنامه ریزی هــا  اســاس  بــر  و  استانداردســازی کردیــم  را 
امســال نیــز ۵0 هــزار کالس درس دیگــر استانداردســازی 

می شوند که این امر از ابتدای سال شروع شده است.

 رتبه نامناسب ایران 
در شاخص های سالمندی

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: ایــران بیــن 9۵ 
دارد کــه  را  رتبــه ۳۵  در شــاخص های ســالمندی،  کشــور 
پذیرفتــه نیســت. انوشــیروان محســنی بندپــی در محفــل 
صمیمــی دیــدار بــا ســالمندان در وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
از  ایــران  در  ســالمندی  شــاخص های  افــزود:  اجتماعــی 
ــرات  ــیب ها و مخاط ــد، آس ــاه و درآم ــاخص های رف ــه ش جمل
اســت. شــده  رصــد  محیــط  و  توانمندســازی  بهداشــتی، 

ــت  ــت، حرم ــری منزل ــتی تولیگ ــه بهزیس ــان اینک ــا بی  وی ب
و ســالمت ســالمندان را عهــده دار اســت، گفت: ســند ســالمندی 
توانبخشــی  و  تکریــم، ســالمت  و   بــا محوریــت فرهنــگ 
ــه زودی از ســوی هیئــت  و بهره گیــری از تجــارب ذی قیمتــان ب
دولــت تصویــب می شــود. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن ســند 
بــر ســه محــور شــامل تکریم ســالمندان، ســالمت و توانبخشــی 
ــد شــده اســت.  ــای ســالمت دوران ســالمندی تاکی و هزینه ه
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــه زندگــی در  جمعیــت ســالمندی کشــور گفــت: ســن امیــد ب
ســال 90 در مــردان 7۴ ســال و در زنــان 7۶ ســال بــود کــه ایــن 
رقــم در ســال 9۴ بــه حــدود ۸0 ســال در زنــان رســیده اســت. 
ــه  ــش نیســت؛ بلک ــش ســن بیشــتر از ۶0 ســالگی، چال افزای

ــزی کــرد. ــرای آن برنامه ری ــد ب فرصــت اســت؛ امــا بای

اخبار اجتماعی

 امسال حتی یک نفر بدون ویزا 

به عراق نمی رود
معــاون کنســولی وزیــر امــور 
ســال  اگــر  گفــت:  خارجــه 
گذشــته عــده ای بــدون ویــزا 
ســفر کردنــد، امســال بــا توجــه 
بــه تمهیــدات انجام شــده حتــی 
ــه  ــزا ب ــدون وی ــم ب ــر ه ــک نف ی
ــت.  ــد رف ــن نخواه ــفر اربعی س
حســن قشــقاوی در حاشــیه نشســت ســتاد اربعیــن در جمــع 
خبرنــگاران و در خصــوص احتمــال لغــو روادیــد ســفر اربعیــن 
گفــت: طــرف ایرانــی همــواره بــه موضــوع لغــو روادیــد ســفر 
اربعیــن تاکیــد کــرده اســت و در ســفر اخیــر نیــز وزارت امــور 
ــن حــال طــرف  ــا ای ــرد؛ ب ــن مســئله اشــاره ک ــه ای خارجــه ب
ــا بیــان اینکــه  ــا لغــو روادیــد موافقــت نکــرد. وی ب عراقــی ب
ــت ــئله نیس ــن مس ــفر اربعی ــدن س ــا نش ــدن ی ــگان ش  رای
ــد  ــو نش ــن لغ ــد اربعی ــه روادی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
مشــکلی بــرای طــرف ایرانــی ایجــاد نمی شــود و بــا توجــه بــه 
ــزا  ــت ۴0 دالری وی ــی و قیم ــران ایران ــی زائ ــداد 2 میلیون تع
عــدم لغــو روادیــد نــه بــه نفــع یکــی از طرفیــن و نــه بــه ضــرر 
طــرف مقابــل اســت. قشــقاوی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ 
ــر  ــت: اگ ــود، گف ــو نمی ش ــن لغ ــد اربعی ــال روادی ــه امس وج
ســال گذشــته عــده ای بــدون ویــزا ســفر کردنــد، امســال بــا 
توجــه بــه تمهیــدات انجام شــده، حتــی یــک نفــر هــم بــدون 

ویزا به سفر اربعین نخواهد رفت.

 آخرین وضعیت اصالح قانون 
تسهیل ازدواج جوانان

وزارت ورزش  تعالــی خانــواده  و  ازدواج  دفتــر   مدیــر کل 
ــهیل ازدواج  ــون تس ــی قان ــال بررس ــت: در ح ــان گف و جوان
 جوانــان در کمیســیون تخصصــی ازدواج و خانــواده هســتیم 
و تــا پایــان پاییــز بــا نماینــدگان مجلــس جلســه توجیهــی آن 
ــزود:  ــی اف ــر ناصــر صبحــی قره ملک ــم. دکت ــزار می کنی را برگ

اصــالح قوانیــن در مجلــس بایــد انجــام شــود. 
 مــا در حــال حاضــر پیشــنهادات دســتگاه های اجرایــی 
و اعضــای کمیســیون تخصصــی ازدواج و خانــواده را دریافــت 
ــه  ــاه جلس ــان آذرم ــا پای ــم ت ــم بتوانی ــم و امیدواری کرده ای
توجیهــی بــا نماینــدگان مجلــس برگــزار کنیــم؛ ســپس ایــن 
ــاره  ــه درب ــم. وی در ادام ــه دهی ــس ارائ ــه مجل ــه را ب الیح
میــزان اســتقبال مــردم از دومیــن بیمــه ازدواج اظهــار کــرد: 
قــرار اســت دســتورالعملی را بــه اســتان ها بــرای اجــرای ایــن 
بیمــه ارســال کنیــم. ایــن دســتورالعمل آمــاده شــده اســت؛ 
البتــه دســتورالعمل مقدماتــی را بــرای آن هــا فرســتاده ایم تــا 
ــه گفتــه مســئوالن  ــد. ب ــه دهن اســتان ها نظــرات خــود را ارائ

ــد. ــتقبال کرده ان ــه ازدواج اس ــان از بیم ــتانی، جوان اس

اخبار کوتاه

دکتــر حســین رســتگار، مدیــر کل آزمایشــگاه مرجــع 
ســازمان غــذا و دارو، در تشــریح اقدامــات انجام شــده 
ــد: اوال  ــذا و دارو می گوی ــازمان غ ــع س ــگاه مرج در آزمایش
 بایــد توجــه کــرد کــه آزمایشــگاه، مهم تریــن رکــن کیفیــت 
و گلــوگاه کیفیــت کاالهــای مصرفی در حوزه ســالمت اســت؛ 

