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کاپیتوالسیون، جنایت بزرگ آمریکا                                                                                            

له
قا

رم
س  امروز 4 آبان، مصادف اســت با ســالروز اعتراض 

گری حضــرت امــام خمینــی)ره( علیــه  و افشــا
پذیرش کاپیتوالسیون. 

کوتــاه داریــم بــه ایــن  بــه همیــن مناســبت اشــاره ای 
کــه بــه شکســت انجامیــد و زمینه ســاز  الیحــه ننگیــن 

قیــام امــام و انقــاب اســامی شــد.
کــه   بــا نگاهــی بــه تاریــخ کشــور عزیزمــان درمی یابیــم 
 ایــن مــرز و بــوم بــه دلیــل منابــع و معــادن و ذخایــر 
شــرایط  و  دارد  کــه  شــجاعی  و  غیــور  مــردم  نیــز  و 
تاریــخ  طــول  در  و  و مهمــش، همــواره  اســتراتژیک 
مــورد طمــع قدرت هــای بــزرگ و ظالمــان بوده اســت؛ 
کــه نزدیــک بــه یــک قــرن در دوران مغــول    بــه طــوری 
کمان به علت بی کفایتی شــان  و قاجار، متاســفانه حا
کشــورهای اروپایــی و روســیه  امتیــازات زیــادی را بــه 
کاپیتوالســیون و قــرارداد  تــزاری داده انــد و در واقــع 

ترکمانچای و ...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رفــع  گفــت:  رئیس جمهــوری  دفتــر  رئیــس 
تحریم هــای ظالمانــه، افــق درخشــانی بــرای کشــور 
ــوان یکــی از  ــه عن ترســیم کــرد و اســتان مرکــزی ب
اســتان های پیشــگام بــه یقیــن آینــده امیدبخشــی 

دارد.
محمــد نهاوندیــان شــامگاه یکشــنبه در بازدیــد 
ریاســت جمهــوری  ارتباطــات مردمــی  مرکــز  از 
)ســامد( در محــل دانشــگاه پیــام نــور اراک افــزود: 
تصمیم هــای اقتصــادی و خدماتــی ســفر کاروان 
ــزی  ــا برنامه ری ــتان ب ــن اس ــه ای ــد ب ــر و امی تدبی
و بررســی کارشناســی طرح هــا و همگرایــی بــا 
داد:  ادامــه  اســت. وی  اتخــاذ شــده  مســئوالن 
دســتاورد ســه ســاله ســفرهای دولــت تدبیــر و امیــد 
رضایت بخــش اســت و کار اجرایــی بیشــتر طرح هــا 
ــت. ــری اس ــال پیگی ــده در ح ــای انجام ش و وعده ه

ــزی در حــوزه  ــرای اســتان مرک ــزود: ب ــان اف نهاوندی
تخصیــص تســهیالت بانکــی بــه واحدهــای تولیــدی 
پیش بینــی  جدیــدی  برنامه ریــزی  تعطیل شــده 
شــده و بــا راه انــدازی دوبــاره واحدهــای نیمه تعطیــل 
رشــد اشــتغال و رونــق اقتصــادی جــان دوبــاره 
ــه  ــوط ب ــر اســتان را مرب ــرد. وی مســئله دیگ می گی
مباحــث زیرســاختی دانســت و گفــت: در حــوزه 
محیــط زیســت خــروج از رکــود واحدهــای صنعتــی 

اســتان مرکــزی، تصمیم هــای ارزشــمندی بــرای 
ــن اســتان اتخــاذ شــد. ای

ــل  ــل و نق ــعه حم ــاره توس ــزود: درب ــان اف نهاوندی
ــه در  ــده ک ــدون ش ــی م ــای مطلوب ــی، برنامه ه ریل

ــت. ــری اس ــت پیگی دس
وی درخصــوص شــهرک ها و واحدهــای صنعتــی 
بــزرگ بــه بازدیــد رئیس جمهــوری از واگــن پــارس 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا برنامــه راهبــردی کــه دولــت 
در راســتای گســترش صنعــت ریلــی و اتصــال ایــران 
ــی منطقــه اتخــاذ کــرده، تقاضاهــای  ــه شــبکه ریل ب
بزرگــی ایجــاد شــده و واگــن پــارس اراک می توانــد 
بــه عنــوان یکــی از تامین کننــدگان ایــن حــوزه 

باشــد.
ــز  ــا مرک ــی ب ــای مردم ــزود: تماس ه ــان اف نهاوندی
ــور قطــع  ــه ط ــوری ب ــی رئیس جمه ارتباطــات مردم

پیگیــری می شــود.
ــار  ــه طــور متوســط، ســاالنه آم ــح کــرد: ب وی تصری
ــزار  ــتر از 700 ه ــه بیش ــور ب ــاغالن کش ــش ش افزای

شــغل می رســد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری افــزود: ظرفیــت 
ــت  ــر اس ــور کم نظی ــی در کش ــکل های غیردولت  تش
ــی  ــمن ها در رونق بخش ــن س ــه ای ــت ب ــگاه دول  و ن

و توسعه فراگیر کشور متمایز است. ایرنا

وزیــر کشــور از ایجــاد صندوق هــای توســعه روســتایی 
بــه گــزارش خبرنــگار  در روســتاهای کشــور خبــر داد. 
ــا  ــا«، عبدالرض ــنیم »پوی ــگاران تس ــگاه خبرن ــی باش سیاس
ــروز در  ــر دی ــش از ظه ــور، پی ــر کش ــی، وزی ــی فضل رحمان
نشســت اختتامیــه همیــاران توســعه روســتایی کــه در 
ــای  ــز همایش ه ــی مرک ــن اعتصام ــس پروی ــالن کنفران س
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــتی برگ ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش بین الملل
مطالعــات  حــوزه  کارشناســان  و  دانشــجویان  از  کــرد: 
در  طرح هایــی  داریــم  تقاضــا  روســتایی  و  جغرافیایــی 
راســتای تولیــد شــغل،  توســعه اجتماعــی و رفــع مشــکالت 
ایــن طرح هــا می توانــد نقــش  ارائــه دهنــد.  مســکن 

بســزایی در توســعه روســتایی کشــور داشــته باشــد.
وزیــر کشــور دربــاره ســند توســعه روســتایی تصریــح کــرد: 
مــا می توانیــم در همــه روســتاها، یــک ســند توســعه 
 روســتایی تنظیــم کنیــم کــه ایــن ســند شــامل راه هــا 
ــی  ــی  فضل ــت. رحمان ــتایی اس ــعه روس ــای توس و روش ه
ــاره بحــث مهاجــرت روســتائیان بــه کالن شــهرها تاکیــد  درب
ــا  ــا ب ــم؛ ام ــوی مهاجــرت را بگیری ــم جل ــا نمی توانی ــرد: م ک
ــت  ــرت را مدیری ــوان مهاج ــب می ت ــای مناس ــه راهکاره ارائ
ــان  ــجویان و کارشناس ــت از دانش ــن درخواس ــرد. وی ضم ک
حــوزه مطالعــات جغرافیایــی مبنــی بــر تهیــه 31 ســند 
ــود و افزایــش  ــه منظــور بهب توســعه روســتایی و اســتانی ب
کیفیــت فعالیــت در زمینــه توســعه روســتایی در کشــور اظهار 
ــط  ــگان مرتب ــن اســناد از اســتادان و نخب ــه ای ــرد:  در تهی ک
بــا رشــته های تحصیلــی خــود کمــک بگیریــد. وزیــر کشــور 
بــا اشــاره بــه فعالیت هــای بنیــاد مســتضعفان خاطرنشــان 
کــرد: در 60 روســتا کــه از هــر لحــاظ در پایین تریــن ســطح 
ــتایی  ــعه روس ــدوق توس ــد،  صن ــرار دارن ــی ق ــات رفاه امکان
جهــت حمایــت از روســتائیان ایجــاد شــده اســت. رحمانــی 
 فضلــی افــزود: بودجــه ایــن صندوق هــا توســط خــود 
ــه  ــق یاران ــا و از طری ــه آن ه ــی ماهیان ــتائیان از دریافت روس
نقــدی آن هــا، تامیــن می شــود و مــا بــه آن هــا تاکیــد 
ــه  ــز ب ــا نی ــد، م ــداز کنی ــم کــه شــما هــر چقــدر پس ان کردی
همــان مقــدار بودجــه ایــن صنــدوق  را افزایــش می دهیــم.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــد نامشــروع عربســتان  ــه فرزن ــا داعــش ک ــه ب  ترکی
و اســرائیل اســت، همــکاری کــرد؛ در حالــی کــه 
زخــم خنجــر عربســتان در کودتــای اخیــر بــر پشــت 
دولــت آن هــا التیــام نیافته اســت. سرلشــکر پاســدار 
ــا انتشــار عکســی در اینســتاگرام  محســن رضایــی ب
خطــاب بــه رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور 
ترکیــه، مطلبــی را منتشــر کــرد. در ابتــدای ایــن 
مطلــب آمــده اســت: جنــاب آقــای اردوغــان، گفتیــد 
نمی خواهیــد کربــالی دیگــری تکــرار شــود؛ امــا آیــا 
ــام داده  ــراق انج ــوریه و ع ــش در س ــه داع کاری ک
ــه  ــرار واقع ــام داده، تک ــن انج ــتان در یم ــا عربس ی
کربــال نیســت؟ رضایــی در ایــن مطلــب تصریــح 
کــرده اســت: شــما نه تنهــا بــرای پیشــگیری از قتــل 
ــا داعــش  ــاه کاری نکردیــد، بلکــه ب عــام مــردم بیگن
ــت  ــرائیل اس ــتان و اس ــروع عربس ــد نامش ــه فرزن ک
ــا  ــد این ه ــه دیدی ــود آنک ــا وج ــد و ب ــکاری کردی هم
در انفجارهــای اســتانبول دستشــان بــه خــون مــردم 
بی گنــاه آلــوده اســت، کاری نکردیــد و زخــم خنجــر 
عربســتان در کودتــای اخیــر بــر پشــت دولــت شــما 
ــان  ــا خودت ــت ب ــر نیس ــت. بهت ــه اس ــام نیافت التی
ــب  ــه رج ــت ک ــی اس ــن در حال ــید؟ ای ــادق باش ص

ــخنانی  ــه در س ــور ترکی ــان، رئیس جمه ــب اردوغ طی
بــا انتقــاد از مخالفت هــا با حضــور کشــورش در کارزار 
نظامــی حملــه بــه موصــل تاکیــد کــرد کــه مرزهــای 
کنونــی بــا عــراق و ســوریه بــا رضایــت خاطــر ترکیــه 
نبــوده و شــهر موصــل بــه لحــاظ تاریخــی متعلــق بــه 
ــود: مــا کــه از  ــه ب ــوده اســت. اردوغــان گفت ــه ب ترکی
ــرای  ــی ب ــا بوســنی زمان ــراق ت ــم، از ع فضــا نیامده ای
مــا بــود! همچنیــن نخســت وزیــر ترکیــه، »بــن علــی 
ییلدیریــم«، در مصاحبــه ای مطبوعاتــی بــا چنــد 
 رســانه و تلویزیــون ترکیــه ای در آنــکارا بــه ایــران 
ــای  ــا ادع ــم« ب ــود. »ییلدیری ــراق هشــدار داده ب و ع
اینکــه دولتمــردان ایــران و عــراق سیاســت »مذهبی« 
ــن دو  ــت: ای ــد، گف ــب می کنن ــی را تعقی و طایفه گرای
ــیار  ــی هوش ــگ مذهب ــه جن ــبت ب ــد نس ــور بای کش
باشــند. آنچــه مــا را متحــد می کنــد، مذهــب نیســت؛ 
ــی  ــزاع مذهب ــه ن ــن اســالم اســت. در ترکی ــه دی بلک
ــی  ــق کربالی ــاهد خل ــم ش ــدارد. نمی خواهی ــود ن وج
دیگــر باشــیم. نمی خواهیــم شــاهد ایجــاد درگیــری 
مذهبــی در عالــم اســالم باشــیم. او افــزود: بــا ایــران 
بــه طــور مــداوم گفت وگــو داریــم و در زمینــه مقابلــه 
بــا گــروه پ.ک.ک بــا ایــن کشــور همــکاری داریــم. 

ایــن گفت وگو هــا ادامــه دارد.

ایــن انقــالب بــه خواســت خــدای تبــارک و تعالی شکســت 
ــا  ــزرگ دنی ــو اینکــه همــه قدرت هــای ب نخواهــد خــورد. گ
و آن هایــی کــه در بلــوک شــرق و غــرب هســتند، بــا 
ــانه های  ــه رس ــه هم ــو اینک ــند، گ ــا دشــمن باش ــالب م انق
ــد  ــایی کنن ــت قلم فرس ــن نهض ــد ای ــر ض ــا ب ــی دنی  گروه
ــد  ــن خواه ــت، روش ــت اس ــه حقیق ــردازی؛ آنچ و دروغ پ
ــرت  ــه حض ــم ک ــد. آن روزی ه ــد ش ــن خواه ــود و روش ب
سیدالشــهدا را مظلــوم شــهید کردنــد، بعضــی از اشــخاصی 
ــت  ــه در حکوم ــی و اینک ــم خارج ــه اس ــد، او را ب ــه بودن ک
ــد.  ــی کردن ــور معرف ــرده اســت، این ط ــام ک ــت قی حــق وق
ــم  ــید و عال ــد درخش ــد و خواه ــدا می درخش ــور خ ــن ن لک
ــر 1361 ــی، ۲۵ مه ــام خمین ــرد. ام ــر ک ــور پ ــد از ن را خواه

ــی  ــی قضای ــئوالن عال ــه مس ــی در جلس ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــب  ــب و غری ــای عجی ــا دروغ ه ــی پرونده ه ــاره بعض ــت: درب گف
ــد  ــانه ای می کنن ــده را رس ــک پرون ــه ی ــم ک ــنویم. می بینی  می ش
و بــا طــرح مطالــب کــذب نســبت های دروغ بــه رهبــری و رئیــس 

قــوه قضائیــه و نظــام قضائــی کشــور می دهنــد.
آیــت هللا آملــی الریجانــی تأکیــد کــرد: وقتــی می بینیــم کــه یــک 
کانــال ماهــواره ای میلیون هــا دالر بــرای بمبــاران تبلیغاتــی هزینــه 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــتگاه قضائ ــه دس ــژه علی ــد و به وی می کن
ــه  ــویم ک ــن می ش ــد، مطمئ ــترده می زن ــات گس ــه تبلیغ ــت ب دس
ــکل  ــن ش ــه ای ــمن ب ــه دش ــم؛ وگرن ــت را پیموده ای ــیر درس مس

ــد. ــت نمی ش ــتپاچه و ناراح دس
ــب  ــزوم تعقی ــر ل ــد ب ــا تأکی ــن ب ــا همچنی ــتگاه قض ــس دس رئی
قضائــی افــرادی کــه از داخــل کشــور بــا رســانه های معانــد 
ــی  ــمنی بعض ــاد و دش ــرد: در عن ــح ک ــد، تصری ــکاری می کنن هم
رســانه ها در خــارج از کشــور تردیــدی نیســت؛ امــا کســانی 
ــد،  ــک می کنن ــانه ها کم ــل رس ــن قبی ــه ای ــور ب ــل کش ــه از داخ ک
ــد  ــرار بگیرن ــب ق ــت تعقی ــرم تح ــت در ج ــوان معاون ــه عن ــد ب بای
ــفانه  ــود. متأس ــخص ش ــالب مش ــالب و ضدانق ــن انق ــرز بی ــا م ت
برخــی در داخــل بــا ایــن رســانه ها مصاحبــه و بــه نحــوی 
هــم طلبــکار  حــال  عیــن  در  و  می کننــد  آن هــا کمــک   بــه 

 هستند.

نهاوندیان:

رفع تحریم های ظالمانه، افق درخشانی برای کشور ترسیم کرد

رحمانی  فضلی خبر داد: 

ایجاد صندوق های توسعه در روستاهای کشور

رضایی:

 هنوز زخم خنجر عربستان بر دولت ترکیه التیام نیافته 

اما اردوغان با داعش همکاری می کند

کالم امام)ره(:

این انقالب شکست نخواهد خورد
پرونده ای با دروغ های عجیب

حتما بخوانید!
این انقالب شکست نخواهد خورد سه شنبه 4  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  282  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

کاپیتوالسیون، جنایت بزرگ آمریکا                                                                                            
ادامه از صفحه یک: 

ایــران  اجــرا شــده و جاسوســان آن هــا در  ایــران  در 
 بــا عناویــن مختلــف از جملــه مستشــار و... حضــور

از  پــس  اینکــه  تــا  داشــته اند  قضایــی  مصونیــت  و 
ــروطیت ــان مش ــزاری و در جری ــیه ت ــت روس ــقوط دول  س
کاپیتوالســیون 100ســاله لغــو شــد. لیکــن بــا کمــال تاســف 
ــاب  ــه دســتور ارب رژیــم وابســته پهلــوی در ســال 1343 ب
ــرار  ــون کاپیتوالســیون را برق ــر قان ــار دیگ ــکا، ب خــود، آمری
کــرد و ایــن جنایــت بــزرگ توســط آمریــکا اجــرا شــد. امــا 
بــه لطــف خــدا امــام)ره( بــه عنــوان ذخیــره ای الهــی، در 
ــی  ــد و کس ــرده بودن ــار ک ــکوت اختی ــه س ــه هم ــی ک  حال
در مقابــل ایــن جنایت ســخنی به میــان نمــی آورد، در روز 4 
آبــان 43 کــه مصــادف بــا روز والدت حضــرت فاطمــه)س( 
بــود در مدرســه فیضیــه و درجمــع بــزرگ مردمــی و علمــا 
حضــور یافتنــد و در اوج ســکوت فریــاد برآوردنــد و قاطعانه 
ــن  ــد. ای ــری کردن ــرداد ننگیــن موضع گی ــن ق ــل ای در مقاب
ــی شــد در  ــری قاطــع و افشــاگرانه، نقطــه عطف موضع گی
نهضــت اســالمی ایــران در مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی کــه بــه 
ــه  ــت ب ــام و ام ــان ام ــادن می ــی افت ــام و جدای ــد ام تبعی

مــدت چهــارده ســال انجامیــد.
خمینــی کبیــر)ره( ســخنان روشــن گرانه خــود را این گونــه 
ــر  ــوَن. مــن تأث ــِه راِجُع ــا ِإَلْی ــِه َو ِإّن ــا لِّل ــد: »ِإّن آغــاز فرمودن
قلبــی خــودم را نمی توانــم انــکار کنــم. قلــب مــن در فشــار 
اســت. ایــران دیگــر عیــد نــدارد. عیــد ایــران را عــزا کردنــد. 
مــا را فروختنــد.، اســتقالل ایــران را فروختنــد. عــزت مــا 
پایکــوب شــد. عظمــت ایــران از بیــن رفــت. عظمــت ارتش 
ــد...  ــس بردن ــه مجل ــی ب ــد. قانون ــوب کردن ــران را پایک ای
مستشــاران نظامــی )خارجــی( را... بــا خانواده هایشــان بــا 
ــا بســتگی  ــه آن ه ــا هــر کــس ب ــدان اداری شــان، ب کارمن
ــد، مصــون  ــران بکنن ــه در ای ــی ک ــا از هــر جنایت دارد.این ه
هســتند. اگــر یــک خــادم آمریکایــی یــا اگــر یــک آشــپز 
ــازار تــرور کنــد  آمریکایــی، مرجــع تقلیــد شــما را وســط ب
ــای  ــرد. دادگاه ه ــو او را بگی ــدارد جل ــران حــق ن ــس ای پلی
ایــران حــق ندارنــد او را محاکمــه کننــد بایــد بــرود آمریــکا. 
ــون  ــن قان ــا ای ــد. م ــن کنن ــف را معی ــا، تکلی  آنجــا ارباب ه
را کــه در مجلــس واقــع شــد، قانــون نمی دانیــم. مــا ایــن 
مجلــس را مجلــس نمی دانیــم. مــا ایــن دولــت را دولــت 
نمی دانیــم.، این هــا خائننــد بــه مملکــت ایــران، خائننــد.«