بــه طــوری کــه اگــر آزمایشــگاهی وظیفــه اش 
بــا در نظــر گرفتــن کیفیــت   را خــوب و 
ــم  ــی ه ــد، کاالی ــام ده ــتانداردها انج و اس
ــت اســت و  ــا کیفی ــازا می شــود ب ــه وارد ب ک
اثربخشــی و خــواص الزم را خواهــد داشــت. 
ــگاه  ــا در آزمایش ــه م ــان اینک ــا بی ــتگار ب رس
ــته  ــال گذش ــادی در س ــات زی ــع اقدام مرج

بحث هــای  آن،  جملــه  از  می گویــد:  دادیــم  انجــام 
 چالش برانگیــز ماننــد پالــم، آب معدنــی، آب لیمــو و... 
را در اینجــا انجــام دادیــم. البتــه مــا هــر چنــد وقــت یک بــار 
بعضــی محصــوالت را از ســطح بــازار جمــع آوری و ارزیابــی 
ــدا  ــه عمومــی پی ــم. حــال بعضــی از برنامه هــا جنب می کنی

می کنــد و مــا مجبــور می شــویم آن را بــه صــورت کشــوری 
و عمقــی انجــام دهیــم. 

وی می افزایــد: بــه عنــوان مثــال در لبنیــات یکــی از 
ــیر  ــه ش ــه خام ــود ک ــن ب ــت ای ــود داش ــه وج ــی ک  عیوب
ــد؛  ــه می کردن ــم اضاف ــای آن پال ــه ج ــتند و ب را برمی داش
چــرا کــه پالــم بســیار ارزان تــر اســت. در ایــن 
ــن  ــذا و دارو ای ــازمان غ ــدام س ــا اق ــه ب زمین
ــن کار  ــر کســی ای موضــوع حــل شــد و دیگ
را انجــام نمی دهــد؛ چــون هــم نظارت هــا در 
ایــن زمینــه شــدت گرفــت و هــم بــرای پالــم 
تعرفــه گذاشــتند تــا دیگــر این قــدر ارزان 
قیمــت نباشــد کــه همــه تمایل داشــته باشــند 
از آن در لبنیــات اســتفاده کننــد. رســتگار بــا بیان اینکــه البته 
بایــد توجــه کــرد کــه بعضــی محصــوالت بــه مقــداری پالــم 
نیــاز دارنــد، اظهــار می کنــد: بــه عنــوان مثــال بــرای روکــش 
بســتنی الزم اســت کــه مقــداری پالــم را بــه آن اضافــه کــرد؛ 

ــا ــزد. ایرن ــه بســتنی اصطالحــا می ری وگرن

 مدیــر کل دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی ابتدایــی 
ــب  ــد کت ــت: تولی ــورش گف ــری وزارت آم ــطه نظ و متوس
ــده  ــال های آین ــم س ــم و دوازده ــای یازده ــی پایه ه درس

ــت.  ــده اس ــاز ش ــون آغ از هم اکن
و  مولفــان  از  تجلیــل  همایــش  در  امانــی  محمــود   

درســی  کتاب هــای   پدیدآورنــدگان 
ــای  ــرد: کتاب ه ــار ک ــی اظه ــواد آموزش و م
پایــه دهــم کــه حــاوی عناویــن جدیــد 
ــع  ــه اجرایــی مناب ــا جایــی کــه بدن اســت ت
آموزشــی اجــازه مــی داد، نــوآوری شــده 

ــت.  اس
درســی  تألیــف کتــب  دفتــر  مدیــر کل 

ابتدایــی و متوســطه نظــری افــزود: در ایــن کتاب هــا 
تــالش شــده تــا محتــوا کاربــردی باشــد و جریــان 

تقویــت شــود.  یادگیــری 
ــد  ــا تولی ــد ب ــی جدی ــزود: ســال تحصیل ــی اف ــی تهران امان
ــم، 9  ــه ده ــرای پای ــد ب ــاب جدی ــوان کت ــش از ۳0 عن بی

ــد  ــه تولی ــم و 7000 صفح ــه شش ــرای پای ــاب ب ــوان کت عن
محتــوا بــه همــراه کتــاب راهنمــای معلــم و مجموعــه برفراز 

ــت.  ــوزان رف ــتقبال دانش آم ــه اس ــمان ب آس
ــه  ــه رشــد ویژه نامــه پای وی خاطرنشــان کــرد: چــاپ مجل
دهــم ضمیمــه رشــد معلــم بــا موضــوع معرفــی کتاب هــای 
ــدازی  درســی و برنامــه ویــژه مدرســه و راه ان
الکترونیــک  تمــام  و  برخــط  ســامانه 
کتاب هــای جدیدالتالیــف از دیگــر اقدامــات 
ــای  ــازی کتاب ه ــرای آماده س ــر ب ــن دفت ای

ــی رود.  ــه شــمار م درســی ب
دبیــر  جعفرآبــادی،  محســن  همچنیــن 
مولفــان  از  تجلیــل  همایــش   یازدهمیــن 
و پدیدآورنــدگان مــواد و رســانه های آموزشــی، ضمــن 
بیــان آنکــه امســال نقطــه عطفــی در پایه هــای تحصیلــی 
بــود، گفــت: حــدود 900 نفــر دســت بــه دســت هــم دادنــد 
ــاز  ــر را بی دغدغــه آغ ــا تألیــف کتاب هــای درســی مه ــا ب ت

کنیــم. ایســنا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵-1۳۸   خواهان فاطمه سلطانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
غالمرضا فهیمه ئی    تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز...........مورخ 9۵/9/1۶ ساعت ۵/۵عصر 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک ۵7- کد 
و  دادخواست  ثانی  و نسخه  اصفهان- شعبه 2۳ مراجعه  اختالف  پستی ۸1۶۵7۵۶۴۴1 شورای حل 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.شماره : 191۶۶ / م الف مدیر دفتر شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099۸0۳۵0۵00۵۵۴شماره  پرونده:  9۵10100۳۵0۵0۶۵۵7شماره  ابالغنامه:  شماره 
9۵0۶۴7تاریخ تنظیم: 1۳9۵/07/01 خواهان / شاکی محمود زارع الرگانی    دادخواستی به طرفیت 
تادیه و مطالبه وجه چک  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  امیر طاهری    خوانده / متهم غالمرضا 
و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
باال – خ  به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ  رسیدگی 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 10۵ ارجاع و به کالسه  
9۵099۸0۳۵0۵00۵۵۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۶ و ساعت:10:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم   و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 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: 2019۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – ناصر جاللی عاشق آبادی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099۸0۳۵0۴00۴۴9شماره  پرونده:  9۵10100۳۵0۴0۶12۳شماره  ابالغیه:  شماره 
اکبر مجیدی     دادخواستی به طرفیت  9۵0۴9۳تاریخ تنظیم: 1۳9۵/0۶/0۸ خواهان / شاکی سید 
خوانده / متهم ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان و ابراهیم خوش بخش و مهناز عابد زاده و سر 
دفتر اسناد رسمی شماره ۸۶ اصفهان    به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه۳ اتاق شماره ۳0۸ ارجاع و به کالسه  9۵099۸0۳۵0۴00۴۴9ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۴ و ساعت:12:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم   
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 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: 17۴۵۵/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۵-2۳9خواهان جواد ضیایی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت اسداله 
مختاری – منصور اسدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۵/9/1۶ ساعت 
۵/۳0 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵7 کد پستی ۸1۶۵7۵۶۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 2021۳/م الف مدیر 