رژیــم شــاه بــا سانســور شــدید رســانه های گروهــی 
می کوشــید هیچ گونــه خبــری دربــاره الیحــه کاپیتوالســیون 
بــه بیــرون راه نیابــد؛ ولــی ســخنرانی های امــام)ره( 
نقشــه آن هــا را برمــال کــرد. بــا طنیــن افکنــدن آوای 
انقالبــی و انتشــار اعالمیــه افشــاگرانه امــام در میــان 
بــر ضــد  از خشــم و نفــرت  مــردم، مــوج جدیــدی 
ــب،  ــن ترتی ــت. بدی ــران را فراگرف ــر ای ــاه، سراس ــم ش رژی
ــد ــی یافتن ــت آگاه ــن خیان ــران از ای ــلمان ای ــت مس  مل
ــا پشــتیبانی و همراهــی مــردم، در  ــان ب و علمــا و روحانی
ــای کاپیتوالســیون را خواســتار  ــی، الغ ــا و طومارهای نامه ه
شــدند. ایــن شــد کــه دولــت آمریــکا دریافــت کــه بــرای 
 حفــظ نفــوذ خــود بایــد روابــط میــان امــام و مــردم  
را از بیــن ببــرد. بدیــن ترتیــب، روز 13 آبــان 1343، امــام 
ــح همــان روز  ــد شــدند. صب ــه تبعی ــه ترکی ــی)ره( ب خمین
شــهر قــم بــه اشــغال نظامیــان شــاه درآمــد تــا از هرگونــه 
قیــام مردمــی بــر ضــد تبعید امــام جلوگیــری شــود. تبعید 
ــا تبعیــد  امــام چهــارده ســال بــه طــول انجامیــد. البتــه ب
ــه روز  ــه روزب ــد؛ بلک ــوش نش ــارزه خام ــعل مب ــام، مش ام
ــه  ــالب ب ــت انق ــن 57 درخ ــا در22بهم ــد ت ــعله ورتر ش ش

ثمــر نشســت.
چرا امام)ره( کاپیتوالسیون را نفی کردند؟

ــه  ــد در آی ــی دارد. خداون ــی قرآن ــام)ره( مبنای ــدام ام اق
ــن  ــل هللا للکافری ــن یجع ــد: ل ــاء می فرمای ــوره نس 141س
ــرای  ــی ب ــد راه ــچ گاه خداون ــبیال؛ هی ــن س ــی المومنی عل
 پیــروی و تســلط کافــران بــر مســلمانان قــرار نــداده 

است.
ــت  ــروف اس ــبیل« مع ــی س ــه »نف ــه آی ــه ب ــه ک ــن آی  ای
ســلطه غیرمســلمان را بــر مســلمان ممنــوع کــرده اســت. 
ــالم ــدس اس ــن مق ــد دی ــالم معتقدن ــای اس ــه علم  هم

ــر  ــی ب ــتعمار خارج ــلطه اس ــه س ــرای هیچ گون ــز پذی هرگ
ــی  ــادی، امنیت ــی، اقتص ــلطه نظام ــم از س ــلمان ها اع مس
و فرهنگــی نیســت. اســالم، دیــن عــزت و افتخــار اســت و 
ذلــت را نمی پذیــرد. خداونــد، انســان های مؤمــن را افــراد 
بــزرگ و بزرگــوار می دانــد و خطــاب بــه آن هــا می فرمایــد: 
ــن؛  ــم مومنی ــون ان کنت ــم االعل ــوا و انت ــوا و التحزن التهن
سســت نشــوید و حــزن و انــدوه بــه دل راه ندهیــد. شــما 

برتریــد، اگــر مؤمــن باشــید. 
معلــوم می شــود اســالم، دیــن بــزرگ و عزتمنــدی اســت 
و مســلمانان بایــد عزیــز و بــا عــزت باشــند و ارزش 
ــانی  ــای نفس ــه خواهش ه ــدان دادن ب ــا می ــش را ب  خوی

و قرار گرفتن زیر سیطره کافران از دست ندهند. 
نــوع امتیــاز سیاســی اقتصــادی  بنابرایــن دادن هــر 
ــه  ــه ب ــه غیرمســلمانان ک ــی ب ــی و اجتماع ــی، قضای نظام
 ســیادت اســالم و مســلمانان ضربــه بزنــد، بــی ارزش 

و اعتبار خواهد بود.
  از ایــن رو، کاپیتوالســیون، خــالف اســالم و قــرآن اســت 
و امــام در مقابــل آن ایســتادند تا عزت اســالم و مســلمانان 
مخــدوش نشــود. امــروز نیــز در پــس برجــام بایــد مراقــب 
بــود دشــمن بــا شــیوه های خــاص خــودش از روزنه هــای 
ناپیــدا نفــوذ نکنــد و بــه ســلطه بــر مــا وارد نشــود کــه قطعا 
 الزاماتــی کــه رهبــری معظــم بــرای برجــام معیــن فرمودند 
و تذکــرات بیــن راهــی در مذاکــرات و اشــاره 70 مرتبــه ای 
ــام  ــی برج ــت100 روزه بررس ــکا در فرص ــوذ آمری ــر نف خط
ــیطان  ــکا و ش ــلطه آمری ــوذ و س ــتن راه نف ــرای بس ــز ب نی
ــت  ــر اس ــد ورودی دیگ ــون مترص ــه اکن ــت ک ــزرگ اس  ب

و البته زهی خیال باطل و هیهات مناالذلة.

انفجار و تخریب                                 
مــاه محــرم، مــاه خــون و جهــاد اســت و مــاه تهاجــم 
دشــمن بــه حــرم. حریــم آل هللا اســت. در 23 محــرم 
حــرم امام هــادی و امــام عســکری علیه الســالم در 
ــاری  ــا انفج ــیده و ب ــون کش ــاک و خ ــه خ ــامرا ب س
ــت  ــت و حقانی ــن از مظلومی ــد. ای ــب ش ــب تخری مهی
شــیعه اســت کــه در تاریــخ مــورد هجــوم بــوده 
ــم شــیعه«، حــرم شــریف  ــه شــهادت »تقوی اســت. ب
 امامان هــادی و عســکری علیهماالســالم در ســامرا

ــا  ــه دســت ناصبی ه ــخ ب ــول تاری ــار در ط ــب 13 ب قری
 تخریــب شــده اســت. اولین حملــه در 3 اســفند 13۸۴ 
ــاه در  ــانزده م ــت ش ــس از گذش ــه پ ــن حمل و دومی
ــذاران  ــه اول بمب گ ــرداد 13۸6 رخ داد. در حمل ۲3 خ
تی ان تــی  ۲00 کیلوگــرم  از  بیــش  به کارگیــری   بــا 
 و کار گــزاری آن در مرکــز گنبــد اقــدام بــه تخریــب آن 
و بخشــی از گلدســته )مناره(هــای طالئــی حــرم 
ایــن فاجعــه دردنــاک، در عــراق   کردنــد. در پــی 
ــوزه  ــای ح ــد. علم ــالم ش ــی اع ــزای عموم ــران ع و ای
علمیــه و مراجــع تقلیــد، دروس خــود را تعطیــل 
ــته  ــزرگ بس ــهرهای ب ــتر ش ــا در بیش ــد و بازاره کردن
شــدند. پــس از هتــک حرمــت مرقــد مطهــر امامیــن 
ــم  ــر معظ ــالم هللا علیهما،  رهب ــکریین س ــن عس همامی
انقــالب نیــز بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کردنــد: دســت 
ــود خــود  ــر خنجــر زهرآل ــار دیگ ــزان ب ــه کار فتنه انگی تب
را بــه پیکــره امــت اســالمی فــرود آورد و مرتکــب 
ــه انفجــار درحــرم ســامرا  ــع شــد. حادث ــی فجی جنایت
و هتــک حرمــت مرقــد مطهــر امامیــن همامیــن 
ــیعیان  ــط دل ش ــه فق ــالم هللا علیهما، ن ــکریین س عس
جهــان را خونیــن و عمــوم مســلمان را کــه بــه خانــدان 
 مکــرم پیامبــر اعظــم صلــی هللا علیــه وآلــه عشــق 
ــه  ــرد، بلک ــن و جریحــه دار ک ــد، غمگی و ارادت می ورزن
ــرار داد  ــی ق ــه هولناک ــر توطئ ــالم را در براب ــای اس دنی
کــه هدفــش ایجــاد جنــگ داخلــی در عــراق و مشــغول 
کــردن ملت هــای مســلمان بــه حــوادث خونیــن 
مذهبــی و فرقــه ای اســت. ایشــان، ایــن مصیبــت 
بــزرگ و ســایر مصائــب مســلمین را بــه حضــرت 
عــرض کردنــد  تســلیت  فــداه  ارواحنــاه   بقیــة هللا 
ــم  ــتکبران ظال ــر مس ــدن ش ــرف ش ــد برط  و از خداون
و کافــر را از ســر ملت هــای مســلمان خواســتار شــدند.

امــروز هــم حــرم امامــان علیهــم الســالم در معــرض 
ــه  ــای داعشــی اســت ک ــون و تکفیری ه تهاجــم وهابی
ــه لطــف  ــا ب ــه وهابیــت هســتند؛ ام ســاخته و پرداخت
خــدا و بــا رشــادت و شــجاعت مدافعــان حــرم از 
بــه  مانــد.  خواهنــد  و  مانده انــد  مصــون  آســیب 
ــت  ــقان امام ــاعدت عاش ــک و مس ــی و کم ــف اله  لط
و والیــت، حرمیــن شــریفین در کمتریــن فرصــت 
ممکــن بازســازی شــدند و چشــم دشــمنان را کــور و دل 
ــارت مســلمانان ــان محــل زی ــد و همچن ــا را لرزان  آن ه

و شــیعیان اســت. علی رغــم تهدیدهــای دشــمن مــردم 
بــا عشــق تمــام بــه زیــارت می رونــد و از خرمــن فیــض 

امامــان)ع( بهــره و توشــه می گیرنــد.

خبر سیاسی 

جهانگیری ابالغ کرد: 

 هرگونه افزایش حقوق و مزایا 

و استخدام های جدید، ممنوع است
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور 
خریــد  وزیــران،  هیئــت  مصوبــه  ابــالغ   بــا 
ــام  ــد، انج ــاختمان اداری جدی ــه س ــاره هرگون و اج
ــه افزایــش در نظــام  ــد و هرگون اســتخدام های جدی
ــتگاه های  ــط دس ــتمزد توس ــوق و دس ــت حق پرداخ

ــوع اعــالم کــرد. دولتــی را ممن
در بندهای موجود در این مصوبه آمده است:

- هرگونــه افزایــش در نظــام پرداخــت حقــوق 
نیـــز  و  فوق العاده هـــا  و  دســـتمزد کارکنـــان  و 
اســتخدام های جدیــد بــدون اطمینــان از تأمیــن بــار 
مالــی آن و اخــذ موافقــت ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــت. ــوع اس ــور ممن کش
ــدون  ــی ب ــرکت های دولت ــد در ش ــتخدام جدی - اس
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــذ موافق اخ

ــت. ــوع اس ممن
- هزینــه ســفر و ماموریت هــای خارجــی در 6 ماهــه 
ــد  ــزان 30 درص ــه می ــر ب ــاری حداکث ــال ج دوم س
ــت  ــل پرداخ ــل قاب ــال قب ــه دوم س ــرد 6 ماه عملک

اســت.
- برگــزاری هرگونــه همایــش و گردهمایــی و نظایــر 
آن از محــل اعتبــارات عمومــی و اختصاصــی در 
ــوارد  ــت. م ــوع اس ــاری ممن ــال ج ــه دوم س 6 ماه
اســتثنا پــس از تأمیــن اطمینــان بــار مالــی آن 
حداکثــر بــه میــزان ۲0 درصــد عملکــرد 6 ماهــه دوم 

ــدام اســت. ــل اق ــل قاب ســال قب
- هزینه هــای مــواد مصرفــی و ملزومــات اداری 
حداکثــر بــه میــزان ۵0 درصــد عملکــرد 6 ماهــه دوم 

ســال قبــل قابــل اقــدام اســت.
ــه ســاختمان اداری جدیــد  - خریــد و اجــاره هرگون
در 6 مــاه دوم ســال جــاری ممنــوع اســت؛ همچنین 
ــه دوم  ــوازم اداری در 6 ماه ــزات و ل ــازی تجهی نوس
ســال جــاری بــه اســتثنای واحدهایــی کــه حســب 
ضــرورت در ســال 9۵ راه انــدازی می گردنــد، ممنــوع 
ــال در  ــاز قب ــورد نی ــار م ــه اعتب ــواردی ک ــت. در م اس
قانــون بودجــه 9۵ کل کشــور پیش بینــی شــده 
ــی  ــد دســت کم 70 درصــد صرفه جوی ــز بای اســت نی

شــود.
ــن  ــوخت، تلف ــرق، س ــرف آب، ب ــای مص  - هزینه ه
و ارتباطــات حداکثــر بــه میــزان 70 درصــد عملکــرد 6 

ماهــه دوم ســال قبــل قابــل پرداخت اســت.
ــحاق  ــای اس ــا امض ــران ب ــت وزی ــه هیئ ــن مصوب ای
بــرای  رئیس جمهــور،  اول  معــاون  جهانگیــری، 
فنــاوری و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  بــه   اجــرا 
ــه کشــور و ســازمان اداری  ــه و بودج  ســازمان برنام

و استخدامی ابالغ شد.

وزیــر اطالعــات گفــت: اشــتیاق بــه ســرمایه گذاری در کشــور 
بــه دلیــل امنیــت مســتمر فراهــم شــده اســت.  بــه گــزارش 
ایســنا، حجت االســالم ســید محمــود علــوی طــی ســخنانی 
در مســجد جامــع شهرســتان دلیجــان افــزود: امــروز خداونــد 
ــام راحــل)ره(  ــری ام ــه برکــت خــون شــهدا و رهب ــال ب  متع
ــالمی  ــت اس ــری، حکوم ــم رهب ــام معظ ــای مق  و هدایت ه

را نصیب مردم کرده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از تشــکیل جمهــوری اســالمی 
ایــران، خدمــت بــه مــردم، به ویــژه محرومــان و مســتضعفان 
ــت کشــور  ــه امنی ــرد: دشــمن ســعی دارد ب ــار ک اســت، اظه
ضربــه بزنــد؛ امــا اشــراف اطالعاتــی توســط ســربازان گمنــام 
ــک  ــی، بســیج و ســپاه، ی ــروی انتظام ــج(، نی ــام زمان )ع ام
ــت. وی  ــرده اس ــا ک ــور حکمفرم ــل را در کش ــت بی بدی امنی
ادامــه داد: ســربازان شــما بــا تــوکل بــه خــدا، امنیــت را حاکم 
ــد، ســوزن  ــد بده ــدرت دی ــه آدم ق ــی ب ــدا وقت ــد. خ می کنن

ــرده را برداشــت،  ــد. وقتــی خــدا پ ــدا می کن را در کاهــدان پی
صدهــا کیلومتــر را می بینیــد؛ امــروز خداونــد پــرده را از 

ــام زمان)عــج( برداشــته  ــام ام ــوی چشــم ســربازان گمن جل
اســت. وزیــر اطالعــات بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز از شــرق و 
غــرب کشــور مــواد منفجــره دست ســاز وارد میهــن می شــود، 
تصریــح کــرد: دشــمن ســعی می کنــد بیــن شــیعه و ســنی 
ــد  ــف خداون ــا لط ــا ب ــن حیله ه ــه ای ــدازد و هم ــالف بین اخت
ــالمی  ــدس اس ــام مق ــزود: نظ ــت.وی اف ــده اس ــف ش کش
طــی ســال ها بــا ایــن آهنــگ حرکتــی موفــق داشــته اســت. 
ــه نظــام در تمامــی مراحــل  مــردم کمک هــای مختلفــی را ب
ــردم  ــه م ــه ب ــت ک ــئوالن اس ــه مس ــن وظیف ــته اند و ای داش
خدمــت کننــد و مــا هــم از همیــن مــردم هســتیم. وی بیــان 
ــر  ــت س ــی را پش ــای ناامن ــران دوره ه ــردم ای ــما م ــرد: ش ک
گذاشــته اید؛ ولــی بــه دیــن خــدا پشــت نکردیــد. مــا هــم بــه 
خدمــت بــه شــما افتخــار می کنیــم. مــردم و حکومــت، مــردم 
و دولــت همــه بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم و کشــور را 
بســازیم.وزیر اطالعــات بــا اشــاره بــه مســاعد شــدن وضعیــت 

ــت ســرمایه گذاری  ــا امنی ــت: م  ســرمایه گذاری در کشــور گف
مشــتاقند  ســرمایه گذارها  از  خیلــی  می کنیــم؛  ایجــاد  را 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــرمایه گذاری کنن ــا س ــور م ــا در کش ت
ــرد: از  ــار ک ــور اظه ــی در کش ــدت و همدل ــظ وح ــزوم حف ل
دعــوا هیــچ خیــری بــرای مملکــت حاصــل نمی شــود. 
ــم،  ــاد کنی ــم انتق ــر می خواهی ــالمی اگ ــگ اس ــا در فرهن م
دســت  بایــد  باشــد.همه  محترمانــه  صــورت  بــه  بایــد 
کشــور  در  ســرمایه گذاری  تــا  دهیــم  هــم  دســت  بــه 
 ایجــاد شــود و کار بــه وجــود آیــد و مشــکل اشــتغال 
بــا  امــر  ایــن  ازدواج جوانــان برطــرف شــود. تحقــق  و 
ــت  ــور، تح ــرفت کش ــرای پیش ــاد ب ــی و اتح ــت همدل تقوی
ــد  ــر خواه ــالب امکان پذی ــم انق ــری معظ ــای رهب راهنمایی ه
بــود.وی افــزود: امنیتــی کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
بی بدیــل اســت، از نفــس پــاک خانواده هــای محتــرم شــهدا 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج

وزیــر مســتعفی دولــت یازدهــم ضمــن اعتــراف بــه اینکــه 
ــا در ارشــاد نتوانســته بســیاری از دغدغه هــای  ــه م مجموع
ــالش  ــی ت ــد، ول ــع کن ــگ را مرتف ــوزه فرهن ــری در ح رهب
خــود را کــرده ، دربــاره سرپرســتی ســیدعباس صالحــی بــر 
مســند وزارت ارشــاد گفــت: مــن در طــول ایــن مــدت، بــدون 
مبالغــه بســیار از حضــور، دانــش و متانــت و حتــی مدیریت 
او اســتفاده کــردم؛ ولــی در عیــن حــال در طــول ایــن مــدت 
بــا کارشــان آشــنا شــدم و الزم اســت از زحمــات او و همــه 
ــدم  ــان تشــکر کنــم. اگــر 10 ســال دیگــر هــم می مان معاون
بــا همیــن معاونــان کار می کــردم. بــه ایــن مطالــب توجــه 

ــدام  ــد ک ــد دی ــه »بای ــند ک ــایت ها می نویس ــه س ــد ک نکنی
یــک از معاونــان، فالنــی را بــه اســتعفا کشــاند«. مســئولیت 
آنچــه در ارشــاد رخ داد، بــر عهــده بنــده اســت. ایــن 
ــر  ــت تدبی ــا سیاســت های دول ــد ت دوســتان همراهــی کردن
اجــرا شــود؛ همــه خدمــت کردنــد. مــن خــودم را از اعضــای 
کوچــک ایــن خانــواده می دانــم. ارتباطــم را بــا ارشــاد و ایــن 
خانــواده حفــظ خواهــم کــرد و در جهــت ارتباطــات گســترده 

در فضــای مجــازی هــم در تمــام شــبکه ها هســتم.
ــواب  ــتم و ج ــط هس ــم مرتب ــه ه ــراد بیگان ــا اف ــی ب  حت
می دهــم. امیــدوارم ایــن دوســتی ها و عالیــق پایــدار بمانــد.

وی بــه چنــد روز پایانــی مســئولیتش و آمــد و شــدهایی کــه 
ــی از  ــرد و بعض ــاره ک ــت، اش ــورت می گرف ــرش ص ــه دفت ب
صحنه هــا را تأســف برانگیز دانســت و گفــت: تعــداد جالــب 
توجهــی از افــرادی کــه مــن را می شناســند، طــی ایــن 10 روز 

گذشــته بــه دفتــرم آمدنــد و گریــه کردنــد. هــم متأثر شــدند 
و هــم خــدا را شــاکرم کــه محبــت مــا را در دلشــان قــرار داد 
کــه ابــراز عالقــه می کننــد. خــدای را بــر ایــن نعمت شــاکرم.