دفتر شعبه 2۶مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099۸0۳۵0۶00۵۴۸شماره  پرونده:  9۵10100۳۵0۶0۶7۸۳شماره  ابالغنامه:  شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  علی گلی      خسرو  خواهان   1۳9۵/07/0۳ تنظیم:  9۵0۶۶۵تاریخ 
ایرج جمشیدی   به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه2 اتاق شماره 220 ارجاع و 
به کالسه  9۵099۸0۳۵0۶00۵۴۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۴ و ساعت:10:۳0تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   ۶ شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  201۸0/م  گردد.شماره:   حاضر 

 اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۳099۸0۳۵0۴01۳7۴شماره  پرونده:  9۵10100۳۵0۴0۶002شماره  ابالغیه:  شماره 
9۳1۴۵2تاریخ تنظیم: 1۳9۵/0۶/0۶ خواهان نوید امیریان     دادخواستی به طرفیت واخواندگان : 
موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی و بهنود لرکی و محمد طاهری ثابت و 
محبوبه غفاریان و نجمه نوری و زهرا رفیعی   به خواسته واخواهی نسبت بدادنامه 9۴/۵/11-9۴/7۴1  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه۳ اتاق شماره ۳0۸ ارجاع و به کالسه  9۵099۸0۳۵0۴01۳7۴ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۴ و ساعت:10:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن واخواندگان  و درخواست واخواه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 
20201/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵099۸0۳۵0۳001۸7شماره  پرونده:  9۵10100۳۵0۳0۵1۶۵شماره  ابالغیه:  شماره 
9۵02۴7تاریخ تنظیم: 1۳9۵/0۶/29 خواهان / شاکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  راد      اصغر کشاورز  آقای  به مدیریت  اصفهان  شهرداری 
مجتبی معینی کربکندی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه۳ اتاق شماره ۳0۵ ارجاع و به کالسه  
9۵099۸0۳۵0۳001۸7ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۳ و ساعت:11:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ مجتبی معینی کربکندی   و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19۵۴9/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 

۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۴099۸0۳۵۸001۳۵1شماره  پرونده:  9۵10100۳۵۳70۴۴۶9شماره  ابالغیه:  شماره 
9۵01۴0تاریخ تنظیم: 1۳9۵/0۶/2۴ شاکی علیرضا درخشان هوره دادخواستی به طرفیت متهم بابک 
عمادی فرزند محمد حسن    به خواسته خیانت در امانت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)111 جزایی 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان  سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره ۳۴۳ ارجاع و به کالسه  9۴099۸0۳۵۸001۳۵1ثبت گردیده که وقت  اصفهان- طبقه۳ 
رسیدگی آن 1۳9۵/09/1۳ و ساعت:09:۴۵تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم   و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری  
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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: 1922۸/م الف رییس شعبه 

111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق ( – مسعود بهرامی راد 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۵0909 خواهان مختار عباسی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
تیمور ارشدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 9۵/9/7ساعت ۸/۳0 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم 
اختالف دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره 2 شورای حل  مدیر  الف   اتخاذ می شود.شماره: 2007۵/م 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۵-۵2۸ خواهان آقای ایمان کمالی ورنو سفادرانی به وکالت آقای محمد 
مختاری هاشم آبادی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت علیرضا دری کفرانی  تقدیم نموده 
به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  روزشنبه مورخ 9۵/9/۶ساعت 9/۳0  برای  .وقت رسیدگی  است 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 
مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف  اصفهان – شعبه  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2021۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۳مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۵7۸/9۵ ش ۵1 ح خواهان شهرام هوا زاد  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
طرفیت زهره سعادت   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخه 9۵/9/۳ساعت10 
صبح تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف  اصفهان – شعبه  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 202۳0/م الف مدیر دفتر شعبه ۵1مجتمع شماره ۳ شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 117۵/9۵ خواهان محمد صفری با وکالت حسین محمدیان و الهام خدا رحمی  
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت سعید غالم جعفری خرزوقی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روزشنبه مورخ 9۵/9/۶ساعت 10صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 2007۴/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

احتراما به در خواست خواهان آقای محمد حسن رفیع زاده فرزند محمد رحیم مبنی بر خواسته مطالبه 
مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان با توجه به اینکه خوانده آقای علی امیر حاجیلو مجهول المکان 
می باشد لذا وقت رسیدگی به تاریخ 9۵/7/1۴ ساعت 1۶ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار منتشر 

گردد. رئیس شورای حل اختالف قهدریجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

صادقی   حسین  محمد  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  9۵-11۵۵خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه دو فقره چک   به طرفیت مرتضی ربیعی – حسین روئین تن  تقدیم نموده 
است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۵/9/۶ ساعت 11 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک ۵7 کد پستی ۸1۶۵7۵۶۴۴1 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 2007۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۵0۸91 خواهان بهزاد عابدی کیچی  دادخواستی مبنی بر:الزام خواندگان به 
انتقال سند یکدستگاه ماشین شماره ایران ۴۳- 22۴ د ۶9 به طرفیت کیوان روستا  تقدیم نموده است 
.وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 9۵/9/۶ساعت 10:۳0 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه نیک بخت  
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 2022۸/م الف مدیر 

دفتر شعبه ۳۳مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099۸0۳۵۳10000۵شماره  پرونده:  9۵10100۳۵۳70۴۴71شماره  ابالغیه:  شماره 
9۵0090تاریخ تنظیم: 1۳9۵/0۶/2۴ شاکی کیان پور اتابکی دادخواستی به طرفیت متهم سعید ترکان    به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)111 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه۳ اتاق شماره ۳۴۳ ارجاع و به 
کالسه  9۵099۸0۳۵۳70000۵ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/09/0۳ و ساعت:12:۳0تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم   و درخواست شاکی و به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا 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: 
19229/م الف رییس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق ( – مسعود بهرامی راد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵0۸۳۵ خواهان حمید رضا شفیعی   دادخواستی مبنی بر:استرداد مدارک 
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخ 9۵/9/1ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خبابان چهارراه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم   شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
2009۶/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:9۵-۳۳۵ شماره دادنامه:99۵ مورخ:9۵/۶/11 مرجع رسیدگی:شعبه سیزده شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان:علی اصغر نعمت الهی نشانی:اصفهان،پل شهید چمران،مجتمع مسکونی مهر1 
وکیل: حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده نشانی: اصفهان،خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک 
تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد1۸ خوانده:مجید دانشور نشانی: مجهول المکان خواسته: محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 2۵/000/000 ریال وجه دو فقره چک بر مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید
»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای علی اصغر نعمت الهی فرزند نوذر با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده به طرفیت آقای مجید دانشور فرزند عزیز به خواسته مطالبه مبلغ 2۵/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ی1- 277۳9۳ مورخ 92/10/1 2- 27۳92 مورخ 92/9/1به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 
۵22،۵19،۵1۵،19۸ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2۵/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته  9۸۵/000 لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1۳/000/000 مورخ 92/10/1 و 12/000/000 مورخ 92/9/1 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ان قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد.شماره:200۸9/م الف قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

کالسه پرونده:9۵-۳22 شماره دادنامه:1007 مورخ:9۵/۶/11 مرجع رسیدگی:شعبه سیزده شورای حل 
چمران،مجتمع  ش  پل  نشانی:اصفهان،  نوذر  فرزند  الهی  نعمت  اصغر  خواهان:علی  اصفهان  اختالف 
شمالی،  اصفهان،خ شیخ صدوق  نشانی:  زاده  عرب  نفیسه  و  محمدیان  وکیل:حسین  مهر1  مسکونی 
ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه سوم واحد1۸ خوانده:امیر تقی پور نشانی:مجهول المکان خواسته : 
مطالبه مبلغ ۳۵/000/000 ریال وجه دو فقره چک بانک ملت شعبه میدان امام خمینی به انضمام مطالبه 
کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه   با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای علی اصغر نعمت الهی فرزند نوذر با وکالت 
حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت آقای امیر تقی پور فرزند محمد کاظم به خواسته مطالبه 
مبلغ ۳۵/000/000 ریال وجه چک به شماره ی1- ۴۳۳072۶0 مورخ 1۳9۴/2/10 و2- شماره ۴۳20۶9۴7 
مورخ 9۴/۶/12 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و ۵22،۵19،۵1۵،19۸ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۳۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته 1/2۵۵/000 لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 2۵/000/000 مورخ 9۴/2/10 و10/000/000 
ریال مورخ 9۴/۶/12 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ان قابل اعتراض در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.شماره:20090/م الف قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ 

شماره ابالغنامه : 9۵1010۶۸۳920۳۳۸7 شماره پرونده :9۵099۸۶۸۳9200۴۶۸ شماره بایگانی شعبه : 
9۵0۵۳۸ تاریخ تنظیم : 1۳9۵/07/0۴ خواهان خانم شهرزاد زواره زادگان با وکالت آقای اسماعیل عیدی 
وندی  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- فاطمه کبرا عطائی کچوئی 2- کبری بیگم نظام الدینی کچوئی 
فرزندان سید محمد ۳- نجمه سادات کچوئی ۴- عصمت سادات عطائی کچوئی ۵- بهجت سادات 
کچوئی ۶- سید حسن عطائی کچوئی 7- سید حسین عطائی کچوئی فرزندان سید حسام الدین    به 
اثبات وقوع بیع تقدیم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 1۶ دادگاه حقوقی  خواسته 
اصفهان ارجاع و به کالسه 9۵0۵۳۸ ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1۳9۵/0۸/1۵ ساعت 10 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان  و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و در خواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرائد 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 1۶دادگاه 
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در نخســتین روز هــای مــاه مهــر و در آییــن رســمی بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
و کشــوری از پروژه هــای مســکن مهــر اســتان اصفهــان در شــهرهای بهارســتان 

عالمــه مجلســی و فوالدشــهر بهره بــرداری شــد.  
ــه  ــان ب ــه اســتان اصفه ــر راه و شهرســازی در ســفر یــک روزه اش ب معــاون وزی
منظــور بهره بــرداری و افتتــاح پروژه هــای مســکن مهــر شــهر های عالمــه 
ــکن  ــای مس ــرداری از پروژه ه ــن بهره ب ــهر در آیی ــتان، فوالدش ــی، بهارس مجلس
مهــر، 3 بــاب مدرســه و 10 اتوبــوس درون شــهری در جمــع مــردم بهارســتان بــه 
ــا بانــک مســکن قــرارداد  ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه وزارت راه و شهرســازی ب
هــزار میلیــارد تومانــی در قالــب تکمیــل مســکن مهــر امضــا کــرده و بــا ایــن کار 
ــرای پایــان کار ایــن پــروژه درشــهرها مرتفــع  ــاری ب بســیاری از مشــکالت اعتب

خواهــد شــد.
ــاب  ــاح هــزار و 780 واحــد مســکن مهــر و 3 ب محســن نریمــان درآییــن افتت
مدرســه در شــهر جدیــد بهارســتان افــزود: در شــهرهای جدیــد مثــل بهارســتان 
بــرای  را  ... زمین هــای بالمعــارض توجــه دولــت پیشــین  و  و مجلســی 
اجرایــی کــردن طــرح مســکن های مهــر جلــب کــرد؛ ولــی بــا توجــه بــه تــداوم 
ــود  ــا وج ــز ب ــد نی ــر و امی ــت تدبی ــد، دول ــا دارن ــه دولت ه ــئولیت هایی ک مس
ــا  ــر را ت ــکن مه ــای مس ــا پروژه ه ــود ت مشــکالت اقتصــادی بســیار مصصــم ب

ــه اتمــام برســاند. ــن واحدهــا ب آخری
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد کشــور 
ــات  ــا خدم ــور ب ــده در کش ــل ش ــر تکمی ــکن های مه ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
زیربنایــی و روبنایــی انجــام شــده، گفــت: همیشــه تــالش کرده ایــم تــا در کنــار 
افتتــاح واحدهــای مســکن مهــر، افتتاح هــای دیگــری هــم داشــته باشــیم؛ بــه 
همیــن منظــور امــروز در شــهر جدیــد بهارســتان، شــاهدیم کــه 3 بــاب مدرســه 
هــم در کنــار واحدهــای مســکن مهــر افتتــاح می شــود؛ همچنیــن ایــن اتفــاق 

در شــهرهای فوالدشــهر و مجلســی نیــز رخ داده اســت.