ــرای ارشــاد خــوب  ــده کار را ب ــان ســخنانش، آین وی در پای
توصیــف کــرد و گفــت: گزینــه ای کــه بــه مجلــس معرفــی 
ــگان  ــت. او از فرهیخت ــری اس ــی امی ــای صالح ــده آق  ش
و شــخصیت های ارزشــمند اســت. عمرشــان را در ایــن 
حــوزه صــرف کــرده و امــروز وجــود ذی قیمتــی هســتند کــه 
حتــی در طــول مــدت مدیریــت مــن نیــز همراهــی خوبــی 

بــا ارشــاد داشــتند.

رئیس جمهــوری روز دوشــنبه در اجتمــاع بــزرگ و پرشــور 
مــردم خمیــن بــا بیــان اینکــه نــام خمیــن بــا شــخصیت 
بزرگــی چــون امــام جاودانــه اســت، اظهــار داشــت: 
امــام خمینــی، پرچمــی را بــه اهتــزاز درآورد کــه بــا 
ــان موجــب تحقــق حکومــت  پیشــگامی نخبــگان و جوان
دینــی و مردمــی شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، 
بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، 
ــرای  ــان اینکــه ب ــا بی ــن مراســم ب ــی در ای حســن روحان
فراموش نشــدنی  افتخــاری  یازدهــم  دولــت  و  مــن 
ــز  ــردم عزی ــان م ــام راحــل میهم ــه در زادگاه  ام اســت ک
ــن،  ــردم خمی ــت: م ــتیم، گف ــن هس ــواز خمی و میهمان ن
ــران  ــت ای ــکار  عمومــی مل ــا در اف ــژه ای، نه تنه ــگاه وی جای
ــل  ــه دلی ــان ب ــن در سراســر جه ــام خمی ــه ن ــد، بلک دارن
آن شــخصیت واالیــی کــه از ایــن ســرزمین طلــوع 
ــان  ــا بی ــوری ب ــود.  ردیس  جمه ــد ب ــه خواه ــرد، جاودان  ک
ــالب  ــران، انق ــام ای ــان ن ــردم جه ــیاری از م ــه بس اینک

ــر  ــران و ایســتادگی  در براب ــت ای اســالمی و مقاومــت مل
ــل  ــام راح ــام ام ــا ن ــم را ب ــتکبران عال ــا و مس  ابرقدرت ه
تصــور  کســی  چــه  گفــت:  می شناســند،  عزیــز  و 
اراک،  علمیــه  حــوزه  در  کــه  یــک  طلبــه  می کــرد 
ــت و روزی در  ــور داش ــری حض ــیخ حائ ــای درس ش پ
ــد  ــرد، می توان ــرت  ک ــم مهاج ــه ق ــود ب ــتاد خ ــار اس کن
پرچمــی را بــه اهتــزاز درآورد کــه پــای آن جوانــان 
ایــران  سراســر  فرهیختــگان  و  نخبــگان  فعــال، 
ایــران   شــعار  اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی 
را طنین افکــن کننــد.  دکتــر روحانی خاطرنشــان کــرد: امام 
 نه تنهــا توانســت اســتقالل واقعــی را بــه ایــران برگردانــد 
ارمغــان  بــه  بــرای  مــردم  را  عظمــت  و  عــزت  و 
و  مردمــی،  اســالمی  توانســت حکومــت  بلکــه  آورد، 

قرن هــا  کــه  را  حکومتــی  و  دینــی  مردم ســاالری 
عشــق  کــه  ســرزمینی  در  بــود،  مدنظــر  مــردم 
مــردم  قلــوب  بیــت)ع(  اهــل  و   پیامبــر)ص( 
رئیس  جمهــوری  ســازد.  مســتقر  کــرده،  تســخیر  را 
افــزود: اگــر فکــر و اندیشــه امــام)ره(، نبــود، امــروز بعــد 
ــن  ــالب،    ای ــروزی انق از گذشــت بیــش از 30 ســال از پی
نظــام پابرجــا نبــود و جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان 

ــد.  ــرح نمی ش ــان مط ــو در جه ــی الگ حکومت
آنــان کــه  و  داد: متحجریــن  ادامــه  روحانــی  دکتــر 
اندیشــه واپســگرا داشــتند، بــه رأی مــردم معتقــد 
ــود حکومــت اســالمی  ــه  ممکــن ب ــی ک ــد و در حال نبودن
اســالمی  جمهــوری  هیــچ گاه  امــا  بزننــد،  فریــاد   را 
و  رأی مــردم  آرا  اینکــه صنــدوق  و  نمی پســندیدند  را 

ــوان  ــه عن ــدا ب ــون خ ــرده و قان ــور را اداره ک ــد کش بتوان
ــود.  ــرا نب ــل اج ــا قاب ــد آن ه ــد، از دی ــور باش ــون کش قان

رئیس  جمهــوری تأکیــد کــرد: ایــن امــام بــود کــه شــعار 
جمهــوری اســالمی ایــران را فریــاد زد؛ در شــرایطی کــه تــا 
پیــش از  آن، شــعار مــردم »اســتقالل، آزادی، حکومتــی 
اســالمی« بــود و بعــد از دعــوت امــام، شــعار مــردم بــه 
»اســتقالل، آزادی،  جمهــوری اســالمی« تغییــر پیــدا کــرد. 

دکتــر روحانــی تأکیــد کــرد: ایــن شــعار، مهم تریــن 
شــعار مــا خواهــد بــود؛ چــرا کــه انقالبــی بــودن و همــه 
نظــام اســالمی مــا در  ایــن شــعار خالصــه شــده اســت. 

یک صــدا  حاضــران  کــه  حالــی  در  ر ئیس  جمهــوری 
را  اســالمی«  جمهــوری  و  آزادی  »اســتقالل،  شــعار 
ــذارد  ــز نمی گ ــران هرگ ــت ای ــزود: مل ــد، اف ــاد می زدن فری
اســالمی کــه  جمهــوری  و  آزادی کشــور  و  اســتقالل 
ســال ها بــرای  رســیدن بــه آن هــا تــالش کــرده از دســت 

ــرود.  ب

»علی جنتی« در مراسم خداحافظی با بهارستان:

نتوانستیم بسیاری از دغدغه های رهبری در حوزه فرهنگ را مرتفع کنیم

روحانی: 

متحجرین به رای مردم معتقد نبودند

وزیر اطالعات:

اشتیاق به سرمایه گذاری در کشور به دلیل امنیت فراهم شده است 
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ــت:  ــود گف ــنبه خ ــای روز یکش ــه در صحبت ه ــژن زنگن بی
 اگــر وزارت نفــت پــول داشــت، تمــام وانت هــا را می خریــد 
ــن قراضــه  ــه آه ــل ب ــا تبدی ــی داد ت ــن م ــل ذوب آه و تحوی
ایــران صحبت هــای  نفــت  وزیــر  شــوند. صحبت هــای 
قابــل تاملــی اســت؛ زیــرا مــا بــه عنــوان یکــی از دارنــدگان 
بزرگ تریــن منابــع نفــت و گاز جهــان خــود، واردکننــده 
ــران در روز حــدود  ــر آمــار رســمی ای ــا ب بنزیــن هســتیم. بن
16 میلیــون لیتــر بنزیــن وارد می کنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــر اســاس اعــام معاونــت نوســازی نــاوگان در 
ــون  ــل و ســوخت کشــور، ۴  میلی ــت حمل ونق ســتاد مدیری
خــودروی فرســوده ایــران، روزانــه 11 میلیــون لیتــر ســوخت 
ــدود  ــاب، ح ــن حس ــا ای ــه ب ــد ک ــرف می کنن ــه مص اضاف
6۹  درصــد بنزیــن روزانــه واردشــده می شــود، توســط 
خودروهــای فرســوده اســتفاده می شــود. از ایــن میــان 
ــزار دســتگاه در  ــداد حــدود ۷۰۰  ه ــا تع ــی ب نیســان های آب
 ایــران، کمتــر از ۲۵  درصــد خودروهــای فرســوده کشــور 

را تشکیل می دهند.
 خودرویی با مصرف 20 لیتر در 100 کیلومتر

ــان های  ــوخت در وانت نیس ــرف س ــط مص ــون متوس هم اکن
کیلومتــر   1۰۰ هــر  ازای  بــه  لیتــر   ۲۰ حــدود  کشــور 
 اســت. اگــر میــزان زیــاد بــار و تنظیــم نبــودن موتــور 
و دیگــر عوامــل را بــه آن اضافــه کنیــم، بــا مصرفــی 

ــای  ــا خودروه ــی ب ــه حت ــویم ک ــه رو می ش ــام آور روب سرس
8 ســیلندر آمریکایــی نیــز قابــل قیــاس نیســت. تکنولــوژی 
 ســاخت ایــن وانت هــا بــه ۴۵ ســال قبــل برمی گــردد 
ــان  ــای جه ــچ کج ــر در هی ــه دیگ ــت ک ــون سال هاس و اکن

تولیــد نمی شــوند.
 تصادفات

ــی در  ــات نیســان های آب ــی از تصادف ــار دقیق ــد آم ــر چن ه
جاده هــای ایــران در دســت نیســت، امــا شــواهد بســیاری 

وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ایــن خودروهــا یــک پــای 
ثابــت تصادفــات منجــر بــه مــرگ در کشــور هســتند و وزن 
ــیاری از  ــارت بس ــدم مه ــف و ع ــای ضعی ــان، ترمزه زیادش
راننــدگان ایــن خــودرو، تاکنــون حــوادث تأســف باری را رقــم 

زده اســت.
 آلودگی هوا

ــزرگ  ــهرهای ب ــوا در ش ــی ه ــده آلودگ ــل عم ــی از دالی یک
ایــران، خودروهــا هســتند و خودروهــای فرســوده یــا 

خودروهــای بی کیفیــت نقــش پررنگــی در ایــن زمینــه 
ــد.  دارن

می دهــد  نشــان  جهانــی  بانــک  جدیــد  بررســی های 
ــر زودرس در  ــرگ و می ــل م ــن عام ــوا، چهارمی ــی ه آلودگ
جهــان اســت. همچنیــن بررســی ها نشــان می دهــد هــوای 
آلــوده، عــوارض اقتصــادی ســهمگینی بــرای کشــورهای در 
حــال توســعه بــه همــراه دارد و ســاالنه بیــش از ۵ تریلیــون 
دالر هزینــه در ســطح جهانــی صــرف تعطیلــی روزهــای کاری 
بــر اثــر آلودگــی هــوا و هزینه هــای پیشــگیری از مرگ ومیــر 

می شــود.  زودرس 
ــوا  ــی ه ــی، آلودگ ــک جهان ــد بان ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب
ســاالنه بیــش از ۵/۵ میلیــون کشــته و بیــش از ۵ تریلیــون 
دالر هزینــه بــرای اقتصــاد جهانــی بــه همــراه دارد. بــر 
اســاس گــزارش بانــک جهانــی، مرگ ومیــر زودرس ناشــی 
از آلودگــی هــوا در ایــران نیــز در طــی دو دهــه گذشــته رشــد 
داشــته و از 1۷ هــزار نفــر در ســال 1۹۹۰ بــه بیــش از ۲1 هــزار 
نفــر در ســال ۲۰13 رســیده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش 
خســارت اقتصــادی آلودگــی هــوا در کشــور هــر ســال ۲3 

میلیــارد دالر معــادل 8۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
ــفانه  ــف بار متاس ــام تأس ــار و ارق ــن آم ــه ای ــود هم ــا وج ب
ــرای نجــات کشــور از وجــود خودروهــای  ــچ راهــکاری ب هی
ــر تعــداد ایــن خودروهــا  فرســوده وجــود نــدارد و هــر روز ب
افــزوده می شــود. حرف هــای زنگنــه اگرچــه اولیــن هشــدار 

یــک وزیــر نیســت، امــا جــای تأمــل بســیاری دارد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

خودروهای فرسوده، بالی جان ایران

علی رغــم اینکــه دولــت در حــال بررســی طرحــی بــا 
بــه  توزیــع آب شــهری  هــدف واگــذاری مســئولیت 
شــهرداری ها و جداکــردن آن از حیطــه مســئولیت آب  
ــن  ــر ای ــرو ب ــت اندرکاران وزارت نی ــت، دس ــاب اس و فاض
ــادی  ــد آســیب های زی ــن موضــوع، می توان ــه ای ــد ک باورن

را بــه بدنــه مدیریــت یکپارچــه آب وارد کنــد. 
ــع آب در  ــال حاضــر، مســئولیت توزی در ح
ســطح کشــور بــر عهــده شــرکت مهندســی 
آب و فاضــاب کشــور قــرار گرفتــه کــه 
در دو بخــش آب و فاضــاب روســتایی 
تصفیــه  خدمــات  ارائــه  بــه  شــهری   و 
و توزیــع آب مشــغول اســت؛. امــا پــس از 

ــاره احتمــال واگــذاری مســئولیت  ــی درب ســال ها گمانه زن
شــرکت های آب و فاضــاب شــهری بــه شــهرداری ها کــه 
واکنش هــای متفاوتــی را در میــان مدیــران و کارشناســان 
ــذاری  ــرح واگ ــون ط ــت، اکن ــراه داش ــه هم ــش آب ب بخ
ــت در دســت  ــه شــهرداری ها در دول ــع آب شــهری ب توزی

بررســی قــرار دارد. در ایــن میــان حمیدرضــا جانبــاز، مدیــر 
عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب درخصــوص ایــن 
ــاح  ــه ص ــران ب ــم ای ــه اقلی ــه ب ــا توج ــت: ب ــذاری گف واگ
کشــور نیســت کــه ایــن مســئولیت بــه شــهرداری ها واگذار 

شــود. 
ســاختاری  تجــارب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــود  ــن وج ــا ای ــرد: ب ــار ک ــهرداری ها اظه ش
ــه آب  ــت یکپارچ ــن مدیری ــد بی ــت بای دول
ــا  ــرد و ب ــم بگی ــهری تصمی ــت ش و مدیری
توجــه بــه اقلیــم و مشــکات موجــود بــرای 
ــت  ــم دول ــد تصمی ــران بای ــن آب در ای تأمی
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــنجیده باش س
ــا  ــود، قطع ــذار ش ــهرداری ها واگ ــه ش ــئولیت ب ــن مس ای
ــیب  ــهرها آس ــع آب در ش ــور و توزی ــت آب کش ــه مدیری ب
ــرح  ــز مط ــا نی ــرح قب ــن ط ــرد: ای ــد ک ــاند، تاکی می رس
شــده؛ امــا بــه اعتقــاد مــن بهتــر اســت کــه در بخش هــای 
دیگــری بــه وظایــف مدیریــت شــهری اولویــت داده شــود.

ــورم  ــد روز پیــش اعــام کــرد کــه ت ــران چن مرکــز آمــار ای
مهرمــاه بــه ۷.۹ درصــد رســیده اســت؛ ضمــن اینکــه تــورم 
ــه  ــدی ب ــد درص ــش ۰.1 واح ــا افزای ــم، ب ــه ه نقطه به نقط
6.6 ارتقــا یافتــه اســت؛ امــا حــال گــزارش بانــک مرکــزی 
هــم نشــان می دهــد کــه در هفتــه منتهــی بــه 3۰ مهرمــاه 

قیمــت کاالهــای اساســی در بــازار افزایــش 
ــه می کنــد؛  ــازار گرانــی را تجرب ــد و  ب می یاب
بــه نحــوی کــه قیمــت گــروه کاالیــی برنــج 
میوه هــای تــازه، ســبزی های تــازه، گوشــت 
 قرمــز، چــای و روغــن نباتــی افزایــش 

را تجربه می کند. 
ــات  ــات و حبوب ــت لبنی ــن حــال قیم در عی

 ثابــت اســت و نــرخ تخم مــرغ، برنــج، گوشــت مــرغ 
و قنــد و شــکر کاهــش را نســبت بــه هفتــه قبــل تجربــه 

می کنــد.
 میــزان افزایــش قیمــت میوه هــای تــازه نســبت بــه هفتــه 
پیــش 3.8 درصــد، ســبزی های تــازه 1۰.۲ درصــد، گوشــت 

ــی ۰.۴  ــن نبات ــد و روغ ــای 1.1 درص ــد، چ ــز ۰.۹ درص قرم
درصــد افزایــش را نســبت بــه هفتــه قبــل نشــان می دهــد. 
ــز  ــت قرم ــازه، گوش ــبزی های ت ــات، س ــج، حبوب ــا برن ام
ــه ترتیــب ۰.۹ درصــد، ۰.6 درصــد  ــی ب چــای و روغــن نبات
۴ درصــد، ۲.۵ درصــد، 1.۵ درصــد و ۲.6 درصــد افزایــش 
را نســبت بــه هفتــه مشــابه مــاه قبــل نشــان 
ــاه ــه 3۰ مهرم ــی ب ــه منته ــد. در هفت  می ده
در گــروه لبنیــات، قیمــت پنیر غیرپاســتوریزه 
نســبت بــه هفتــه پیــش معــادل ۰.۲ درصــد 
ــن  ــام ای ــایر اق ــای س ــت؛ به ــش یاف کاه
ــود. قیمــت تخم مــرغ  گــروه بــدون تغییــر ب
داشــت  کاهــش  درصــد   ۵.۷  معــادل 
و شــانه ای 8 هــزار تومــان تــا 1۰ هــزار تومــان بــه فــروش 
ــد  ــادل 1.۷ درص ــکر مع ــای ش ــه، به ــن هفت ــت. در ای رف
کاهــش پیــدا کــرد؛ ولــی قیمــت قنــد ۰.۲ درصــد، چــای 
 خارجــی 1.1 درصــد، روغــن نباتــی جامــد ۰.1 درصــد 

و روغن نباتی مایع ۰.6 درصد افزایش داشت.

وزیــر نیــرو گفــت: در حــال حاضــر کمتــر از 6۰ درصــد از هزینه هــای صرف شــده 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــت می کنی ــترکان دریاف ــرق را از مش ــد ب ــرای تولی ب
ــت  ــن صنع ــان ای ــه زی ــی ب ــب توجه ــر جال ــاعت مقادی ــووات س ــر کیل ازای ه
ــی ویکمین  ــنبه - در س ــروز - دوش ــان دی ــد چیت چی ــود. حمی ــزوده می ش اف
ــت  ــش در قیم ــرای کاه ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ب ــرق ای ــی ب ــش بین الملل همای
ــع  ــع ارزان قیمــت همچــون مناب ــن مناب ــال تأمی ــه دنب ــد ب ــرو، بای تمام شــده نی
ــه   ــه مشــترکان ب ــرق ب ــروش ب ــرد: قیمــت ف ــار ک ــی خارجــی باشــیم، اظه مال
ــاد فــروش  ــووات، 66 تومــان اســت کــه اختــاف زی طــور متوســط در هــر کیل
ــش  ــب افزای ــل ترغی ــه دلی ــر، ب ــای تجدیدپذی ــد آن از نیروگاه ه ــرق و خری ب
ــرژی  ــد ان ــر اســت. وی درخصــوص تولی ــرژی تجدیدپذی ــرق ان ــد ب ســهم تولی
از منابــع تجدیدپذیــر عنــوان کــرد: بــرای ســال جــاری، 1۰۰ مــگاوات تولیــد بــرق 
ــرای ســال  ــزان ب ــن می ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــر در دســتور کار ق ــع تجدیدپذی از مناب
آینــده بــه ۴۰۰ مــگاوات افزایــش خواهــد یافــت. بــه گفتــه وزیــر نیــرو در حــال 
حاضــر تولیــد نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در تمــام جهــان کاهــش یافتــه و ایــران 
نیــز بــرای اســتفاده از ایــن موقعیــت، سیاســت های تشــویقی را بــرای بخــش 
خصوصــی در نظــر دارد؛ از ایــن مــوارد می تــوان بــه خریــد متوســط 3۷۰ تومانــی 
هــر کیلــووات بــرق تجدیدپذیــر اشــاره کــرد. وی بــا اشــاره بــه تأمین منابــع مالی 
اظهــار کــرد: بــه منظــور کاهــش قیمــت تمام شــده، بایــد بــه دنبــال تأمیــن منابع 
مالــی از راه هــای ارزان قیمــت باشــیم کــه در حــال حاضــر ســودهای بانکــی در 

ــر تمــام می شــود. ــع خارجــی ارزان ت ــن مناب داخــل کشــور از تأمی

ــه  ــود؛ ب ــراه ب ــبی هم ــانات نس ــا نوس ــر ب ــای اخی ــکه در روزه ــازار س ب
ــان، نیم ســکه 3۰۰۰  ــد 13 هــزار توم طــوری کــه ســکه تمام طــرح جدی

ــتند.  ــت داش ــش قیم ــان افزای ــکه 1۰۰۰ توم ــان و ربع س توم
ســکه تمام بهــار طــرح جدیــد در یــک هفتــه اخیــر بــا حــدود 13 هــزار 
تومــان نوســان همــراه شــده اســت. ایــن نــوع ســکه در ابتــدای هفتــه 
 گذشــته بــه قیمــت یک میلیــون و 8۴ هزار تومان در بازار مشــاهده شــد 
و در میانه هــای هفتــه بــه یــک میلیــون و ۹۲ هــزار تومــان رســید. در 
ابتــدای ایــن هفتــه، ایــن رونــد افزایشــی ادامــه پیــدا کــرد و در بــازار 
روز گذشــته، ســکه تمام طــرح جدیــد یــک میلیــون و ۹۷ هــزار تومــان 
عرضــه شــد. همچنیــن نیم ســکه در ایــن بــازه زمانــی بــا افزایــش 3۰۰۰ 

تومــان روبــه رو شــد. 
ــه  ــازار آزاد ب ــان در ب ــزار توم ــه گذشــته ۵۵1 ه ــل هفت نیم ســکه در اوای
ــزار  ــه ۵۵۴ ه ــاری ب ــه ج ــی هفت ــای ابتدای ــید و در روزه ــروش رس ف
تومــان افزایــش یافــت. ربع ســکه نیــز در ایــن مــدت از ثبــات نســبی 
برخــوردار بــود و هــزار تومــان نوســان قیمــت داشــت. ایــن نــوع ســکه 
ــازار  ــه پیــش، ۲۹۰ هــزار تومــان قیمــت داشــت و در ب در ابتــدای هفت
ابتــدای ایــن هفتــه بــه ۲۹1 هــزار تومــان رســید. از ســوی دیگــر ســکه 
گرمــی از هفتــه پیــش تاکنــون 3۰۰۰ تومــان نوســان قیمــت را تجربــه 
ــن قیمــت 18۲  ــی در کمتری ــازه زمان ــن ب ــوع ســکه در ای ــن ن ــرد. ای ک

هــزار تومــان و در بیشــترین قیمــت 18۵ هــزار تومــان عرضــه شــد.

در حالــی کــه گفتــه می شــود تهــران بــا معضلــی بــه نــام بلندمرتبه ســازی های 
ــهر  ــن ش ــوده، ای ــه ب ــر مواج ــه اخی ــک ده ــژه در ی ــه، به وی ــد مطالع فاق
 هم اکنــون جــزو 11 شــهر بلنــد جهــان قــرار دارد. همچنیــن پایتخــت ایــران

رکورددار گودبرداری های عمیق در جهان شناخته شده است. 
مدیــر کل دفتــر ســازمان های مهندســی و تشــکل های حرفــه ای وزارت 
راه و شهرســازی گفــت: مــا رکــورددار گودبــرداری در دنیــا هســتیم. 
ســاختمانی ســاخته شــده بــا ۷۰ متــر عمــق کــه مطمئنــا در هیــچ 
ــاب  ــد در کت ــث می توان ــن حی ــد و از ای ــاق نمی افت ــن اتف ــا ای ــای دنی کج
ــه  ــد در هم ــاختمان بلن ــه س ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــت ش ــز ثب ــس نی گین
 جــای دنیــا بــه صــورت مطلــوب مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد 
افــزود: نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه بــا رعایــت 
ضوابــط و مقــررات، بلندمرتبه هــا پســندیده تر خواهنــد بــود. منوچهــر 
شــیبانی اصل طــی روزهــای اخیــر در اولیــن نشســت شــورای سیاســتگذاری 
ــاه  ــا 3۰ دی م ــت ۲8 ت ــرار اس ــه ق ــد ک ــای بلن ــس بناه ــومین کنفران س
ــرات  ــا در نظ ــث روز دنی ــدن مباح ــر گنجان ــد ب ــن تاکی ــود، ضم ــزار ش برگ
ــان کــرد:  ــد، بی ــرای بررســی موضــوع ســاختمان های بلن کارشناسی شــده ب
یکــی از مهم تریــن نــکات مطــرح در ایــن زمینــه بحــث گودبــرداری اســت. 
متاســفانه مــا رکــورددار گودبــرداری در دنیــا هســتیم. ســاختمانی ســاخته 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــای دنی ــچ کج ــا در هی ــه مطمئن ــق ک ــر عم ــا ۷۰ مت ــده ب ش
ــود. ــت ش ــز ثب ــس نی ــاب گین ــد در کت ــث می توان ــن حی ــد و از ای نمی افت

کمتراز60درصدهزینهبرقازمشترکاندریافتمیشود

ماجرای آمدن ارز به خودپردازها
در حالــی کــه اخیــرا خبرهایــی رســید مبنــی بــر اینکــه بعضــی بانک هــا اقــدام بــه پرداخــت ارز و انجــام عملیــات صرافــی از طریــق 
خودپردازهــای خــود کرده انــد، بررســی موضــوع نشــان داد پرداخــت ارز در خودپردازهــا انجــام نمی شــود. واقعیــت آن اســت کــه 

ارز بــه دســتگاه تحویــل داده می شــود و طــی مراحلــی بــه کاربــر ریــال تحویــل می دهــد.

در قاب تصویر

پایتختایران،رکورددارگودبرداریهایعمیقدرجهانسکهبیمشتری،۱۳هزارتومانگرانشد

حتما بخوانید!
3آخرین خبرها از کارخانه »ارج« سه شنبه  4  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 282 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع مونوپاد در بازار )ریال(

 مونوپاد حرفه ای 
یانتنگ 2288

مونوپاد با شاتر بلوتوث 
C188 یانتنگ

450,000

370,000سه پایه حرفه ای یانتنگ

مونوپاد گاندو کالسیک 
2015

370,000

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
1288

325,000

 مونوپاد شیائومی 
Yi Sport

460,000

شاتر بلوتوث مونوپاد 
یانتنگ

50,000

360,000

فرآوردههاینفتیرویموجگرانی
صــدور  بــا  همزمــان  دولــت 
مصوبــه ای مبنــی بــر جایگزینــی 
نــرخ ارز آزاد بــه  جــای نــرخ ارز 
مبادلــه ای در قیمت گــذاری ۲۰ 
ــی  ــرح گران ــی، ط ــرآورده نفت ف
قیمــت  درصــدی   ۴۰ تــا   3۰
انــواع روغــن موتــور و قیــر را در 
ــی  ــرکت مل ــد ش ــه جدی ــاس مصوب ــر اس ــد زد. ب ــازار کلی ب
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، پیش بینــی می شــود 
ــوالت  ــر و محص ــودرو، قی ــی، خ ــن صنعت ــواع روغ ــت ان قیم
ــا  ــتی ب ــی و پایین دس ــع تکمیل ــاز در صنای ــورد نی ــی م نفت
تــا 3۰ درصــدی همــراه شــود. محاســبه  افزایــش ۲۵ 
قیمت گــذاری ۲۰ قلــم فــرآورده ویــژه نفتــی بــا ارز آزاد شــامل 
ــرد  ــوم، گوگ ــوم بات ــکات، وکی ــی، لوب ــای صنعت ــواع حال ه ان
ــی  ــول و کلوخــه اســت کــه عمــا مــوج جدیــدی از گران گران
ــم خواهــد زد. ســیدحمید  ــازار رق ــر را در ب ــواع روغــن و قی ان
حســینی، عضــو اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفتــی 
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش ــم اخی ــاره تصمی درب
نفتــی بــه منظــور محاســبه نــرخ ۲۰ فــرآورده ویــژه نفتــی بــا 
فرمــول  تغییــر  مبادلــه ای گفــت:  ارز  بــه جــای  آزاد  ارز 
قیمت گــذاری صرفــا جایگزینــی ارز آزاد بــا مبادلــه ای نبــوده 
و دولــت قیمــت پایــه محصــوالت ویژه نفتــی را افزایــش داده 

است.

بیبرنامگیدربازارشکر
بــازار شــکر ســالی پرچالــش را ســپری کــرد   امســال 
و از ماه هــای ابتدایــی ســال بــا تغییراتــی در عرضــه بــه 
بــازار روبــه رو شــد و افزایــش قیمــت پیــدا کــرد. معمــوال در 
فصل هایــی کــه برداشــت چغندرقنــد انجــام نمی شــود، ایــن 
ــود  ــرا کمب ــد؛ زی ــه چشــم می آی افزایــش قیمت هــا بیشــتر ب
عرضــه، بــازار را از حالــت تعــادل خــارج می کنــد؛ امــا امســال 
موضــوع قیمــت شــکر بــه چالــش بزرگ تــری تبدیــل شــد که 
 حتــی فرارســیدن فصــل برداشــت هــم نتوانســت قیمت هــا 
ــل  ــود فص ــا وج ــع ب ــد. در واق ــی بازگردان ــل از گران ــه قب را ب
برداشــت و افزایــش تولیــد در کارخانه هــا، همچنــان قیمــت 
شــکر در خرده فروشــی ها و عمده فروشــی ها بــا قیمــت 
ــکر  ــته ش ــک بس ــر ی ــال حاض ــه دارد. در ح ــوب فاصل مص
ــان  ــزار توم ــت ۴ ه ــه قیم ــی ها ب ــی در خرده فروش ۹۰۰ گرم
ــرای  ــکر ب ــته بندی ش ــر بس ــی اگ ــود و حت ــه می ش فروخت
ــه بیــش  ــرخ ب ــام دیگــری باشــد، ایــن ن برندهــای صاحب ن
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــم می رســد. ای ــان ه ــزار توم از ۴ ه
مجــری طــرح چغنــدر قنــد و نیشــکر وزارت جهــاد کشــاورزی 
شــنبه ایــن هفتــه اعــام کــرد: طبــق اعــام شــورای چغنــدر 
قنــد و نیشــکر وزارت جهــاد کشــاورزی، شــورای اقتصــاد 
قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر را بــرای مصرف کننــده ۲۷۲۰ 
ــی  ــا یزدان ــه علیرض ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــن ک ــان تعیی توم
قیمــت شــکر، مصــوب و تعزیراتــی اســت و اصنــاف مجــوز 
فــروش بــا قیمــت بیشــتر را ندارنــد. وی معتقــد اســت کــه 
ــاناتی  ــکر نوس ــان و دالالن ش ــته، قاچاقچی ــای گذش  در ماه ه
را در بــازار ایــن محصــول ایجــاد کردنــد کــه بــا افزایــش تولیــد 
شــکر در یــک مــاه اخیــر و برداشــت محصــول بهــاره، قیمــت 
ایــن کاال در بــازار مصــرف بــه تعــادل رســید. بــا وجــود اعــام 
ایــن نــرخ، همچنــان هــر کیلــو شــکر بــاز هــم در بــازار بــا نرخ 
۴ هــزار تومــان عرضــه می شــود و در واقــع بــه نظــر می رســد 
کــه اعــام نرخ هــای مصــوب تاثیــری بــر بــازار فــروش ایــن 

محصول نداشــته اســت.

آخرینخبرهاازکارخانه»ارج«
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی 
ــای  ــت کارخانه ه ــن وضعی آخری
پـــارس  و  آزمایـــش  ارج، 
کــرد.  تشــریح  را  الکتریــک 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــد طحان پ محم
برخــی افــراد در بخــش خصوصی 
ــد  ــور خری ــه منظ ــی را ب گام های
ــاره  ــوان دوب ــا بت ــته اند ت ــش برداش ــای ارج و آزمای کارخانه ه
چرخــه تولیــد آن هــا را فعــال کــرد؛ امــا دربــاره پــارس 
الکتریــک، مشــکات بیــش از این هاســت؛ چــرا کــه دانــش 
ــد  ــد و نیازمن ــوژی محصــوالت آن فــرق می کن تولیــد و تکنول
ســرمایه گذاری بیشــتر اســت. وی ادامــه داد: ایــن کارخانه هــا 
ــا  ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــه کنن ــدی را اضاف ــین آالت جدی ــد ماش بای
ــوع  ــدارد. در مجم ــود ن ــت وج ــکان رقاب ــی، ام ــدات قبل تولی
ــا  ــد ســایر کارخانه ه ــا همانن ــن کارخانه ه ــی ای ــت فعل وضعی
نیســت و بایــد بــه مــرور زمــان مشــکات آن هــا حــل شــود تا 
ــوازم  ــه ل ــس اتحادی ــند. رئی ــد برس ــه تولی ــه چرخ ــاره ب دوب
ــی در  ــک شــرکت ایتالیای ــا ی ــی ب ــت: رایزنی های خانگــی گف
زمینــه ماشــین آالت تولیــد لــوازم خانگــی انجــام شــده و ایــن 
ــر همکاری هــای مختلــف  شــرکت اعــام کــرده کــه عــاوه ب
تســهیات ویــژه ای را ارائــه می کنــد. بنابرایــن می توانیــم بــه 
ــه  ــش ب ــاره کارخانه هــای ارج و آزمای منظــور فعالســازی دوب

صورت اعتباری از تسهیات ارائه شده بهره ببریم.

خاویارایرانی،هرکیلو۸.۴میلیونتومان
ــار  ــرم خاوی ــال، ۵۷۹ کیلوگ ــت امس ــه نخس ــش ماه ــی ش ط
بــه ارزش یــک میلیــون و 38۷ هــزار و ۹۷8 دالر بــه 1۲ کشــور 
مختلــف صــادر شــده کــه از نظــر وزنــی 18.۴8 درصــد کاهــش 
یافتــه اســت؛ امــا از نظــر ارزشــی ۲1.8۰ درصــد افزایــش داشــته 
کــه نشــان می دهــد خاویــار ایرانــی طــی نیمــه نخســت 
ــر  ــته گران ت ــال گذش ــت س ــه نخس ــه 6 ماه ــبت ب ــال نس امس
شــده اســت. بــر ایــن اســاس، هــر کیلوگــرم خاویــار صادراتــی 
در نیمــه نخســت ســال گذشــته 1۵8۰ دالر بــوده اســت؛ در 
ــه  حالــی کــه امســال قیمــت هــر کیلوگــرم خاویــار صادراتــی ب
۲3۹۷ دالر )8 میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان( افزایــش یافتــه 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــدی را نس ــد 3۴.۰6 درص ــن رش ــه ای ک
ــا،  نشــان می دهــد. اســپانیا، آلمــان، امــارات، انگلســتان، ایتالی
بلژیــک، ســوئیس فرانســه، قطــر، کانــادا، مالــزی و هنگ کنــگ 
کشــورهای خریــدار خاویــار ایرانــی بودنــد؛ در حالــی کــه در ســال 
 گذشــته، تنهــا شــش کشــور آلمــان، امــارات، انگلســتان، ایتالیــا
ــد  ــه شــمار می رفتن ــروژ، مشــتری ایــن محصــول ب بلژیــک و ن
ــی از نظــر تعــدد  ــار ایران ــازار خاوی ــن نشــان می دهــد کــه ب و ای

مشــتریان و قیمــت، رونــق بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

قطارترنستکاشان-تهران

بهبهرهبرداریرسید
ــت مســافری  سرپرســت معاون
شــرکت راه آهن جمهوری اســامی 
ایــران گفــت: در دولــت یازدهــم 
بــا وجــود نقدینگی کم در کشــور 
پروژه هــای بزرگــی در توســعه 
خطــوط ریلــی همــراه بــا ارتقای 
کمیــت و کیفیــت خدمــات اجرا 
شــده اســت. میرحســن موســوی در مراســم بهره بــرداری از 
قطــار تــرن ســت پردیــس کاشــان - تهــران و بالعکــس اظهار 
ــئوالن  ــای مس ــی از دغدغه ه ــعه ریل ــه توس ــه ب ــرد: توج ک
کشــور اســت و بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه در مجلــس 
ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــات خوب در ســال های گذشــته، مصوب
تصویــب رســیده کــه نتیجــه آن توســعه راه آهــن کشــور بــوده 
ــت  ــرن س ــار ت ــدازی قط ــه راه ان ــان اینک ــا بی ــت. وی ب  اس
کاشــان - تهــران و بالعکــس باعــث شــکوفایی و پیشــرفت 
کاشــان خواهــد شــد، افــزود: امیــدوارم بــا اطاع رســانی بــه 
مــردم از ظرفیــت موجــود اســتفاده بهینــه شــود تــا در آینــده 
ــیم.  ــار باش ــن قط ــط دوم ای ــدازی خ ــاهد راه ان ــک، ش نزدی
موســوی همچنیــن از اختصــاص یــک واگــن شــش تختــه 
ــه  ــر داد ک ــس خب ــهد و بالعک ــه مش ــان ب ــار کاش ــرای قط ب
می توانــد در کنــار واگن هــای چهــار تختــه ایــن مســیر 
فعالیــت کنــد. وی افــزود: در صــورت اخــذ موافقت هــای الزم 
در جلســات هیئت مدیــره و بــا توجــه بــه چندیــن دانشــگاه در 
ایــن شهرســتان، دانشــجویان می تواننــد بــا ۵۰ درصــد 
تخفیــف از خدمــات قطــار کاشــان- تهــران و بالعکــس 

استفاده کنند.

اجازهورودبارقاچاقرانمیدهیم
رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان میادیــن میــوه و تره بــار 
ــات  ــبزیجات و صیفی ج ــوه، س ــت می ــت: قیم ــان گف اصفه
ــه  ــر اســت؛ ب ــی بهت ــه ســال گذشــته خیل امســال نســبت ب
گونــه ای کــه قیمــت محصــوالت کشــاورزی بــا کاهــش 
روبه روســت. ناصــر اطــرج بــا بیــان اینکــه کاهــش قیمت هــا 
ــار  ــی و وضــع اقتصــادی مــردم اســت، اظه ــه دلیــل فراوان ب
کــرد: امســال عرضــه محصــوالت کشــاورزی در بــازار نســبت 
ــادی  ــت اقتص ــا وضعی ــده؛ ام ــتر ش ــته بیش ــال گذش ــه س ب
ــدا کــرده اســت.  ــه ســال گذشــته افــت پی مــردم نســبت ب
وی درخصــوص علــت افزایــش قیمــت گوجــه در بــازار اضافــه 
کــرد: تــا هفته هــای گذشــته، گوجــه در اســتان های مختلــف 
ــون  ــا هم اکن ــد؛ ام ــت می ش ــان کش ــه اصفه ــور از جمل کش
گوجــه در اصفهــان تمــام شــده و تولیــد آن تنهــا منحصــر بــه 
اســتان فــارس شــده اســت. اطــرج بــا بیــان اینکــه قیمــت 
 گوجــه نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن زمــان کمتر اســت

اظهــار کــرد: افزایــش قیمــت گوجــه نســبت بــه ۲۰ روز قبــل 
بیشــتر شــده اســت؛ امــا نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
ــوه  ــدان می ــه در می ــته گوج ــال گذش ــتیم. س ــی نداش  قیمت
ــی  ــا 18۰۰ تومــان و امســال از کیلوی ــی 16۰۰ ت ــار کیلوی و تره ب
ــه  ــرج ادام ــد. اط ــروش می رس ــه ف ــان ب ــا 13۰۰ توم 1۰۰۰ ت
 داد: اجــازه ورود هیچ گونــه بــار قاچــاق در میــدان میــوه 
نیــز  در حــال حاضــر  و  نداده ایــم  را  اصفهــان  تره بــار  و 
لیموتــرش قاچاقــی در بــازار نداریــم؛ البتــه شــش مــاه پیــش 
امــکان وجــود لیموتــرش قاچــاق در بــازار بــوده اســت. اطــرج 
ــه  ــاورزی در مقایس ــوالت کش ــت محص ــرد: قیم ــح ک تصری
ــا ســال گذشــته کــم شــده اســت و خوشــبختانه در حــال  ب

ــم. ــان نداری ــازار اصفه ــودی در ب حاضــر کمب

تصمیمهایپستبرایسرویسعادی
شــهروندان متعــددی از عــدم 
دریافــت مرســوالتی کــه بــه 
شــیوه عــادی ارســال شــده 
گایــه دارنــد؛ امــا بــه گفتــه 
شــرکت  مختلــف  مســئوالن 
بــرای  ایــن شــرکت  پســت، 
ســرویس عــادی فقــط موظــف 

به تحویل مرسوله تا در ورودی آدرس مقصد است. 
ــه  ــت شــرکت پســت ب ــرد و کیفی ــت عملک ــر کل مدیری مدی
ــن ســرویس اشــاره  ــرای ارتقــای خدمــات ای ــزی ب برنامه ری
کــرد و گفــت: تــاش داریــم تگ هــای RFID را بــرای 
ــه  ــارت ب ــرل و نظ ــی و کنت ــت رهیاب ــادی جه ــوالت ع مرس
انجــام صحیــح فرآیندهــای داخلــی تــا مقصــد تهیــه کنیــم؛ 
البتــه ایــن موضــوع نیازمنــد هزینه هایــی اســت کــه تــاش 