ــت  ــکالتی اس ــی از مش ــتقیم، یک ــار مس ــن اعتب ــه تأمی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا آن روبــه رو هســتیم، افــزود: بــرای حــل ایــن مشــکل بــا  کــه در وزارتخانــه ب
قــراردادی کــه بــا بانــک مســکن منعقــد کردیــم، حــدود هــزار میلیــارد تومــان در 

ــد شــده اســت. ــرارداد منعق ــر ق ــب مســکن های مه قال
 نریمــان بــا اشــاره بــه شــهرهای جدیــد اصفهــان شــامل بهارســتان، فوالدشــهر 
و عالمــه مجلســی، بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد: بــرای شــهرهای جدیــد عــالوه بــر 

ارتباطــات جــاده ای، ارتباطــات ریلــی هــم پیش بینــی شــده اســت.
    حمل و نقل ریلی و ارزش افزوده در شهر های جدید

ــا  ــد ب ــا بتوان ــت ت ــالش اس ــازی در ت ــه وزارت راه و شهرس ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــه اصفه ــد را ب ــه شــهر های جدی حمل ونقــل عمومــی ســریع و ایمــن، فاصل
نزدیک تــر کنــد، ادامــه داد: شــهر جدیــد بهارســتان نســبت بــه شــهرهای جدیــد 

ــت. ــرفته تر اس ــیار پیش ــر بس دیگ
ــرای مرتبــط کــردن شــهر  ــراز کــرد: اگــر حمــل  و نقــل ایمــن و ســریع ب وی اب
جدیــد بهارســتان بــه شــهر مــا در اصفهــان انجــام شــد، در شــهر جدید بهارســتان 

قطعــا شــاهد ارزش افــزوده بســیاری خواهیــم بــود.
ــاب  ــردم را مج ــتیم م ــت توانس ــن دول ــبختانه در ای ــه خوش ــان اینک ــا بی وی ب
کنیــم کــه همــه مــا بــرای انجــام اقدامــات بیشــتر در شــهرهای جدیــد مســئول 
هســتیم و حتــی اگــر تعــداد واحدهــای مســکن مهــر اســتان اصفهــان بــه پایــان 
ــهرها  ــن ش ــود را در ای ــات خ ــد، اقدام ــهرهای جدی ــران ش ــرکت عم ــد، ش برس
ــهرها  ــد در ش ــات جدی ــام اقدام ــرای انج ــت:  ب ــان داش ــد داد، بی ــه خواه ادام
ــادالت علمــی  ــاط و تب ــان ارتب ــو«ی آلم ــد دانشــگاه »تئ ــا دانشــگاه هایی مانن ب

داریــم تــا بتوانیــم در ایــن زمینــه بهتــر عمــل کنیــم.
    اختتامیه مسکن مهر در اصفهان تا امسال

در ادامــه ایــن آئیــن، مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره 
بــه اینکــه امــروز 3 هــزار و 794 واحــد مســکن مهــر در نقــاط مختلــف اســتان 
ــر در شــهرهای  ــای مســکن مه ــاح واحده ــه افتت ــاح می شــود ک ــان افتت اصفه
ــن  ــن اولی ــه داد: ای ــه آن اســت، ادام بهارســتان، مجلســی و فوالدشــهر از جمل

ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــال 95 اس ــر در س ــکن مه ــای مس ــاح واحد ه افتت
ــه  ــاح شــود، ب ــد همزمــان افتت می خواســتیم همــه واحدهــا در شــهرهای جدی

امــروز موکــول شــد.
ــروز در  ــر ام ــکونی مه ــد مس ــزار و 794 واح ــزود: 3 ه ــی اف ــت هللا غالم حج
ــهر  ــد آن را در ش ــزار و 780 واح ــه 1 ه ــود ک ــاح می ش ــان افتت ــتان اصفه اس
 جدیــد بهارســتان، 200 واحــد آن در شــهر جدیــد عالمــه مجلســی، 496 واحــد 

در فوالدشهر و 318 عدد آن در سایر شهر استان افتتاح خواهند شد.
ــزار  ــا 160 ه ــوند، جمع ــاح می ش ــروز افتت ــه ام ــی ک ــا واحد های ــزود: ب  وی اف
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــاح  ش ــان افتت ــتان اصفه ــروز در اس ــه ام ــا ب ــد ت و 328 واح
درحالــی اســت کــه 12 هــزار و 122 واحــد دیگــر تــا پایــان ســال افتتــاح خواهنــد 
شــد. وی ادامــه داد: بخــش زیــادی از واحدهــای مســکن مهــر در شــهر 
ــرای آن واحدهــا  ــد ب ــاد، بای ــه دلیــل وجــود مشــکالت زی فوالدشــهر اســت و ب

ــژه ای گذاشــت. ــت وی وق
    سعی کردیم نواقص مسکن مهر را جبران کنیم

ــز  ــی نی ــد مجلس ــهر جدی ــتان در ش ــر بهارس ــالوه ب ــروز ع ــت: ام ــی گف  غالم
مســجد حضــرت زهــرا)س( و ذکرخانــه پوریــای ولــی افتتــاح می شــود. 
ــر، مســجد  ــای مســکن مه ــاح واحده ــر افتت ــالوه ب ــن در فوالدشــهر ع همچنی

حضــرت معصومــه)س( مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد.
غالمــی تاکیــد کــرد: همــه ایــن افتتاح هــا در حالــی اســت کــه کشــور در اوضــاع 
اقتصــادی خوبــی نیســت؛ امــا مدیــران عامــل شــهرهای جدیــد در ایــن شــرایط 
ــم  ــجد را ه ــد مس ــری مانن ــای دیگ ــه مکان ه ــد، بلک ــداد واح ــن تع ــا ای نه  تنه

ــد. ــاح کرده ان افتت
 وی بیــان کــرد: بــرای ســاخت و اتمــام ایــن واحدهــای مســکن مهــر 
50 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت و 32 هــزار میلیــارد تومــان خدمــات 
زیربنایــی هزینــه شــده اســت؛ ایــن اعــداد به جــز هزینــه زمیــن ایــن 
واحدهاســت. امیدواریــم در ایــن واحدهــای جدیــدی کــه افتتــاح شــد، نواقــص 
واحدهــای قبلــی رفــع و جبــران شــده باشــد و رضایــت شــهروندان جلــب شــود.