ــم. ــن کنی ــت تأمی ــع دول ــل و مناب ــا را از مح ــم آن ه داری

توقفشمارهگذاریموتورهایکاربراتوری
رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان موتورســیکلت از توقــف 
شــماره گذاری موتورســیکلت های کاربراتــوری ثبــت سفارش شــده 
پــس از خردادمــاه امســال از مهرمــاه ســال جــاری خبــر داد و 
گفــت کــه از ابتــدای ســال آینــده موتورســیکلت های انژکتــوری 
ــی  ــدل فعل ــر از م ــان گران ت ــزار توم ــدود ۵۰۰ ه ــی ح ــا قیمت ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــل حج ــوند. ابوالفض ــازار می ش ــه ب روان
صنعــت موتورســیکلت ایــران بــر اســاس رونــد و بخشــنامه های 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــارت، س ــدن و تج ــت، مع  وزارت صنع
اظهــار کــرد: طبــق مصوبــه  اســتاندارد عمــل می کنــد،  و 
ــوری  ــیکلت های کاربرات ــماره گذاری موتورس ــران ش ــت وزی هیئ
ــفارش های  ــه س ــه البت ــده ک ــف ش ــال متوق ــاه امس از مهرم
پیــش از خردادمــاه کــه تعــداد محــدودی هــم هســتند، امــکان 
ــیکلت های  ــه موتورس ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــماره گذاری دارن ش
ــاالی ۲۰۰  ــه  طــور کلــی بــرای موتورهــای ب انژکتــوری در دنیــا ب
سی ســی تعریــف شــده اند، ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه 
کشــورهای اروپایــی از مهم تریــن نقــاط دنیــا در رابطــه بــا 
چالــش آلودگــی هــوا هســتند، هنــوز موتورهــای انژکتــوری در 
اروپــا اجبــاری نشــده اســت و خــود شــرکت ها اقــدام بــه تولیــد 
دو مــدل کاربراتــوری و انژکتــوری می کننــد. رئیــس ســندیکای 
تولیدکننــدگان موتورســیکلت بــا بیــان اینکــه شــرکت هایی کــه 
ــورد  ــتند، م ــبک را داش ــوری س ــای انژکت ــد موتوره ــوان تولی ت
ارزیابــی قــرار گرفتنــد، گفــت: در نهایــت یــک شــرکت چینــی 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت و تســت های انژکتورهــای تولیدشــده 
ــه  ــه گفت ــد رســید. ب ــه تأیی ــه ب ــز توســط مراجــع مربوط آن نی
حجــازی، ایــن شــرکت چینــی اروپایــی اســت و تولیــدات آن در 

ــود. ــام می ش ــن انج ــور چی کش

تورمباالرفت،قیمتکاالهاپرکشیدمدیریتیکپارچهآب،نبایدفدایمدیریتشهریشود



سه شنبه  4 آبان ماه   41395
ـــمـــاره 282  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
زنان سرپرست خانوار اصفهانی، کارت ...

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در چهارمحــال 
و بختیــاری بــه واحدهــای صنعتــی فــرآوری و تبدیلــی 
محصــوالت باغــی و کشــاورزی نیــاز اســت. قاســم ســلیمانی 
دشــتکی عنــوان کــرد: چهارمحــال و بختیــاری، یکــی از 
ــاورزی  ــی و کش ــوالت باغ ــد محص ــر در تولی ــتان های برت اس
ــن  ــم در ای ــای مه ــی از کمبوده ــرد: یک ــوان ک اســت. وی عن
ــرآوری محصــوالت باغــی  ــی و ف ــع تبدیل ــود صنای  اســتان نب
ــرد: وجــود  ــان ک و کشــاورزی اســت. ســلیمانی دشــتکی بی
صنایــع تبدیلــی و فــرآوری محصــوالت باغــی در ایــن اســتان 

ضــروری اســت.
 کاهش ضایعات میوه

ــود  ــه وج ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
صنایــع تبدیلــی و فــرآوری موجــب کاهــش ضایعــات میــوه 
فرآوری شــده  محصــوالت  تولیــد  داد:  ادامــه  می شــود، 
ــی از  ــتان، یک ــن اس ــاورزی در ای ــی و کش ــوالت باغ از محص
ظرفیت هــای مهــم بــه شــمار مــی رود کــه بایــد مــورد توجــه 

ــرد. ــرار بگی ق
 ایجاد ارزش افزوده محصوالت کشاورزی

تبدیلــی، فــرآوری  ایجــاد صنایــع  ادامــه گفــت:   وی در 

و بســته بندی در داخــل اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده محصــوالت کشــاورزی ضــروری 
ــان کــرد: ایجــاد  ــاری بی  اســت. اســتاندار چهارمحــال و بختی
و توســعه صنایــع فــرآوری محصــوالت کشــاورزی بــا توجــه به 
ارتبــاط مســتمر بــا بخــش کشــاورزی و دارا بــودن امکانــات 
ــر  ــری ب ــن اســتان، نقــش موث و قابلیت هــای موجــود در ای

ــد. ــا می کن ــه ایف توســعه منطق
 موانع سد راه سرمایه گذاران

ــن  ــاورزی در ای ــش کش ــه داد: بخ ــتکی ادام ــلیمانی دش س
اســتان بــا مشــکالتی ماننــد عــدم بازاریابــی مناســب، کاهش 
قیمــت محصــوالت کشــاورزی، پاییــن بــودن درآمــد بخــش 

ــت.  ــاورزی و... روبه روس کش
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: ایجــاد و توســعه 
صنایــع فــرآوری محصــوالت کشــاورزی در اســتان چهارمحال 
و بختیــاری، بــه علــت اســتعداد بــاالی کشــاورزی، نزدیکــی 
بــه بازارهــای مصــرف از جملــه اصفهــان و خوزســتان و وجــود 
نیروهــای متخصــص و غیرمتخصــص، می توانــد ضمــن 
ــه توســعه   حــل مشــکالت بخــش کشــاورزی، راه رســیدن ب
را همــوار کنــد. ســلیمانی دشــتکی بــا بیــان اینکــه بایــد زمینه 

 ســرمایه گذاری در ایــن بخــش در اســتان فراهــم شــود
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاران در ای ــد راه س ــع س ــه داد: موان ادام

ــد برداشــته شــود. بای
 ایجاد اشتغال

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: توســعه صنایــع 
فــرآوری و تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی و باغــی می توانــد 
اشــتغال جالــب توجهــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــون شهرســتان ســامان  ــرد: هم اکن ــان ک ــد. وی بی ایجــاد کن
ــع  ــعه صنای ــرای توس ــتان ب ــاط اس ــتعدترین نق ــی از مس یک
ــه  ــن منطق ــه ای ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــرآوری و تبدیل ف
مهم تریــن مرکــز تولیــد محصــوالت باغــی اســتان بــه شــمار 
مــی رود. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: 
ــی انجــام شــده اســت؛  ــن مســیر تالش های ــون در ای هم اکن
ــاد  ــیار زی ــتان بس ــش در اس ــن بخ ــعه ای ــت توس ــا ظرفی ام
ــه وارد شــود.  ــن زمین ــد در ای اســت و بخــش خصوصــی بای
ــی  ــون شــهرک های صنعت ســلیمانی دشــتکی گفــت: هم اکن
ــی ــع تبدیل ــعه صنای ــرای توس ــق ب ــن مناط ــی از مهم تری  یک

چهارمحــال  اســتان  داخــل  در  بســته بندی  و   فــرآوری 
و بختیاری هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

چهارمحال و بختیاری نیازمند صنایع تبدیلی محصوالت باغی

 میزان بارش در اصفهان 

کمتر از یک دهم میلیمتر است
کل  اداره  پیش بینــی  رئیــس 
اصفهــان  اســتان  هواشناســی 
گفــت: مهرمــاه، میــزان بارش هــا 
ــر از یــک  ــان، کمت در شــهر اصفه
دهــم میلیمتــر بــوده کــه بــر 
ــه  ــد ب ــا بای ــاس پیش بینی ه اس
حســن  می رســید.  دهــم   ۲.۱
خدابخــش اظهــار داشــت: در مهــر مــاه میــزان بارندگی هــا در 
تمــام نقــاط اســتان اصفهــان، بســیار کمتــر از حــد معمــول بــود 
و میــزان بارندگی هــا در مهرمــاه دور از انتظــار اســت. وی بیــان 
ــتان  ــون در اردس ــر تاکن ــا از اول مه ــزان بارندگی ه ــت: می داش
۱.۲، داران ۱.۴ میلیمتــر، خوانســار ۱۲.6 میلیمتــر، گلپایــگان 6 
 میلیمتــر، فریدونشــهر ۱.6 میلیمتــر، کاشــان ۱.۱ میلیمتــر 
میمــه ۲.۲ میلیمتــر بــوده اســت. وی بــا اظهــار اینکــه در 
فریدونشــهر کــه سرچشــمه آب وجــود دارد، انتظــار می رفــت ۱۱ 
میلیمتــر بارندگــی داشــته باشــیم کــه تنهــا ۱.6 میلیمتــر 
بارندگــی داشــتیم، اضافــه کــرد: در اردســتان و گلپایــگان میزان 

بارندگی ها در حد معمول بوده است.

 بافت 220 تخته فرش 

توسط مددجویان یزد
ــزد  ــتان ی ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــد تح ــان هنرمن ــت: مددجوی گف
اســتان یــزد در شــش مــاه نخســت امســال ۲۲۰ تختــه 
ــد.  ــع بافتن ــر مرب ــراژ هــزار و ۳۴6 مت ــه مت فــرش دســتباف ب
ــی  ــرح قالیباف ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــن قم ــر زین العابدی امی
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــرای زن ــب ب ــاغل مناس ــه مش از جمل
کمیتــه امــداد اســت، اظهــار داشــت: ایــن نهــاد بــا شناســایی 
ــازار، تأمیــن مــواد اولیــه مرغــوب و  طرح هــای روز و مدنظــر ب
مناســب، نظــارت بــر اجــرای طــرح همچنیــن فــروش تولیدات 
فــرش بــا قیمت هــای مناســب، ســعی کــرده بیشــترین ســود 
ــا  ــد. وی ب ــت کن ــت حمای ــده تح ــان بافن ــب مددجوی را نصی
اشــاره بــه ارزش فرش هــای بافته شــده بیــان کــرد: ارزش 
ــون  ــارد و ۲6۸ میلی ــر ۷ میلی ــزون ب فرش هــای بافته شــده اف
ریــال اســت و بیــش از ۵ میلیــارد و ۹۲۲ میلیــون ریــال ســود 
ــه  ــام آن ب ــه تم ــوده ک ــا ب ــروش فرش ه ــت آمده از ف ــه دس ب
مددجویــان بافنــده پرداخــت شــده اســت. زین العابدیــن 
به آمــوزی قالی بافــی، گامــی  برگــزاری دوره هــای  گفــت: 
مؤثــر در جهــت ارتقــای کیفیــت تولیــدات اســت و ایــن نهــاد 
ــه آموزش هــای  ــا ارائ افزایــش ارزش محصــوالت تولیــدی را ب
ــا  ــد ت ــن می کن ــان تضمی ــه مددجوی ــرح ب ــرای ط ــل از اج قب
 از زیــان احتمالــی مددجویــان در ایــن زمینــه جلوگیــری

 شود.

اخبار کوتاه

در مرکز شتابدهی مشاهیر مخابرات اصفهان

 نخستین مودم هوشمند

طراحی و اختراع شد

کیمیای وطن
بهمن توکلی فرد

در مرکــز شــتابدهی مشــاهیر 
مخابــرات اســتان اصفهــان برای 
ــودم  ــور، م ــتین بار در کش نخس
هوشــمند طراحــی و اختــراع 
شــد و در اتوکام ۲۰۱6 که ۲۰ آبان 
 مــاه ســال جــاری در اصفهــان برپــا می شــود، از آن رونمایــی 
ــرکت  ــاری ش ــاون تج ــایخی، مع ــر مش ــد. ناص ــد ش خواه
 مخابــرات بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن مــودم هوشــمند 
ــل  ــترکان ADSL قاب ــرای مش ــده ب ــن اختراع ش ــیار ام و بس
مهم تریــن خصوصیــات  وی گفــت:  اســت.  بهره بــرداری 
مــودم فــوق ایــن اســت کــه بــه هیــچ عنــوان هــک نمی شــود 
ــط  ــتگاه های مرتب ــه دس ــروس ب ــر آن از ورود وی ــالوه ب و ع
ــه اینکــه ۸۰ درصــد  ــا توجــه ب ــد و ب ــری می کن ــا آن جلوگی ب
ــا  ــوده می شــوند ب ــروس آل ــواع وی ــه ان ــا ب ــل و رایانه ه موبای
ــران افزایــش  ــان کارب ــن مــودم، درصــد اطمین اســتفاده از ای
می یابــد. معــاون تجــاری مخابــرات اســتان اصفهــان گفــت: 
بــا اجــرای عملیــات کابل گــذاری فیبرنــوری در شــهر اصفهــان 
 در قالــب طــرح یوتانــت ســرعت اینترنــت شــتاب می گیــرد 
و مشــترکان از ســرعت اینترنــت ۵۰ مگابیــت بر ثانیــه بهره مند 
می شــوند. شــایان ذکــر اســت طــرح طوبــی ویوتانــت 
 اینترنــت بــر بســتر فیبــر نــوری بــرای نخســتین بار در کشــور 

و نقاطی از شهر اصفهان شروع شده است.

 پیشرفت 80 درصدی طرح 

تعریض پل فلزی
مدیــر پــروژه تعریــض پــل فلــزی گفــت: ایــن پــروژه پــس 
ــی، ۸۰ درصــد پیشــرفت  ــات اجرای ــاز عملی ــاه از آغ از ۴.۵ م
فیزیکــی داشــته اســت. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، مرتضــی قدیریــان بــا اشــاره بــه اهــداف 
اجــرای ایــن پــروژه اظهــار کــرد: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه 
ــت در ســمت  ــری و مل ــوار مطه ــک بل کاهــش ســطح ترافی
ــت هللا  ــان آی ــی و خیاب ــم نظام ــای حکی ــمال و خیابان ه ش
بهشــتی و تعدیــل ترافیــک ارتباطــی شــمال و جنــوب 
ــگ  ــه کلن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــه اســت. وی در ادام رودخان
تعریــض پــل فلــزی روز ۱۳ خردادمــاه ســال جــاری بــه زمین 
زده شــد، افــزود: ایــن پــروژه ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
داشــته اســت. وی ادامــه داد: تــا پایــان شــهریورماه ۵ 
 میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان بــرای ایــن پــروژه هزینــه شــده

 است.

اخبار کوتاه

مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های  کیمیای وطن

 مردمــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســالمندان
بازنشســتگان، جانبــازان و معلــوالن اصفهانــی مشــمول طــرح 
منزلــت شــهروندی شــده اند، گفــت: بــا هماهنگی هــای 
انجام شــده، ۷۰ هــزار نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار اصفهانی 

ــد.  ــد ش ــرح خواهن ــن ط ــمول ای ــز مش نی
ــا اشــاره بــه اجرایــی  مســعود مهدویان فــر ب
شــدن طــرح منزلــت شــهروندی از آبان مــاه 
ســال جــاری افــزود: ۴۵۲ هــزار نفــر از 
شــهروندان اصفهانــی در قالــب ۴ گــروه 
ســالمندان، جانبــازان، افــراد دارای معلولیــت 
بازنشســتگان و زنــان سرپرســت خانــوار 

مشــمول ایــن طــرح خواهنــد شــد. وی گفــت: در ایــن طــرح 
بــرای جامعــه هــدف، کارت منزلــت شــهروندی صــادر 
می شــود و می تواننــد از خدمــات ورزشــی، فرهنگــی، تفریحــی 
ــژه  ــا تســهیالت وی ــی ب ــل عموم ــل و نق و گردشــگری و حم

بهره مند شوند. 

بــه  مســاعدت ها  افزایــش  تصریــح کــرد:  مهدویان فــر 
ســازمان های مردم نهــاد زنــان ســر پرســت خانــوار، حمایــت 
ــرای احــداث  ــت ب ــاد صاحــب صالحی از ســازمان های مردم نه
ــت  ــان سرپرس ــی زن ــی و آموزش ــز کارآفرین ــز مراک و تجهی
ــه ۳  ــرکت هایی ک ــول از ش ــت و محص ــد خدم ــوار، خری خان
ــرح باشــند  ــان آن مشــموالن ط درصــد از کارکن
ــژه در بهره منــدی ۲۰۰ مرکــز  ــه تخفیــف وی و ارائ
و گردشــگری  تفریحــی  ورزشــی،  فرهنگــی 
شــهرداری اصفهــان از جملــه مــواردی اســت کــه 
در راســتای حمایت هــای مالــی و تســهیالتی 
در طــرح منزلــت شــهروندی پیگیــری و اجرایــی 
ــا  می شــود. مهدویان فــر تصریــح کــرد: همــراه ب
ایــن کارت نــام کاربــری و رمــز بــرای هــر یــک از مشــموالن 
طــرح ارســال می شــود تــا شــهروندان بــا مراجعــه بــه ســایت 
مربوطــه از خدماتــی کــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد 
ــه  ــدن دارد و ب ــارژ ش ــت ش ــن کارت قابلی ــد. ای ــی یابن آگاه
عنــوان کیــف پــول خــرد مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

زنان سرپرست خانوار اصفهانی، کارت منزلت شهروندی دریافت خواهند کرد
ــروگاه  ــداث نی ــه اح ــت: تفاهم نام ــنجان گف ــدار رفس فرمان
ــن  ــنجان بی ــادی رفس ــژه اقتص ــه وی ــیدی در منطق خورش
اتریشــی  ســرمایه گذار  یــک  و  رفســنجان  فرمانــداری 
ــن  ــاد ای ــیه انعق ــوری در حاش ــد مالن ــد. حمی ــد ش منعق
ــش  ــرمایه های بخ ــذب س ــرای ج ــرد: ب ــار ک ــرارداد اظه ق

ســال کــه  شــعار  تحقــق  و  خصوصــی 
ــت ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت  اقتص
بــا  و  صــورت گرفتــه  خوبــی  اقدامــات 
ــع و زیرســاخت هایی کــه در  ــه مناب توجــه ب
شهرســتان داریــم، امیدواریم بتوانیــم انگیزه 
را در بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاران 
ــوری  ــم. مالن ــی و خارجــی ایجــاد کنی داخل

افــزود: ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ســبب می شــود 
ــق  ــارج و اشــتغال و رون ــودن خ ــی ب ــه از تک محصول منطق
ــوص  ــنجان درخص ــدار رفس ــود. فرمان ــاد ش ــادی ایج اقتص
ــرمایه گذار  ــا س ــه ب ــن تفاهم نام ــت: ای ــه گف ــن تفاهم نام ای
ــیدی  ــروگاه خورش ــد نی ــک واح ــداث ی ــرای اح ــی ب اتریش

۱.۲ مگاواتــی بــا اعتبــار ۵۵ میلیــارد ریــال بــود کــه تــا دهــه 
ــز  ــس از آن نی ــد و پ ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــر امس فج
ــا همــکاری همیــن ســرمایه گذار و مشــارکت ســرمایه گذار  ب
داخلــی، فازهــای بعــدی ایــن نیــروگاه را تــا ۱۰ مــگاوات در 
منطقــه داریــم تــا از ایــن منبــع عظیــم خداونــدی و انــرژی 
خورشــیدی اســتفاده شــود. گرهــارد ربــن 
ــر عامــل شــرکت اتریشــی نیــز  اشــتاینر، مدی
در ایــن مراســم گفــت: خیلــی خوشــحالم 
ــم و در  ــور یافت ــنجان حض ــروز در رفس ــه ام ک
ــه امضــا شــد. وی  ــن تفاهم نام ــداری ای فرمان
ــروگاه از  ــن نی ــداث ای ــرای اح ــرد: ب ــان ک بی
ــاز  ــاز می شــود و در ف ــده کار آغ ــای آین هفته ه

ــم.  ــداث می کنی ــی را اح ــروگاه ۱۰ مگاوات ــدی نی بع
ــان و رفســنجان  ــل انتخــاب اســتان کرم ــن اشــتاینر دلی  رب
را بــرای احــداث ایــن نیــروگاه، وجــود ســطح تابــش زیــاد 
ــی  ــاری ایران ــریک تج ــا و ش ــطح دری ــاع از س ــاب، ارتف آفت

ــرد. ــالم ک ــراوان، اع ــش ف برخــوردار از دان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : اصغر ساربان دادخواستی به طرفیت خوانده : حمید عنایتی  به خواسته  مطالبه وجه بابت... و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۳۷۵۱۴۰۰6۱۷ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۲۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۰۲
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : منصور عطائیان و ناصر عطائیان و  علی عطائی دولت آبادی ورشاء عطائیان دادخواستی به طرفیت خوانده 
: سوسن عطائی دولت آبادی و مهناز عطائیان دولت آبادی و خسرو عطائیان دولت آبادی و شهناز عطائیان دولت 
آبادی و عزت دری و جمشید عطائیان دولت آبادی و پرویز عطائی دولت آبادی و ثریا عطائی دولت آبادی و فرحناز 
عطائیان دولت آبادی  به خواسته  تقسیم ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که مالحظه 
نظریه کارشناسان به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به 
کالسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۳۷۵۱۴۰۰6۲۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه  نظریه کارشناسان حاضر گردند. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۲۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۰۳
دادنامه

کالسه پرونده : ۹۵/۱۳۳ شماره دادنامه : ۱۴۲-۹۵/۰۵/۲۳ مرجع رسیدگی شعبه دوم  شورای حل اختالف برخوار 
خواهان : محمد مهدی رفیعی به نشانی دولت آباد خ میثم کوی بوعلی کوچه بهارستان پالک ۲6 خوانده : احمد 

خدادادی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
به تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختالف دستگرد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است شورا 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
دادنامه

در خصوص دعوی آقای محمد مهدی رفیعی بطرفیت احمد خدادادی ا بخواسته مطابه مبلغ 6۵۵۰۰۰۰ ریال وجه ۴ 
فقره چک ۸۵۳۱۱۵-۸۰/۱۲/۲۵  و ۸۵۳۱۲۴-۸۱/۰۲/۰۲ و ۲۷۲6۲6-۸۱/۰۱/۲۱ و ۵۳۱۱۰-۸۱/۰۱/۳۱  با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان  و مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲۴۹ قانون تجارت و ۱۲۹۱ 
و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 
۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 6۵۵۰۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 
اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان برخوار میباشد. 
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۲۲/م الف به تاریخ ۰۲ /۹۵/۰۸
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: اکبر فرامرزی به نشانی دولت آباد خیابان گلزار کوچه پدرام پالک ۸6  محکوم علیهم : ۱- 
محمد سبحانی ۲- حسین عیدی وند فرزند علی به نشانی ۱- دولت آباد- منطقه صنعتی بلوار امام خمینی جنب 

تاالر سنگبری رستوران خان ۲- مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره ۸۹ به تاریخ ۹۵/۰۳/۳۰ حوزه شورای حل اختالف برخوار محكوم عليه محکوم 
است به : پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از مورخ ۹۴/۰۴/۱۰ لغایت اجرای حکم شاخص نرخ تورم با محاسبه و اجرای احکام 

مدنی و پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا .
است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   ۳۴ ماده 
مالی معرفی کند که  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد   اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف 
نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای 
اعالم ندارد صریحا  اگر مالی  و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  دارایی خود   باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع 

 نماید.  
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۱۹/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۲۸

آگهی حصر وراثت
خانم رقیه آقا بابائی مرغی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴۲۴/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم غالمحسین آقا بابائی 
بشناسنامه ۲۹ در تاریخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:۱-فاطمه خانی دنبی فرزند مسیب ش.ملی 66۰۹۳۲۹۷۴۵ )همسر متوفی( )۲( اکبر ش.ش ۱ )۳( 
حسین ش.ش ۱۲۹ )۴( اصغر ش.ش ۹ )۵( سکینه  ش.ش ۱۱۱ )6 ( رقیه ش.ش ۱ همگی آقابابائی فرزند 
غالمحسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۲۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۰۲
دادنامه

خواهان : آقای مرتضی براتی فرزند اسداله به نشانی دستگرد برخوار بلوار معلم آهن فروشی براتی خوانده : آقای 
ابراهیم یبلوئی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه
ابراهیم یبلویی فرزند محمد عبداله به خواسته  در خصوص دادخواست مرتضی براتی فرزند اسداله به طرفیت 
مطالبه اجور معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ لغایت حدود اجرای مقوم به پنج میلیون و صد هزارتومان بانضمام مطالبه 
مطلق خسارات تاخیر تادیه با عنایت به بررسی صورت گرفته و دالیل موجود در پرونده از جمله کپی مصدق اجاره 
نامه و اقرار خوانده در جلسه رسیدگی دعوی خواهان را وارد  دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجور معوقه به انضمام 
خسارات دادرسی و هزینه تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۷۲6/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۸/۰۳
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۱۸۰۰۳۰۳۴ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۱۱۹۵ آقای سید ابراهیم طباطبایی نیا 
فرزند سید رضا بشماره شناسنامه ۵۹۵ صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۹۹.۹۰ 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۳  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای مجید پوریا منش
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/6۹۷/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۹۹۲ کالسه پرونده ۱۳۹۳۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۳۰۱ آقای قاسم قدیری خرزوقی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  ۲۱۸.۴۵ 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۸ فرعی از ۱۱۴  اصلی واقع در خورزوق در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/6۹۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تيران
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

برابر آراء صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
۱-رای شماره ۱۳۴۹6۰۳۰۲۰۱6۰۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ مالکیت آقای محمد رضا دادخواه     فرزند محمد علی 
مربع پالک شماره  ۱۴۲۵/۱۰متر  به مساحت ششدانگ  باغ   یکدرب  ۱۱ سهم ششدانگ  از  در ۵.۵ سهم مشاع 
۱۲۸۴فرعی  از ۱  اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  از مالکین حسن و ابراهیم و حسین 

و زهرا و سکینه و فاطمه همگی دادخواه 
در   غالمرضا  فرزند  مظاهری  مهدی  آقای  مالکیت   ۱۳۹۵/۰۳/۱6 مورخ   ۱۳۴۹6۰۳۰۲۰۱6۰۰۱۰۹ شماره  ۲-رای 
ششدانگ قسمتی از  یکدرب باغ  به مساحت ۳۰۹/6۰متر مربع پالک شماره ۱۳۳6/۱فرعی  از ۱  اصلی و اقع در 

تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  مع الواسطه از حیدر و ماه سلطان شیرازی تیرانی 
تاریخ انتشار نوبت اول  : ۱۳۹۵/۷/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۸/۴
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون مهدی شبان- الف –م/۲۳6

آگهی ابالغ
۹۳۰۵۷۱تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۰۹6۵شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۱۴۸شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ در خصوص دعوی محکوم له غالمرضا شهبازی به طرفیت محکوم علیه محسن جعفری 
تاریخ نشر آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناسی به اجرای احکام شعبه  از  علی شاهدانی ظرف مدت سه روز 
– خ شهید  باال  چهارباغ  اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  دادگستری  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  پانزدهم 
نیکبخت – ۲۰۰ متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- جنب بیمه پارسیان دوایر اجرای احکام 
شعب حقوقی طبقه ۳ واحد 6 اجرای احکام شعبه ۱۵ حقوقی مراجعه نمایید به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و  درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 مالحظه  نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این اجرا حاضر گردد .

شماره: ۲۲۷6۲/م الف اجرای احکام شعبه پانزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اصفهان – 
مزروعی 

دادنامه
شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۳6۲۰۲۰۰۳۷۷  شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۷/۲۵  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۳6۲۰۲۰۱۰۹۱  شماره 
بایگانی شعبه:۹۵۰۳۸۱ خواهان: آقای سعید ولیابیدگلی فرزند مرتضی به نشانی آران و بیدگل-خیابان شهداء-
معراج6-منزل شخصی خوانده:آقای علی صالحوند فرزند حسن خون به نشانی خوزستان-شهرستان ایذه-خیابان 
حضرت محمد رسول ا...-کوچه شهید کیانپور-کد پستی ۱66۵۹6۵ خواسته: مطالبه وجه چک    رای دادگاه   در 
خصوص دعوی آقای سعید ولیا بیدگلی فرزند مرتضی به طرفیت آقای علی صالحوند فرزند حسن خون به خواسته 
مطالبه وجه ۳ فقره چک جمعا به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با 
عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت، تنظیمی از 
سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب)در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خوانده ارائه،اقامه و یا تحصیل نشده است.بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد 
مواد ۵۲۲،۵۱۹،۵۰۲،۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی،ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ 
قانون صدور چک،حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
شماره:۱۳/۲/۹۵/۴۵6/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۹۲6مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ خانم نرگس کمالی    به شماره شناسنامه 
۱۰۵ کدملی ۱۲۹۰۳۳۱۸6۳صادره از اصفهان  فرزند محمد   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۵۷/6۴ 
متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲ فرعی از ۳۵۹۷ - اصلی واقع در بخش ۱ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۸/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۸/۱۹ 

شماره : ۲۲۹۸۰ / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
گواهی  حصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۵۴۷۳ شماره  بشناسنامه  آبادی   حسن  دهخدا  شیوا  خانم 
شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  ۹۵/۱۱۰۸تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
و ورثه وی در هنگام  تاریخ ۱۳۹۵/6/۹در گذشته  آبادی       بشناسنامه شماره ۱۴۱۰در  علیرضا دهخدا حسن 
با  فرزند قدمعلی     شماره شناسنامه  ۲۰ نسبت  آبادی   از ۱- محمد علی دهخدا حسن  عبارتند  در گذشت 
مادر ۳-  متوفی  با  نسبت   ۱۸ شناسنامه  فرزندحسین  شماره  آبادی   دهخدا حسن  طاهره  پدر   ۲-  متوفی 
ضا  شماره شناسنامه ۱۱۰۰۷۰۵۱۸۱ نسبت با متوفی پسر   متین دهخدا حسن آبادی  فرزند علیر 
۴- نگین دهخدا حسن  آبادی فرزند علیرضا  شماره شناسنامه ۱۲۷۳۵۴۰۴۴۱ نسبت با متوفی دختر  ۵- شیوا 
دهخدا حسن آبادی   فرزند محمد حسین  شماره شناسنامه ۵۴۷۳ نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات 
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد. 
شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

 دادنامه
اختالف  حل  شورای   ۴۲ شعبه   : رسیدگی  مرجع     ۹۴/۱۰/۲۰-6۸۵ دادنامه  شماره   ۴۳۰-۹۴  : پرونده  کالسه 
اصفهان  خواهان : آقای حسن معینی با وکالت آقایان ۱- مهران اسیری ۲- رامین رهنی  به نشانی : دولت آباد 
بلوار ۱۷شهریور بن بست امیر کبیر پالک ۴۹  وکیل خواهان : مهران ایری و رامین رهنی نشانی: اصفهان خیابان 
شریعتی باالتر از دنیای گل پالک ۱۱۰ طبقه سوم  خوانده : مهدی منصوری نشانی مجهول امکان   خواسته: مطالبه 
با عنایت به محتویات   : بانک ملی به شماره  ۸۳۰/۲۷۵6۸۲  گردشکار  یک فقره چک مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا حل اختالف  در خصوص دعوی آقای حسن معینی به وکالت 
از مهران اسیری و رامین رهنی به طرفیت مهدی منصوری  بخواسته مطالبه مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیون 
و پانصد هزار تومان(وجه چک به شماره ۱۳۰/۲۷۵6۸۲-۹۳/۵/۱۰  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و  ۱۹۸ ، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال معادل)سه میلیون و پانصد هزار تومان(  بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه  خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  موصوف)۹۴/۵/۱۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  طبق شاخص بانک 
مرکزی  صادر و اعالم  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
۲۱۹۰۱/م الف   قاضی شعبه ۴۲ شورای حل اختالف اصفهان

گواهی  حصروراثت
خانم شیوا دهخدا حسن آبادی  بشناسنامه شماره ۵۴۷۳ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه در خواستی بشماره ۹۵/۱۱۰۸تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا دهخدا حسن 
آبادی       بشناسنامه شماره ۱۴۱۰در تاریخ ۱۳۹۵/6/۹در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محمد 
علی دهخدا حسن آبادی  فرزند قدمعلی     شماره شناسنامه  ۲۰ نسبت با متوفی پدر   ۲- طاهره دهخدا حسن 

آبادی  فرزندحسین  شماره شناسنامه ۱۸ نسبت با متوفی مادر ۳- متین دهخدا حسن آبادی  فرزند علیر 
ضا  شماره شناسنامه ۱۱۰۰۷۰۵۱۸۱ نسبت با متوفی پسر  ۴- نگین دهخدا حسن  آبادی فرزند علیرضا  شماره 
شناسنامه ۱۲۷۳۵۴۰۴۴۱ نسبت با متوفی دختر  ۵- شیوا دهخدا حسن آبادی   فرزند محمد حسین  شماره 
شناسنامه ۵۴۷۳ نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

در شهر

احداث نیروگاه خورشیدی در رفسنجان توسط اتریشی ها
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حتما بخوانید!
2 فیلم ایرانی، نامزد جوایز سینمایی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــواره از وزارتخانه هــای 
پرحاشــیه بــوده اســت و وزرایــش، فــارغ از راســت و چــپ بودن 
یــا سیاســی و غیرسیاســی بــودن، از گزنــد انتقــادات در امــان 
ــتعفای  ــا اس ــز ب ــم نی ــت یازده ــرا در دول ــن ماج ــد. ای نبوده ان
علــی جنتــی بــار دیگــر نشــان داد کــه کشــتی وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد ســاحل آرامشــی نخواهــد داشــت. پــس از اســتعفای 
علــی جنتــی از وزارت ارشــاد، رئیس جمهــور، ســیدرضا صالحــی 
 امیــری را بــه عنــوان گزینــه پیشــنهادی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی بــه مجلــس معرفــی کــرد.
 سیدرضاصالحیامیری

ــمت وزارت  ــدی س ــرای تص ــه ب ــری ک ــی  امی ــیدرضا صالح س
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه مجلــس معرفــی شــده اســت 
از چهره هــای علمــی و فرهنگــی در دولت هــای اصاحــات 
 و تدبیــر و امیــد اســت و اکنــون ریاســت ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ملــی را بــر عهــده دارد. صالحــی  امیــری، 55 ســال 
ــدرک  ــت. او دارای م ــل اس ــهر باب ــرکا در ش ــد امی دارد و متول
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی و عض ــت دولت ــرای مدیری دکت
انتخابــات  یازدهمیــن دوره  علــوم و تحقیقــات اســت. در 
ــی ســتاد  ــاون فرهنگ ــر صالحــی، مع ــوری، دکت ریاســت جمه
دکتــر روحانــی بــود و در بحث هــا و مناظره هــای انتخاباتــی بــه 

ــت. ــای وی پرداخ ــریح نگرش ه ــن و تش تبیی
 کارنامهعلمیوفرهنگی

در کارنامــه علمــی و فرهنگــی وی، تألیــف و نــگارش 14 عنــوان 
ــم  ــه چش ــی ب ــی و پژوهش ــه علم ــوان مقال ــاب و 35 عن کت
ــی  ــیب شناس ــه »آس ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــورد ک می خ

ــی  ــت اجتماعــی« و »انســجام مل ــران«، »امنی فرهنگــی در ای
و تنــوع فرهنگــی« اشــاره کــرد. صالحــی  امیــری در ســال 92 
ــر  ــر پیشــنهادی دکت ــه مســعود ســلطانی فر، وزی ــس از اینک پ
ــرای تصــدی در  ــس را ب ــاد مجل ــی نتوانســت رأی اعتم روحان
وزارت ورزش و جوانــان کســب کنــد، توســط رئیس جمهــور 
 سرپرســت ایــن وزارتخانــه شــد. وی کــه پــس از دو مــاه 
 و اندی سرپرســتی وزارت ورزش و جوانان، رأی اعتماد مجلس 
را بــرای ایــن پســت کســب نکــرد، در 30 بهمــن 92 بــه ریاســت 
ــت  ــد. معاون ــوب ش ــی منص ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
بررســی های اســتراتژیک وزارت اطاعــات، ریاســت کمیتــه 

ــت  ــی و معاون ــت مل ــی امنی ــه شــورای عال اجتماعــی دبیرخان
ــع  ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــی مرک ــی و اجتماع فرهنگ
تشــخیص مصلحــت نظــام، از دیگــر ســوابق اداری و فرهنگــی 
ــن از  ــد. همچنی ــمار می آین ــه ش ــری ب ــی  امی ــیدرضا صالح س
دیگــر ســوابق او می تــوان بــه ریاســت انجمــن علمــی مدیریــت 
و برنامه ریــزی فرهنگــی در ایــران، مســئولیت برنامه ریــزی 
 فرهنگــی واحــد علــوم تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی 
و مدیــر مســئولی فصلنامه هــای مدیریــت فرهنگــی و راهبــرد 
اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد. صالحــی  امیــری همچنیــن 
عضــو کمیســیون فرهنگــی دولــت، عضــو شــورای اطاع رســانی 

دولــت، عضــو شــورای فرهنــگ عمومــی، عضــو کمیتــه فرهنــگ 
ــاب  ــه کت ــای خان ــت امن ــو هیئ ــام، عض ــران و اس ــدن ای  و تم

و رئیس کمیته ملی حافظه جهانی )یونسکو( است.
     تحصیالت

ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی ـ دانش ــوم سیاس ــی عل کارشناس
ــز ــران مرک ته

ــوان  ــوم سیاســی ـ دانشــگاه تهــران )عن کارشناســی ارشــد عل
پایان نامــه: کالبدشــکافی فرقه گرایــی در ســاختار سیاســی 

ــتان( پاکس
ــد  ــامی، واح ــگاه آزاد اس ــی ـ دانش ــت دولت ــرای مدیری دکت
علــوم و تحقیقــات )عنــوان پایان نامــه: مدیریــت تنــوع قومــی 

ــان( ــران و جه در ای
سوابقعلمیودانشگاهی

- استادیار و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی
ــکده  ــی دانش ــزی فرهنگ ــت و برنامه ری ــروه مدیری ــر گ - مدی
 مدیریــت و اقتصــاد )دانشــگاه آزاد اســامی، واحــد علــوم 

و تحقیقات( ـ مقطع کارشناسی ارشد
ــکده  ــی دانش ــزی فرهنگ ــت و برنامه ری ــروه مدیری ــر گ - مدی
 مدیریــت و اقتصــاد )دانشــگاه آزاد اســامی، واحــد علــوم 

و تحقیقات( ـ مقطع دکترا
ــر گــروه پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــکده  - مدی

تحقیقــات راهبــردی
ــی  ــی صنعت ــوزش عال ــه آم ــای مؤسس ــت امن ــس هیئ - رئی

ــدران مازن
- عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات راهبردی

- عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات ملی
- عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات سیاسی

نگاهی به سوابق وزیر ارشاد پیشنهادی روحانی

وزارت بر وزارتخانه پرحاشیه

 
- بهنــوش طباطبایــی دربــاره شــایعه طاقــش از 
مهــدی پاکــدل گفــت: ایــن خبــر را نــه تأییــد می کنــم 
ــازی  ــه فرهنگ س ــل ک ــن دلی ــه ای ــب؛ ب ــه تکذی و ن
شــود و در زندگــی خصوصــی افــراد ســرک نکشــیم.

- احســان علیخانــی پــس از 10 ســال حضــور مــداوم 
ــه ای  ــد برنام ــال تولی ــه دنب ــیما، ب ــه س ــبکه س در ش
ــد کــه  ــن برنامــه جدی ــرای شــبکه نســیم اســت. ای ب
هنــوز نــام آن قطعــی نشــده، در صــورت تصویــب قــرار 
ــش  ــیم پخ ــبکه نس ــتان از ش ــب های زمس ــت ش اس
شــود. بایــد دیــد کــه ایــن برنامــه رقیــب »خندوانــه« 

ــود یــا »دور همــی«. خواهــد ب
ــی  ــه خوانندگ ــا« ب ــه کرب ــیقی »قص ــوم موس - آلب
ــوزه  ــیقی »ح ــز موس ــط مرک ــری« توس ــم مطه »قاس
هنــری« منتشــر و راهــی بــازار موســیقی کشــور شــد.