    باید کاستی ها برای مردم مرتفع شود
ــه در جمــع  ــود ک ــن ب ــن آیی ــن ای ــر مدعوی ــز از دیگ ــه بهارســتان نی ــام  جمع ام
مســئوالن بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت. خوشــبختانه در هفتــه دولــت 
ــد؛  ــم نمی آم ــه چش ــا ب ــی از آن ه ــه خیل ــد ک ــاح ش ــیاری افتت ــای بس پروژه ه
ــه برکــت نظــام جمهــوری  امــا بایــد بگویــم همــه افتتاح هــای ایــن پروژه هــا ب

ــده اســت. ــه اجــرا درآم ــردم ب ــاه م ــرای رف ــران ب اســالمی ای
ــالب  ــی انق ــت: وقت ــران گف ــه مدی ــاب ب ــی خط ــم صادق ــالم ابراهی حجت االس
پیــروز شــد، جمعیــت نصــف زمــان کنونــی بــود و بــا ایــن تعــداد افتتــاح روبــه رو 
ــد توجــه داشــته  ــا بای ــران دارد؛ ام ــر از مدی ــن مســئله جــای تقدی ــم. ای نبودی
ــه  ــدون آنک ــتان ب ــردم بهارس ــژه م ــد و به وی ــهر های جدی ــردم در ش ــیم م باش

ــد. ــاز دارن ــتری نی ــای بیش ــداد پروژه ه ــه تع ــد، ب ــی کنن زیاده خواه
ــردم ــه م ــات از ســوی مســئوالن ب ــه خدم ــا وجــود ارائ ــزود: باالخــره ب   وی اف

کاستی هایی هم وجود دارد که باید حل شود.
    پایان کارپرونده مسکن مهر در اصفهان

در پایــان ایــن مراســم نیــز، اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــه 
تعهــد خــود بــرای اتمــام پروژه هــای مســکن مهــر عمــل کــرده، گفــت: ارزیابــی 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــاخص ها م ــن ش ــا همی ــوان ب ــا را می ت دولت ه
ــکن  ــزار مس ــر از12ه ــبختانه کمت ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر پ ــول زرگ رس
ــود ــام ش ــرای آن انج ــل اج ــد مراح ــه بای ــده ک ــی مان ــان باق ــر در اصفه  مه

ــال  ــان در ح ــر در اصفه ــکن مه ــده مس ــه پرون ــم ک ــم بگویی ــزود: می توانی اف
ــوده کــه در  جمــع شــدن اســت. وی بیــان داشــت: تمامــی تــالش مــا ایــن ب
ــی  ــی و زیربنای ــات روبنای ــی امکان ــا تمام ــر ب ــکن مه ــای مس ــتان پروژه ه اس
ــی  ــای کنون ــوع در پروژه ه ــن موض ــه ای ــه ب ــرد ک ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب  م
 آتــی توجــه شــده اســت. وی اظهــار داشــت: بــه صراحــت اعــالم می کنــم کــه 
ــت  ــان دارای کیفی ــد اســتان اصفه ــر در شــهر های جدی ــای مســکن مه پروژه ه
ــه دیگــر شــهر های کشــور اســت و ایــن مســئله یــک امتیــاز  زیــادی نســبت ب

ــان محســوب می شــود. ــرای اصفه ــت ب مثب

حوادثدانستنی

 مغزهای باهوش تر 

جریان خونی بیشتری دریافت می کنند
ــه  ــل هــوش بشــر ب ــه تکام ــن تصــور می شــد ک پیــش از ای
ــد  ــگاه آدالی ــان دانش ــا محقق ــتگی دارد؛ ام ــز بس ــدازه مغ ان
ــان  ــه جری ــد کــه ایــن فرگشــت بیشــتر ب به تازگــی دریافته ان
ــی ــه عبارت ــز می شــود، بســتگی دارد و ب ــه وارد مغ ــی  ک  خون

مغزهــای باهوش تــر، جریــان خــون بیشــتری دریافــت 
 . می کننــد

محققــان اســترالیایی و آفریقــای جنوبــی بــا همــکاری هــم 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــان ب ــز انس ــه مغ ــد ک ــان داده ان نش
ــد از نظــر  ــر شــدن دارد، بلکــه می توان نه تنهــا قابلیــت بزرگ ت
ــر شــود و بیشــتر از حــد تصــور تشــنه خــون  ژنتیکــی غنی ت

باشــد.
ــره ای  ــدازه حف ــتفاده از دو ان ــا اس ــی ب ــروه تحقیقات ــن گ  ای
کــه در پایــه جمجمه هــای مــورد بررســی قــرار دارد و عــروق 
ــه مغــز  ــان خــون ب ــزان جری ــرد، می ــه مغــز می ب ــی را ب خون
یافته هــای  کردنــد.  محاســبه  را  نخســتین  انســان های 
ــذر  ــر در گ ــوش بش ــش ه ــی افزای ــه بررس ــت آمده ب به دس
زمــان کمــک می کنــد. بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
انــدازه مغــز انســان طــی فرگشــت حــدود 350 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت؛ امــا محققــان دانشــگاه آدالیــد 
دریافتنــد کــه در ایــن مــدت فرگشــت، جریــان خــون ورودی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدی مواج ــش 600 درص ــا افزای ــز ب ــه مغ ب
آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه ممکــن اســت ایــن مقــدار افزایــش 
ــال  ــات فع ــران ارتباط ــه جب ــز ب ــاز مغ ــا نی ــون ب ــان خ جری
 بیــن ســلول های عصبــی - کــه بــه تکامــل مجموعــه تفکــر 
ــای  ــد. در جمجمه ه ــط باش ــد - مرتب ــری می انجام و یادگی
انســان دو حفــره بــرای عبــور عــروق داخلــی شــریان کاروتیــد 
وجــود دارد کــه بــا میــزان متابولیــک مغــز در ارتبــاط اســت.
ــداوم  ــور م ــه ط ــد ب ــود، بای ــمند ش ــز هوش ــه مغ ــرای اینک ب