ــوص  ــینما، درخص ــده س ــان، تهیه کنن ــه مرزب - پروان
فیلــم »چهــل کچــل« گفــت:  آخریــن وضعیــت 
ــر  ــت و فک ــام اس ــال انج ــم در ح ــن فیل راف کات ای
می شــود  تمــام  آینــده  روز  پانــزده  تــا   می کنــم 

و تدوین آن آغاز خواهد شد.
ــازی  ــا آهنگس ــدگار« ب ــا مان ــیقی »تنه ــوم موس  - آلب
و صــدای رامتیــن اســکروچی کــه در فضایــی نزدیــک 
 بــه موســیقی پــاپ دهــه  50 اجــرا شــده اســت 

منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.
- روز یکشــنبه دوم آبان مــاه در یــک اکــران خصوصــی 
ــه تماشــای  ــران صداوســیما ب ــژه گروهــی از مدی و وی
فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« ســاخته احمدرضــا 

ــش نشســتند. دروی
ــا  ــی ب ــگر ورزش ــری و گزارش ــر، مج ــا علیف - علیرض
ــد مــاه پیــش در حیــن  ــه اشــتباهی کــه چن اشــاره ب
ــب شــد و حاشــیه های بســیاری  ــزارش مرتک ــک گ  ی
را بــرای وی در رســانه ها و فضــای مجــازی بــه همــراه 
داشــت، گفــت: اشــتباه یــک مجــری در پخــش زنــده 
در تمــام دنیــا، امــری طبیعــی اســت و مــن هــم فقــط 
ــک  ــیطنت ی ــم از روی ش ــردم؛ آن ه ــتباه ک ــک اش ی
ــه رغــم اینکــه ایــن  شــیاد اینترنتــی کــه متاســفانه ب
ــاف  ــم خ ــرده و ه ــل ک ــون عم ــاف قان ــم خ ــا ه آق

اخــاق، دســتگیر نشــد.
نمایــش  دارد  قصــد  صادقــی  قطب الدیــن   -
»اوبوشــاه« بــر اســاس نوشــته آلفــرد ژاری را در 
ســی وپنجمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر روی 

ــرد. ــه بب صحن
- سرپرســت ارکســتر فیارمونیــک کردســتان از برپایی 
 یــک مســتر کاس ویولــن بــا حضــور ارســان کامــکار 
جریــان  در  بین المللــی  مــدرس  یــک  حضــور  و 

ایــن گــروه در آینــده خبــر داد. اجراهــای 

گاه سوم جشنواره »چهارگاه«

کیمیای وطن
ــارگاه«  ــتانی »چه ــنواره داس جش
از ســوی مرکــز آفرینش هــای 
ســازمان  قلمســـتان  ادبـــی 
ــود  ــزار می ش ــی برگ فرهنگی تفریح
کــه آخریــن مهلــت ارســال آثــار 
ــنواره ــن جش ــومین گاه ای ــه س  ب

5 آذرماه است. 
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
ــور  ــه منظ ــتان ب ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه ــان، مرک اصفه
 شناســایی معرفــی و ارج نهــادن بــه نویســندگان شــهر اصفهــان 
و زمینه ســازی بــرای ترغیــب و تشــویق عاقه منــدان بــه 
داستان نویســی  هــر فصــل، جشــنواره  در  داستان نویســی، 
ــد. موضــوع گاه ســوم ایــن جشــنواره  چهــارگاه را برگــزار می کن
رســوم »آییــن  موضــوع  بــا  کوتــاه  داســتان   نــگارش 

قومــی  اقلیت هــای  و  اســام  ایــران،  در گســتره   ســنت« 
ــود  ــزار می ش ــش برگ ــک بخ ــط در ی ــه فق ــت ک ــی اس  و دین
و بخــش آزاد نــدارد. شــرکت بــرای همــگان آزاد اســت و آثــار 
ــاه  ــتان کوت ــب داس ــار و در قال ــی معی ــان فارس ــه زب ــد ب بای
نبایــد پیش تــر در کتــاب ارســالی   باشــد و داســتان های 

مجلــه و رســانه  مکتوبــی منتشــر شــده باشــد. هــر یــک 
ایــن جشــنواره می تواننــد  در  بــه شــرکت  از عاقه منــدان 
 بــا مراجعــه بــه ســایت WWW.LCCI.IR فــرم ثبت نــام 
را تکمیــل کــرده و ســپس آثــار خــود را در قالــب فایــل word بــا 
قلــم Nazanin B فونــت 14 ارســال کنند. آخرین مهلت ارســال 
ــاه اســت  ــارگاه«، 5 آذرم ــه ســومین گاه جشــنواره »چه ــار ب  آث
و مراســم پایانــی آن 2 دی مــاه 95 برگزار می شــود. عاقه مندان 
 بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 32602014 

)9 صبح تا 14 بعدازظهر( تماس حاصل کنند.

خوانش نمایشنامه »خون عشق دروغین« 

در اصفهان
 نمایشــنامه خوانی »خــون عشــق دروغیــن« نوشــته دان دلیلــو

نویســنده مطــرح آمریکایــی، بــه کارگردانــی میثــم کیــان اجــرا 
 می شــود. میثــم کیــان، در تازه تریــن اثــر نمایشــی خــود

کارگردانــی نمایشــنامه خوانی »خــون عشــق دروغیــن« نوشــته 
ــش  ــه روی ــر و مؤسس ــاالر هن ــکاری ت ــا هم ــو« را ب »دان دلیل
مهــر بــر عهــده دارد. نقش خوان هــای ایــن نمایشــنامه، فرهــاد 
ــن وصــال  ــور و معی ــورا موســوی ن ــدان، ن فتحــی، شــبنم پاین
ــه  ــت ک ــی اس ــرح آمریکای ــنده مط ــو نویس ــتند. دان دلیل هس
تاکنــون بیــش از 25 جایــزه معتبــر جهانــی را دریافــت کــرده 
 اســت.  بــا وجــود ترجمــه آثــار بســیاری از او بــه زبــان فارســی 
ــر  ــی زبانان کمت ــن فارس ــه در بی ــت ک ــنده ای اس ــوز نویس هن

ــت.  ــده اس ــناخته ش ش
بــه  نویــز ســفید،  بــه  ترجمه شــده وی می تــوان  آثــار  از 
 خاک افتــاده، جهــان وطــن، بــادی آرتیســت، نقطــه امــگا 
و چنــد داســتان کوتــاه بــه صــورت پراکنــده اشــاره کــرد. تاریــخ 
ــاالر  ــاه، ت ــن نمایشــنامه خوانی: 5 آبان م ــای ای ــکان اجراه و م
ــوزه  ــاه: م ــاعت 17  6 آبان م ــه از س ــدان الل ــع در می ــر واق هن
هنرهــای معاصــر واقــع در خیابــان اســتانداری از ســاعت 17، 7 
آبان مــاه: مؤسســه رویــش مهــر واقــع در خیابــان نظــر غربــی 
ــه  ــد ب ــت می توانن ــت رزرو بلی ــدان جه ــاعت 17. عاقه من از س

مؤسســه رویــش مهــر مراجعــه کننــد.

برگزاری جشنواره قرآن نویسی در کرمان
ــت:  ــش گف ــاغ آت ــری ب ــر مســئول موسســه فرهنگی هن مدی
جشــنواره قرآن نویســی در کتابخانــه مرکــزی کرمــان بــا 
 شــرکت خوشنویســان ممتــاز و برگزیــده اســتان کرمــان 
ــتان  ــی اس ــت اندرکاران فرهنگ ــئوالن و دس ــور مس ــا حض و ب
ــرای  ــس از اج ــزود: پ ــاری اف ــا انتظ ــد. غامرض ــزار ش برگ
ــنویس  ــط 30 خوش ــم توس ــت قرآن کری ــز کتاب موفقیت آمی
ممتــاز کرمانــی در ســال گذشــته، خوشنویســان کرمــان 

کتابــت 30 نســخه قرآن کریــم را آغــاز کردنــد. 
حســین زاده«  »محمدجــواد  مراســم  ایــن  حاشــیه   در 
ــا اشــاره  ــان ب ــی اســتان کرم ــای عموم ــر کل کتابخانه ه مدی
 بــه رویکــرد کتابخانه هــای عمومــی در ترویــج معــارف دینــی

ــرد:  ــار ک ــت)ع( اظه ــل بی ــارف اه ــی و مع ــای قرآن و آموزه ه
ــی  ــارف دین ــری مع ــع فراگی ــن منب ــرآن، مهم تری ــاب ق کت
ــای  ــی کتابخانه ه ــرد ترویج ــه رویک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
عمومــی، اشــاعه و گســترش آموزه هــای دینــی از اولویت هــای 
ــا  ــرد: معن ــار ک ــت. وی اظه ــن اداره کل اس ــزی ای برنامه ری
ــم  ــرآن کری ــت ق ــا کتاب ــدان ب ــری هنرمن ــت هن ــردن فعالی ک
ــد  ــراد هنرمن ــه اف ــد ب ــه خداون ــری ک ــود و هن ــام می ش انج

ــد. ــترش می یاب ــو گس ــن نح ــه بهتری ــت، ب داده اس

مدیرکلارشاداصفهانخبرداد:

بازداشت معاون اداره کل ارشاد اصفهان 
ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل اداره فرهن مدی
گفــت: بازداشــت یکــی از معاونــان اداره کل ارشــاد اســتان 
اصفهــان از طــرف دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان تأییــد 
ــوص  ــی درخص ــا ارزان ــام حبیب رض ــت. حجت االس ــده اس ش
بازداشــت یکــی از معاونــان اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در ابتــدا دلیــل غیبــت ایشــان در 
اداره را نمی دانســتم؛ امــا چنــد روزی اســت کــه خبــر بازداشــت 
ــی  ــی، دادســتان عموم ایشــان از طــرف قاضــی حســن رحیم
ــا  ــرای م ــر ب ــر دیگ ــن خب ــد و ای ــد ش ــان تأیی ــاب اصفه و انق
ــه یــک مــاه اســت  مســجل اســت. وی افــزود: ح.آ نزدیــک ب
کــه بــه دلیــل اتهامــات مالــی توســط نیروهــای قضایــی 
ــینمایی  ــری و س ــور هن ــئولیت ام ــت. مس ــده اس ــتگیر ش دس
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــر عهــده وی بــوده کــه در 
بخــش هنــری، شــکایاتی از طــرف چنــد شــرکت برگزارکننــده 
کنســرت های موســیقی صــورت گرفتــه اســت. وی گفــت: 
کیفیــت و میــزان تخلــف مالــی در ایــن موضــوع، هنــوز بــرای 
مــا روشــن نیســت؛ امــا قــرار اســت تــا پایــان ایــن هفتــه یــا 
ابتــدای هفتــه آینــده، موضــوع بــه صــورت کامــل روشــن شــود؛ 
ــه  ــم ب ــدارد و مــن نمی توان ــوز اطاعــات مســتندی وجــود ن هن
جزئیــات بپــردازم. وی خاطرنشــان کــرد: اطاعــات مــا هــم بــه 
انــدازه مــردم و رسانه هاســت. پرونــده معــاون اداره کل فرهنــگ 
 و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در مرحلــه تحقیقــات اســت 

و هنوز وضعیت ایشان مشخص نشده است.

اخبار کوتاه

 واکنش بازیگر مشهور 
به خبر بیماری اش

در   مشـایخـــی  جمشـــید 
ــر نامســاعد  ــه خب واکنــش ب
ــر  ــت: اگ ــش گف ــودن حال ب
تــرک ســیگار باعث نامســاعد 
بــودن حــال آدم می شــود 
ــن  ــال م ــاال ح ــس احتم پ
ــن  هــم نامســاعد اســت. ای
ــس از حــدود 60 ســال  ــت: پ ــر پیشکســوت گف بازیگ
کشــیدن ســیگار را تــرک کــردم و خــود ایــن چنــد روز 
باعــث بی حوصلگــی می شــود؛ امــا قطعــا حالــم 
نامســاعد نیســت. وی ادامــه داد: آنقــدر اعــام شــده 
 حالــم نامســاعد اســت کــه خــودم هــم شــک کــردم 
و تصمیــم دارم طــی روزهــای آینــده بــه همــراه علــی 
ــا، کارگــردان ســینما، پیــش یکــی از دوســتان  توکل نی
پزشــکش بــروم تــا چکابــی انجــام شــود. مشــایخی 
دربــاره فعالیــت آینــده اش گفــت: قــرار اســت در 
بــه  تی تــی«  »مــاه  خانگــی  نمایــش  مجموعــه 
کارگردانــی داوود میرباقــری بــازی کنــم و تســت 
ــورم در  ــه حض ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــده ام ک ــم ش گری
مقابــل  بــه حضــورم  هنــوز   13 و   8 قســمت های 

دوربین مانده است.

 شروع دوباره مسابقه تست صدا 

در رادیو ایران
رادیــو ایــران در شــروعی دوبــاره از 500 نفــر عاقه منــد به 
شــرکت در مســابقه »یــک، دو، صــدا« آزمــون می گیــرد. 
ــدا«  ــک، دو، ص ــه »ی ــده برنام ــاعی، تهیه کنن ــدی س  مه
ــن  ــت: از آخری ــابقه گف ــن مس ــاره ای ــاز دوب ــاره آغ درب
ــی  ــه گویندگ ــه حرف ــدان ب ــرای عاقه من ــه ب ــتی ک تس
ــون 500 نفــر  ــا 2 مــاه می گــذرد. اکن برگــزار شــد، تقریب
 از عاقه منــدان بــرای حضــور در مســابقه »یــک، دو

صــدا« اعــام آمادگــی کردنــد کــه سه شــنبه 4 آبان مــاه 
ــت  ــک تس ــماره ی ــتودیوی ش ــاعت 13 در اس رأس س
ــان اینکــه داوری  ــا بی ــزار می شــود. ســاعی ب ــه برگ اولی
ایــن تســت توســط بهــروز رضــوی، جوادمانــی و احمــد 
ســروری برگــزار می شــود، تصریــح کــرد: مجــوز حضــور 
ــرای شــرکت در  ــد، ب ــه صــدای خاصــی دارن ــر ک 30 نف

ــود.  ــادر می ش ــدا« ص ــک، دو، ص ــابقه »ی مس
ــم  ــط کردی ــه برنامــه ضب ــا 16 هفت وی ادامــه داد: تقریب
کــه تــا پایــان مرحلــه مقدماتــی، 10 هفتــه دیگــر برنامــه 
ضبــط می کنیــم. ســاعی دربــاره رونــد ادامــه ایــن 
ــور 27  ــا حض ــابقه، ب ــه دوم مس ــت: مرحل ــابقه گف مس
ــد  ــدا کرده ان ــه راه پی ــن مرحل ــه در ای شــرکت کننده ای ک
می شــود.  شــروع  دی مــاه  از  نفــره   3 9 گــروه  در 
پایــان  در  صــدا«  دو،  »یــک،  مســابقه  تهیه کننــده 
ــد  ــدا می توانن ــت ص ــه تس ــدان ب ــح داد: عاقه من توضی
ــه شــماره  ــی خــود را ب ــام، نام خانوادگــی و شــماره مل ن
300009090 پیامــک کننــد. تــا اواخــر ســال جــاری بــرای 
ایــن دســته از افــراد نیــز تســت صــدا برگــزار می شــود.

اخبار کوتاه

ــراد  ــاب بلگ ــی کت ــگاه بین الملل ــصت ویکمین نمایش ش
 بــا حضــور ایــران بــه عنــوان میهمــان ویــژه کارش 
ــاب  ــگاه کت ــایش نمایش ــم گش ــرد. در مراس ــاز ک را آغ
بلگــراد کــه بــا حضــور مقام هــا و مســئوالنی از دو 
ایرانــی همــراه  و هنرمنــدان  نویســندگان  و  کشــور 

ــود، موســیقی حضــور پررنگــی داشــت   ب
ــد.  ــرا ش ــی اج ــان صرب ــه زب ــی ب و اپرای
ایــوان نگریشــورات، رئیــس موسســه 
از  ســخنانی  در  صربســتان  ادبیــات 
ــت  ــاب ســخن گف ــگاه کت ــت و جای اهمی
پیچیده تریــن  جهــان  کــرد:  اظهــار  و 
آن  بایــد  اســت کــه  ممکــن   کتــاب 

ــوان  ــه عن ــار ب ــس آبی ــن نرگ ــرد. همچنی ــه ک را مطالع
ســخنران ایرانــی مراســم افتتاحیــه بــا اشــاره بــه 
ترجمــه کتابــی از نویســنده مطــرح صــرب »ایــوو 
ــا« در  ــه درین ــر رودخان ــی ب ــوان »پل ــا عن ــچ« ب آندری
ــت  ــاب اس ــای کت ــدرت بی ادع ــن ق ــت: ای ــران گف ای

کــه می توانــد بــا چهارصــد صفحــه کاغــذی پلــی 
ــه طــول چهارصــد ســال زندگــی و امتــداد پــل  ــد ب بزن
ــان  ــر زب ــه ه ــا، ب ــه ای در دنی ــر خان ــه ه ــاند ب  را بکش
و فرهنگــی. ایــن نویســنده و فیلمســاز ســپس بــا 
بیــان اینکــه در ایــران تقریبــا تمامــی کتاب هــای 
مطــرح جهــان ترجمــه و منتشــر می شــود 
اظهــار کــرد: مــا نویســنده مردمــی در 
ایــران هســتیم کــه بــا کتــاب زندگــی 
تقریبــا 6 میلیــون  می کننــد. هرســاله 
ایرانــی از نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 
ــن  ــد. در طــول همی ــد می کنن ــران بازدی ای
ــوان  ــزار عن ــر، حــدود 300 ه 4 ســال اخی
ــزار  ــدود 160 ه ــه ح ــده ک ــاپ ش ــران چ ــاب در ای کت

عنــوان آن بــرای اولین بــار منتشــر شــده اســت. 
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــئوالن نمایش ــان مس او در پای
بلگــراد و همچنیــن ناشــران صربســتان را بــه حضــور در 

ــرد. ــوت ک ــران دع ــاب ای ــی کت نمایشــگاه بین الملل

پایتخت صربستان، میزبان فرهنگ و هنر ایران
ــوع در  ــر« در مجم ــوال هللا« و »دخت ــد رس ــم »محم فیل
ــز  ــن دوره جوای ــزه از دهمی ــب جای ــزد کس ــش، نام 5 بخ
ســینمایی آسیاپاســیفیک شــدند. مســئوالن برگــزاری 
ــز ســاالنه آسیاپاســیفیک در اســترالیا ــن دوره جوای  دهمی
فهرســت 5 نامــزد نهایــی ایــن جایــزه ســینمایی را در 

شــاخه بهتریــن فیلــم در حالــی اعــام 
کردنــد کــه در ایــن میــان، دو فیلــم از 
ســینمای ایــران، دو فیلــم ترکیــه ای و یــک 
روســی بــرای کســب جایــزه بهتریــن فیلــم 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــد رقاب بلن
فیلــم »محمــد رســول هللا« ســاخته مجیــد 
ــا  ــی »رض ــه کارگردان ــر« ب ــدی، »دخت مجی

میرکریمــی«، »ســرمای کلنــدر« بــه کارگردانــی »مصطفــی 
ــی  ــناختی »زک ــاخته روان ش ــرم« س ــتر گ کارا« و »خاکس
ــوز« از  ــم »دانش آم ــه و فیل ــر دو از ترکی ــوز« ه دمیرکوب
 »کریــل ســربرنیکوف« محصــول فدراســیون روســیه 
5 فیلمــی هســتند کــه بــرای کســب جایــزه بهتریــن فیلــم 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــیفیک 2016 رقاب ــز آسیاپاس ــد جوای بلن
ــن  ــاخه بهتری ــزدی در ش ــر نام ــاوه ب ــر« ع ــم »دخت فیل
فیلمنامــه )مهــران کاشــانی( و بهتریــن بازیگــر مــرد )فرهاد 
اصانــی( نیــز، نامــزد کســب جایــزه شــده اســت. »ویتوریو 
اســترارو«، فیلمبــردار صاحب نــام و برنــده ســه جایــزه 
اســکار نیــز بــرای فیلــم »محمــد رســول هللا« 
در بخــش بهتریــن فیلمبــرداری نامــزد جایزه 

آسیاپاســیفیک شــناخته شــده اســت. 
پیــش از ایــن، فیلــم »نفــس« ســاخته 
نرگــس آبیــار در بخــش بهتریــن فیلــم بلنــد 
کــودک و نوجــوان نامــزد کســب جایــزه 
ــا دو فیلــم از هنــد، یــک  شــناخته شــده و ب
ــره  ــینمای ک ــی از س ــن فیلم ــتان و همچنی ــم افغانس فیل
جنوبــی بــرای کســب جایــزه ایــن بخــش رقابــت می کنــد. 
ــخ  ــز ســینمایی آسیاپاســیفیک در تاری ــن دوره جوای دهمی
24 نوامبــر 2016 )چهــارم آذر( در بریزبــن اســترالیا برگــزار 

می شــود.