ــد.  اکســیژن و مــواد مغــذی را از مغــز دریافــت کن
ــون  ــد، خ ــر باش ــی فعال ت ــر متابولیک ــز از نظ ــه مغ ــر چ ه
بیشــتری نیــاز دارد؛ بنابرایــن عــروق تأمین کننــده خــون 
جمجمه هــا  در  موجــود  حفره هــای  هســتند.  بزرگ تــر 
ــای  ــتند. جمجمه ه ــروق هس ــق ع ــدازه دقی ــان  دهنده ان نش
قدیمــی  فســیل  شــده کــه از آفریقــا بــه دســت آمــده، نشــان 
ــز  ــد از مغ ــه بای ــی را ک ــروق، خون ــا ع ــه در آنج ــد ک می ده
عبــور کنــد، فراهــم می  کنــد. انــدازه ایــن حفره هــا چگونگــی 
افزایــش ایــن جریــان خــون را از 3 میلیــون ســال پیــش تــا 

انســان های امــروزی نشــان می دهــد.
ــرد  ــرفت عملک ــد پیش ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــد فرگش در فرآین
ــه از  ــت ک ــط اس ــری مرتب ــان طوالنی ت ــا زم ــان ب ــز انس مغ

ــد. ــول می کش ــالی ط ــا بزرگس ــی ت کودک

 مصدومیت 9 مسافر 
در برخورد پژو با پراید

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــوی در گفت وگ ــی مرتض ــید مصطف س
ــا  ــاط ب ــارس  در ارتب ــزاری ف ــان خبرگ ــت و درم بهداش
برخــورد خونیــن پرایــد بــا پــژو اظهــار داشــت: ســاعت 
3 و 03 دقیقــه بامــداد امــروز دو دســتگاه پرایــد و پــژو 
در کیلومتــر 20 محــور سربیشــه- نهبنــدان بــا یکدیگــر 

تصــادف کردنــد.
وی افــزود: بــر اثــر ایــن تصــادف، 9 مســافر مصــدوم 
ــه  ــا را ب ــر از آ ن ه ــدادی 5 نف ــای ام ــه نیروه شــدند ک

ــد. ــال دادن ــتان انتق ــن بیمارس نزدیک تری
ســخنگوی ســازمان امــداد و نجــات ادامــه داد: برخورد 
ســواری نیســان بــا کامیــون نیــز بعدازظهــر روز گذشــته 
در محــور چهارمحــال بختیــاری- بروجــن حادثــه 

ــر جــای گذاشــت. ــد و دو مصــدوم ب آفری
مراتــع  آتش ســوزی  خاطرنشــان کــرد:  مرتضــوی 
چهارمحــال و بختیــاری در گردنــه نصــر نیــز بعدازظهــر 
روز گذشــته حادثــه آفریــد؛ ولــی خوشــبختانه تلفــات 

ــی همــراه نداشــت. جان

قتل یک گردشگر ایرانی در استانبول
2 گردشــگر ایرانــی در شــهر اســتانبول ترکیــه از ســوی 
6 شــهروند ترکیــه ای بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم 
ــگران  ــی از گردش ــه آن، یک ــه در نتیج ــد ک ــرار گرفتن ق

ایرانــی جــان باختــه اســت. 
ــری  ــس خب ــل از آژان ــه نق ــران ب ــزارش عصــر ای ــه گ ب
دوغــان ترکیــه، ماجــرا از ایــن قــرار اســت که پنجشــنبه 
ــده ای  ــب ع ــا فری ــه ای ب ــد شــهروند ترکی گذشــته چن
ــی  ــز تفریح ــه مراک ــا را ب ــی آن ه ــگران ایران از گردش
می کننــد  پــول   درخواســت  آن هــا  از  و  می برنــد 
ــی ــی را در پ ــراض گردشــگران ایران ــن امــر اعت ــه ای  ک

 دارد.
بــا بــاال گرفتــن مشــاجره بیــن 2 گردشــگر ایرانــی و 6 
شــهروند تــرک، ایــن افــراد بــا حملــه بــه گردشــگران 
معتــرض ایرانــی، آن هــا را بــه شــدت بــا چاقــو 
مجــروح می کننــد کــه در نتیجــه شــدت جراحــت وارد 

ــازد.  ــان می ب ــگر ج ــی از دو گردش ــده، یک ش
مضــروب مقتــول یــک شــهروند 40 ســاله ایرانــی بــا 
ــی  ــرد دوم جوان ــام اختصــاری »ح . ک« اســت و ف ن

ــام »پ . م« اســت. ــا ن 29 ســاله ب

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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رمضــان کلونــدی درخصــوص علــل بــروز آلرژی هــای 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــز و ســرفه های پیاپ ــار و پایی ــی در به فصل
بــدن در مقابــل مــواد ناشــناخته ای کــه از راه هــای مختلــف 
ــه  ــاده ای ب ــود، م ــوا و... وارد آن می ش ــذا  آب و ه ــد غ مانن
ــلول  ــه دور س ــد ک ــح می کن ــود ترش ــتامین از خ ــام هیس  ن
را می گیــرد تاســلول در مقابــل ایــن مــواد ناشــناخته 

ــد. ــیب نبین آس
وی ادامــه داد: همیــن ســد دفاعــی باعــث ایجــاد عالئمــی 
چــون آب ریــزش بینــی و  چشــم،  ســرفه،  عطســه و... 
ــواد  ــن م ــد ای ــق می خواه ــر طری ــه ه ــرا ب ــود؛، زی می ش

ــد. ــارج کن ــدن خ ــناخته را از ب ناش
ایــن محقــق طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی بــا بیــان اینکه  

ــد  ــن س ــتامین ها ای ــرف آنتی هیس ــا مص ــا ب ــفانه م متأس
دفاعــی ســلول را می شــکنیم، افــزود: هــر چنــد بــا اســتفاده 
از ایــن مــواد از وجــود ایــن عالئــم آزاردهنــده راحــت 

ــت. ــی اس ــوع موقت ــن موض ــا ای ــویم ام می ش
وی اظهــار کــرد: از طرف دیگر اســتفاده از آنتی هیســتامین ها 
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــف می کن ــدن را ضعی ــی ب ــتم دفاع سیس
کــه دفعــات بعــد ایــن عالیــم شــدیدتر از قبــل بــروز 
ــری را مصــرف ــد داروهــای شــیمیایی قوی ت ــد و بای  می کن

 کرد.
کلونــدی بــا بیــان اینکــه کبــد بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــد ــامان می ده ــازد و سروس ــا را می س ــدن، آنزیم ه ــدد ب  غ

ــی  ــالم و صنعت ــای غیرس ــرف غذاه ــا مص ــردم ب ــت: م گف
ــای  ــا روغن ه ــم ب ــرخ کردنی آن ه ــت فود و س ــون فس چ
رایــج در بــازار،  بســتنی ها،  مصــرف مــواد غذایــی و تنقــالت 
دارای مــواد نگهدارنــده و اســانس، کار کبــد را مختــل 

ــرای  ــد آنزیم هــای الزم ب ــع از ترشــح و تولی ــد و مان می کنن
ــوند. ــدن می ش ب

ــا و نوشــیدنی های  ــاره غذاه ــد درب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
مصرفــی خــود دقــت کنیــم، افــزود: بایــد کمــی  بیندیشــیم 
کــه چــه چیــزی را و چــرا می خوریــم؟ مــاده تشــکیل دهنده 

آن چیســت؟ ســالم اســت یــا غیرســالم؟ و... .
ایــن محقــق طــب ســنتی بــا بیــان اینکــه اگــر بــه درســتی 
ــن  ــاهد ای ــروز ش ــم، ام ــخ می دادی ــواالت پاس ــن س ــه ای ب
همــه بیمــار نبودیــم، اولیــن درمــان آلــرژی را پاک ســازی 
کبــد دانســت و  خاطرنشــان کــرد: البتــه ایــن کار بایــد بــا 
اســتفاده از گیاهــان دارویــی و زیــر نظــر متخصــص گیاهــان 

دارویــی صــورت گیــرد.
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــده مراجع ــه بن ــرادی ب ــه داد: اف وی ادام
ــادی  ــدید و ح ــای ش ــا آلرژی ه ــال ب ــال مبت ــالیان س س
می کرده انــد؛  مصــرف  را  مختلفــی  داروهــای  و  بودنــد 

درمــان  ایــن افــراد بی نتیجــه یــا موقتــی بــوده اســت؛ پــس 
ــد. ــی آوردن ــان داروی ــا گیاه ــان ب ــه درم رو ب

ــرف  ــد و مص ــازی کب ــام پاک س ــا انج ــت: ب ــدی گف کلون
چنــد دم نــوش و اصــالح ســبک غذایــی و مصــرف غذاهــای 
ــده  ــرف ش ــا برط ــه ی ــش یافت ــا کاه ــاری آن ه ــالم بیم س

اســت.
ــراد  ــت اف ــی اس ــرما، کاف ــل س ــروع فص ــزود: در ش وی اف
 بینــی خــود را بــا روغن هــای گل بنفشــه در افــراد گــرم مزاج 
و ســیاه دانه و بابونــه در ســردمزاجان چــرب کننــد تــا 

مخــاط بینــی چــرب باشــد و خشــک نشــود.
ــا شــروع فصــل ســرما  کلونــدی گفــت: افــراد ســردمزاج ب
ــا طبــع ســرد و ســودایی ماننــد  از مصــرف مــواد غذایــی ب
 انــواع ترشــیجات،  بادمجــان،  عــدس آب یــخ و مــواد لبنــی 
و بســتنی بپرهیزنــد و افــراد بــا طبــع گــرم مــوادی موافــق 

طبــع خــود چــون خاکشــیر،  اســفرزه و... اســتفاده کننــد.
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نویــن  خدمــات  از  یکــی  مخابراتــی،  هوشــمند  شــبکه های 
می شــود.  ارائــه  اصفهــان  اســتان  در  اســت کــه  مخابراتــی 
ــرات  ــرکت مخاب ــادی ش ــی اقتص ــر مال ــار، مدی ــی بردب عبدالعل
ــی  ــای مال ــوه درآمده ــات و نح ــاره خدم ــان، درب ــتان اصفه اس
ــرات  ــرات اســتان اصفهــان می گویــد: شــرکت مخاب شــرکت مخاب
در راســتای وظایــف و امــوری کــه طبــق اســاس نامه بــه آن 
محــول شــده، موظــف بــه ارائــه خدماتــی بــه مشــتریان خــود در 

ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــتره اس گس
جهــت ارائــه ایــن خدمــات هــم بــه تجهیــزات و زیرســاخت هایی 
بــه  زیرســاخت ها  ایــن  کــردن  فراهــم  اســت.  نیــاز 
ســرمایه گذاری های کالن نیــاز دارد کــه شــرکت مخابــرات بــر 

ــه  ــدام ب ــرکت، اق ــارج ش ــدی از داخــل و خ ــع درآم ــاس مناب اس
می کنــد. آن  فراهــم کــردن 

منابــع  بــه  اول،  مرحلــه  در  ســرمایه گذاری ها  ایــن  قطعــا   
دارد. نیــاز  زیــادی  نقدینگــی 

و درآمدهــای مخابــرات در طــول  تعرفه هــا  آنجایــی کــه  از   
ــدا  ــد ابت ــرات بای ــس مخاب ــود پ ــول می ش ــردم وص ــان از م زم
ســرمایه گذاری های الزم را انجــام دهــد و بعــد درآمــد کســب 
کنــد؛ از همیــن رو، یکــی از راه هــای کســب درآمــد مخابــرات، ارائــه 
 PAP خدمــات زیرســاختی به اپراتورهــای دیگر و شــرکت های پپ

ــور تلفــن  ــوان بزرگ تریــن اپرات ــه عن ــرات ب اســت و شــرکت مخاب
 ثابــت و همــراه کشــور خدمــات گســترده ای را در ایــن زمینــه ارائــه

 می کند.
  شبکه های هوشمند مخابراتی استان اصفهان

مدیــر مالــی اقتصــادی شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

ــبکه های  ــد: ش ــی می افزای ــمند مخابرات ــبکه های هوش ــاره ش درب
هوشــمند مخابراتــی، یــک فنــاوری جدیــد اســت کــه بــا اســتفاده 
 از تلفــن ثابــت بــه مشــتریان و مشــترکان خدماتــی را ارائــه 

می کند. 
در ایــن طــرح مشــترکان اســتان اصفهــان بــا شــماره هایی 
کــه بــا پیش شــماره 973 شــروع می شــود، ارتبــاط برقــرار 
گســترده ای  خدمــات  کــه  ســامانه هایی  بــه  و   می کننــد 
را ارائــه می کننــد، متصــل می شــود؛ بــرای مثــال خدماتــی 
ایــن  در   ... و  قصه گویــی  پزشــکی،  مشــاوره های  همچــون 
ــه  ــه ای ک ــاس، هزین ــدای تم ــه در ابت ــود دارد. البت ــامانه ها وج س
ــد  ــت کن ــامانه پرداخ ــن س ــتفاده از ای ــت اس ــب باب ــد مخاط بای
ــود.  ــال می ش ــترکان اعم ــض مش ــر روی قب ــود و ب ــالم می ش اع
ــار این هــا ســرویس های شــبکه هوشــمند کشــوری وجــود  در کن

دارد کــه بــا پیش شــماره 909907 ارائــه می شــود.
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