برنامه سینماهای اصفهان

ــیما  ــه س ــبکه س ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــر گ مدی
ــبکه از  ــن ش ــد ای ــای جدی ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ب
جزئیــات ســریال های »ســوگند«، »مهــا«، »آهــو« 
و ... ســخن گفــت. مهــدی روشــن روان، مدیــر گروه 
فیلــم و ســریال شــبکه ســه ســیما، دربــاره طرح هــا 
ــال  ــرای امس ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک  و فیلمنامه های
و تــا یــک ســال آینــده در ایــن شــبکه ســاخته شــود 
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: ســریال »مــاه و پلنــگ« 
ســاخته احمــد امینــی را داریــم کــه تاکنــون حــدود 
90 درصــد از تصویربــرداری آن انجــام شــده و قــرار 
ــرود. وی ادامــه داد:  ــن ب ــان روی آنت اســت از 8 آب

ــز  ــتان، طن ــدای زمس ــریال در ابت ــن س ــس از ای پ
»لیسانســه ها« بــه کارگردانــی ســروش صحــت 
پخــش خواهــد شــد کــه در 60 قســمت روی آنتــن 
خواهــد رفــت. ســپس مجموعــه »نفــس« جلیــل 
ســامان را در دهــه فجــر خواهیــم داشــت کــه 
ــا اســفند مــاه طــول خواهــد کشــید. پخــش آن ت
عاشــقانه داســتانی بــا »آهــو« ســریال 

وتاریخی
ــیما  ــه س ــبکه س ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــر گ مدی
ــبکه  ــن ش ــوب در ای ــای مص ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ب
نیــز اظهــار کــرد: همچنیــن طــرح و فیلمنامــه 
ــی  ــون مراحل ــه اکن ــم ک ــم داری ــریال هایی را ه س
را طــی کرده انــد و بــه زودی وارد مســیر تولیــد 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــد ش خواهن
»بی نمــک« از محســن چگینــی، »مهــر نامیــرا« از 
اســماعیل عفیفــه، »پنچــری« از مهــران مهــام در 40 
ــرد. ــاره ک ــی اش ــد موالی ــو« از مجی ــمت و »آه قس
ــا ــه۶۰ت ــگدرده ــوگند«ازجن ــت»س روای

ــه۸۰ ــائلده مس
ــوگند«  ــریال »س ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
کــه قــرار اســت همایــون اســعدیان کارگردانــی 
ــش  ــاره جزئیات ــد، درب ــته باش ــده داش ــر عه آن را ب

توضیــح داد: داســتان ایــن ســریال در ســه دهــه رخ 
می دهــد و بــه خانــواده ای اشــاره دارد کــه داســتان 
ــی از  ــده؛ بخش ــروع ش ــه 60 ش ــان از ده زندگی ش
آن در دهــه 70 روایــت می شــود و بخشــی هــم 
ــع  ــا وقای ــواده ب ــن خان ــه دارد. ای ــه 80 ادام ــا ده ت
ــف  ــائل مختل ــا مس ــه ت ــگ گرفت ــی از جن مختلف

ــتند. ــه رو هس روب
ســبکزندگــیقرآنــیومعنویــتبــدوندیــن

در»مهــال«
مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه ســه همچنیــن 
بــا اشــاره بــه طرحــی کــه بــرای مــاه محــرم ســال 
ایــن  اســت، گفــت:  شــده  پیش بینــی  آینــده 
مجموعــه بــا نــام موقــت »مهــا« بــه تهیه کنندگــی 
ایــرج محمــدی ســاخته خواهــد شــد. قــرارداد 
ــر  ــاره دو دخت ــگارش بســته شــده و داســتان درب ن
ــو  ــی جل ــر اســاس تربیــت قرآن اســت کــه یکــی ب
مــی رود و دیگــری بــر اســاس معنویــت بــدون دین 
ــرار اســت دو  ــد و ق مســیر خــود را انتخــاب می کن
ســبک زندگــی را نشــان دهــد. یــک اســتاد معــارف 
نیــز وجــود دارد کــه بــه ایــن داســتان ها ورود 
ــاه  ــا م ــتان ب ــن داس ــی از ای ــد و بخش های می کن

ــد. ــدا می کن ــاط پی ــرم ارتب مح

معرفی سریال های شبکه سه

یــک شــاعر و منتقــد ادبــی گفــت: خوانــدن قــرآن کریــم، نهج الباغــه 
صحیفــه ســجادیه و کتاب هــای تاریخــی بــه شــاعران کمــک می کنــد 
تــا خاقیــت و دایــره واژگان خــود را افزایــش دهنــد. ســعید بیابانکــی 
شــاعر مجموعــه شــعر »نامه هــای کوفــی« در کارگاه نــوآوری در شــعر 
پنجمیــن همایــش شــاعران اهل بیــت)ع( کــه بــه میزبانــی یــزد برگــزار 
ــان  ــانه ها در جه ــن رس ــی از قدرتمندتری ــعر، یک ــرد: ش ــار ک ــد،  اظه ش

امــروز اســت.
ــی  ــه اینکــه معصومیــن )علیهم الســام( شــاعران آیین ــا اشــاره ب   او ب
را ســتوده اند، افــزود: شــاعران آیینــی و مذهبــی، کاری فراتــر از 
ــت  ــان اینکــه فعالی ــا بی ــد. بیابانکــی ب شــاعران دیگــر انجــام می دهن
ــدس و ارزشــمند  ــی، کاری بســیار مق ــی و مذهب در عرصــه شــعر آیین
اســت، گفــت: در ایــن عرصــه مقــدس، حواســمان بایــد جمــع باشــد 

ــر شــعری را نســراییم.  ــم و ه ــزی را نگویی ــر چی ــه ه ک
ایــن شــاعر شــاخص آیینــی از مرحــوم ریاضــی یــزدی و جیحــون بــه 
عنــوان شــاعران سرشــناس شــعر آیینــی و مذهبــی اســتان یــزد نــام 
ــه  ــو و شــاخصی در زمین ــر، کارهــای ن ــرد و گفــت: در ســال های اخی ب
ــرار  ــردم ق ــتقبال م ــورد اس ــه م ــده ک ــام ش ــزد انج ــرایی در ی نوحه س
گرفتــه اســت. ایــن منتقــد ادبــی، محــدود بــودن قالب هــا را یکــی از 
نقــاط ضعــف شــعر آیینــی دانســت و گفــت: بیشــتر شــاعران کاســیک 
بــه قالــب غــزل عــادت کرده انــد و شــاید بــه ســایر قالب هــا عاقــه ای 
ــز  ــر را نی ــای دیگ ــد قالب ه ــان بای ــد. آن ــه آن بی توجهن ــا ب ــد ی ندارن
امتحــان کننــد و خــود را بــه اســتفاده از یــک قالــب محــدود نکننــد.

محدود بودن قالب ها در شعر آیینی

سینما قدس 

 
سینما ساحل

 خشکسالی و دروغ
 فروشنده

سینما سپاهان 
اروند

فروشنده

سیانور
سایه های موازی

سینما فرهنگیان 
من 

ناردون

نیمه شب اتفاق افتادسینما فلسطین 

فیلــم ســینمایی »ابوزینــب«، چهارمیــن ســاخته علــی غفــاری اســت. 
ــه  ــرای اکــران عمومــی، دوبل ــی ســاخته و ب ــان عرب ــه زب ــب« ب »ابوزین
شــده اســت. ایــن فیلــم داســتان جوانــی بــه نــام ابوزینــب اســت کــه 
در لبنــان بــه واســطه عملیاتــی کــه در ســال های اشــغال علیــه ارتــش 

اســرائیل انجــام داد، مشــهور اســت. 
پخــش فیلــم بــر عهده حــوزه هنــری اســت. فیلــم »ابوزینــب« محصول 
مرکــز مســتند حقیقــت اســت. علــی غفــاری پیــش از ایــن فیلم هــای 
»شــاهرگ«، »چــراغ قرمــز« و »اســترداد« را کارگردانــی کــرده اســت. 
سی وســومین  مســابقه  از  خــارج  بخــش  در  »ابوزینــب«  فیلــم 
جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت. قصــه ایــن فیلــم بــه ســال 1985 

ــد  ــت می کن ــروت حرک ــرف بی ــه ط ــرائیل ب ــش اس ــه ارت ــردد ک  برمی گ
ــغال  ــان در اش ــال 2000 لبن ــا س ــود و ت ــان می ش ــاک لبن ــا وارد خ ام
ــرک  ــان را ت ــال، لبن ــن س ــه در ای ــا اینک ــت ت ــرائیلی اس ــای اس نیروه
ــن  ــه بی ــواده ای  اســت ک ــه خان ــم راجــع ب ــن فیل ــد. داســتان ای می کن
 ســال های 1985 تــا 2000 - ســال های اشــغال - در جنــوب لبنان زندگی 
ــان ــد لبن ــان مانن ــورهای عرب زب ــب« در کش ــم »ابوزین ــد. فیل  می کنن
ــا عنــوان »ســّرالمدفون« نمایــش داده شــده  مصــر، مراکــش و اردن ب
اســت. ایــن فیلــم بــا نــام »ســر المدفون« یــا »راز پنهــان« بــه بخــش 
بین الملــل جشــنواره فیلــم فجــر تحویــل داده شــده بــود. بیــش از 50 
درصــد بودجــه ایــن فیلــم توســط ســرمایه گذار لبنانــی و 50 درصــد هــم 

توســط مرکــز مســتند حقیقــت انجــام شــده اســت.
عواملفیلم

ــکندر ــا اس ــی، رض ــود غام ــنده: محم ــاری/ نویس ــی غف ــردان: عل  کارگ
جلوه هــای ویــژه میدانــی: داتــود رســولیان/ جلوه هــای ویــژه رایانــه ای: 
ــردار: ســعید حوزانــی/ تدویــن: یعقــوب  محمدصــادق کریمیــان/ صداب
غفــاری/ صداگــذاری و میکــس: محســن روشــن/ مدیــر فیلمبــرداری: 
ــیقی:  ــان/ موس ــوش صالحی ــردازی: داری ــراح چهره پ ــوق/ ط ــاد ط می
ــاژ: حمیدرضــا آشــتیانی پور. بازیگــران:  ــت دوب ــی موســوی/ مدیری عل
ــوب  ــداد، اغ ــف ح ــلق، یوس ــار ش ــه، عم ــم مغنی ــس، باس ــن لب کارم

ــان. دوجرجی

معرفیفیلم

ابوزینب

2 فیلم ایرانی، نامزد جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک شدند
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اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

کوتاه از ورزش

 تشکر میشائیل باالک 

از علی کریمی و مردم ایران
میشــائیل بــاالک کــه در بایــرن 
کریمــی  علــی  بــا  مونیــخ 
او و مــردم  از  بــود،  هم بــازی 

ایران تشکر کرد.
از  یکــی  بــاالک،  میشــائیل   
تاریــخ  بهتریــن  هافبک هــای 
فوتبــال آلمــان کــه هم بــازی 
ــود، در پیامــی از او تشــکر  ــرن مونیــخ ب ــی کریمــی در بای عل
ــه دو  ــود ک ــتاگرام خ ــه اینس ــاالک در صفح ــت. ب ــرده اس ک
هفتــه اســت آن را راه انــدازی کــرده، بــه زبــان فارســی از علــی 
ــی  ــی. خیل ــکرم عل ــت: »متش ــرد و نوش ــکر ک ــی تش کریم
عالــی بــود بــا هــم در بایــرن مونیــخ بــازی کردیــم. از مــردم 
ایــران بــه دلیــل حمایتشــان تشــکر می کنــم. اینکــه بــا هــم 
در ســال 2004 در ایــران بــازی کردیــم، خیلــی باعــث افتخــار 

ــاره.« ــدار دوب ــد دی ــه امی ــود. ب ب

منصوریان، افشین را از دست نمی دهد
 ســرمربی اســتقالل تصمیــم نــدارد مهاجــم تیــم خــود 
ــی از  ــین، یک ــد. آرش افش ــارج کن ــتقالل خ ــت اس را از لیس
 پرســر و صداتریــن خریدهــای اســتقالل در فصــل نقــل 
ــازی  ــدان فرصــت ب ــود؛ امــا در ایــن فصــل چن و انتقــاالت ب
کــردن نصیبــش نشــده تــا ایــن شــائبه بــه وجــود بیایــد کــه 
منصوریــان تمایلــی بــه ادامــه فعالیــت او نــدارد. بــا ایــن حال 
ــان از ســطح آمادگــی افشــین کامــال راضــی اســت؛  منصوری
ــی ــاد کاوه رضایــی و علــی قربان ــه دلیــل آمادگــی زی ــی ب  ول

ایــن بازیکــن فعــال جایــی در ترکیــب اصلــی اســتقالل نــدارد. 
بی تردیــد ســرمربی جــوان آبی هــا در هفته هــای آتــی از 
افشــین اســتفاده خواهــد کــرد تــا او همچنــان بــا انگیــزه بــاال 

تمرینــات خــود را پیگیــری کنــد.

تیمی که بدون پول در کورس است
ــرد  ــب ک ــی را کس ــه خوب ــران نتیج ــت در ته ــپیدرود رش  س
ــت در  ــپیدرود رش ــید. س ــاوی رس ــه تس ــن ب ــر راه آه و براب
برابــر راه آهــن بــه تســاوی بــدون گل رســید. شــاگردان نظــر 
ــت  ــی دریاف ــه پول ــم اینک ــد علی رغ ــان داده ان ــدی نش محم
ــه  ــد. البت ــک را ندارن ــد، قصــد کــم آوردن در لیــگ ی نمی کنن
حضــور بازیکنــی چــون حســین کعبــی کــه بیــش از 90 بــازی 
ــی دارد در تیــم ســرخ پوش رشــتی بســیار کارســاز شــده  مل
اســت. ســپیدرودی ها تاکنــون 22 امتیــاز بــه دســت آورده انــد 
ــه  ــه ب ــه خون ــبت ب ــر نس ــل گل کم ت ــل تفاض ــه دلی ــا ب و تنه
خونــه در جایــگاه دوم هســتند. شــاگردان نظــر محمــدی در 
ــت مســجد ســلیمان  ــم نف ــه مصــاف تی ــد ب ــد بای ــازی بع  ب

در خانه بروند.

 درخواست رسانه های چینی 

از مارچلو لیپی
خبرگــزازی شــین هــوا چیــن نیــز در تحلیل هــای 
تفکــرات  درخصــوص  جالبــی  دیدگاه هــای  فنــی 
ــذب  ــور در ج ــن کش ــال ای ــیون فوتب ــران فدراس مدی
ــه  ــاره ب ــا اش ــوا ب ــین ه ــتند. ش ــی داش ــو لیپ مارچل
ــال ایــران در  شــرایطی کــه کارلــوس کــی روش و فوتب
ــش  ــال پی ــت: »5 س ــت، نوش ــته داش ــال گذش 5 س
ــود  ــه رو شــده ب ــا افــت فاحشــی روب ــران ب ــال ای فوتب
ــه بازنگــری در برنامه هــای ســاختاری اش  ــاز ب ــه نی ک
ــی  ــی روش پرتغال ــراغ ک ــه س ــن رو ب ــت؛ از همی داش
ــال  ــوان تئوریســین فوتب ــه عن رفــت؛ کســی کــه از او ب
ــرده  ــام ب ــال و باشــگاه منچســتریونایتد ن ــن پرتغ نوی
می شــد. کــی روش توانســت در ایــن ســال ها فوتبــال 
ــور را در  ــن کش ــر ای ــار دیگ ــد و ب ــول کن ــران را متح ای
ــم  ــن ه ــن رو چی ــد؛ از همی ــرار ده ــت ق ــه موفقی قل
بــه مربــی شــبیه بــه کــی روش نیــاز داشــت کــه قرعــه 
ــان  ــی در پای ــی خــورد.« رســانه های چین ــام لیپ ــه ن ب
گزارش هــای خــود دربــاره حضــور لیپــی مدعــی شــدند 
ــا  ــن کشــور را ب ــی ای ــال مل ــد ســاختار فوتب او می توان
ــن  ــه ای ــژه ک ــد؛ به وی ــر ده ــدون تغیی ــه م ــک برنام ی
ــراردادش  ــی ق ــا روز پایان ــت را دریافــت کــرده ت ضمان
روی نیمکــت چیــن حضــور داشــته باشــد  و هــر 
مقــدار بودجــه کــه نیــاز دارد را نیــز صــرف آماده ســازی 
و تقویــت تیم هــای پایــه و بزرگســال کنــد. همچنیــن 
باشــگاه های ایــن کشــور نیــز طبــق دســتورالعمل 
ــود  ــای خ ــام برنامه ه ــا تم ــدند ت ــف ش ــد موظ جدی
ــا نظــرات  ــرده و ب ــگ ک ــد هماهن ــا ســرمربی جدی را ب
ــه وجــود  ــا ب ــی در برنامه ه ــا تداخل ــد ت او پیــش برون

ــد. نیای

مورینیو در جست وجوی جاسوس
ژوزه مورینیــو، ســرمربی پرتغالــی منچســتر یونایتــد از 
شکســت تحقیرآمیــز مقابل چلســی در اســتمفوردبریج 
بســیار عصبــی بــود. مربــی پرتغالــی اعتقــاد دارد کــه 
ــب  ــه ترکی ــود دارد ک ــن وج ــوس در رختک ــک جاس  ی
را بــه خبرنــگاران لــو می دهــد. روزنامــه ســان گــزارش 
داد کــه مورینیــو اعتقــاد دارد کــه یــک نفر ســه ســاعت 
پیــش از بــازی بــا چلســی ترکیــب را لــو داده اســت. 
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد خیان ــه م ــی از اینک ــی پرتغال مرب
ــو  ــه مورینی ــب آنک ــت. جال ــوده اس ــی ب ــیار عصب بس
پیــش از اخــراج از چلســی و جدایــی از یونایتــد هــم 
ــی  ــواداران چلس ــت. ه ــوس می گش ــال جاس ــه دنب ب
اعتقــاد داشــتند کــه  هــازارد، فابــرگاس و کاســتا 
ــو  ــان مورینی ــتند و حامی ــن هس ــوس های رختک جاس
ــه  ــن س ــتمفوردبریج از ای ــته ای در اس ــه نوش در پارچ
بازیکــن انتقــاد کردنــد. در رئــال مادریــد هــم مورینیــو 
اعتقــاد داشــت کــه یــک جاســوس در رختکــن وجــود 
ــازی رئــال مادریــد و بارســا  ــو رفتــن ترکیــب ب دارد. ل
در فصــل ۱۱-20۱0 و حضــور پــه پــه در ترکیــب، باعــث 

خشــم مربــی پرتغالــی شــده بــود.

 2 + 2 

سهمیه احتمالی فوتبال ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا
رئیــس کمیتــه مســابقات 
ســازمان لیــگ تیــم فوتبــال 
گفــت: بــا توجــه بــه وضعیت 
باشــگاه ها و نتایــج آن هــا 
اینکــه  احتمــال  آســیا  در 
ســهمیه های ایــران بــه 2+2 
ــاد  ــی زی ــد، خیل کاهــش یاب

است.
ــگ  ــران در لی ــهمیه ای ــاره س ــروان درب ــا به  غالمرض
قهرمانــان آســیا اظهــار کــرد: ســهمیه بندی اوایــل 
مــاه آینــده رســما اعــالم می شــود؛ امــا ارزیابــی 
 کشــورها بــر اســاس عملکــرد باشــگاه های آن هــا 

و تیم های ملی است.
ــگاه ها  ــج باش ــاس نتای ــر اس ــا ب ــد امتیازه  70 درص
ــم  ــه تی ــدش ب ــود و 30 درص ــاظ می ش ــیا لح در آس
ملــی مربــوط اســت. او ادامــه داد: عملکــرد تیــم 
ــگاه های  ــا باش ــوده؛ ام ــوب ب ــی خ ــران خیل ــی ای مل
ــه  ــی نداشــتند و نســبت ب ــرد خوب ــا در آســیا عملک م
ســایر کشــورها بســیار ضعیــف عمــل کردنــد. بــر ایــن 
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــا نس ــت م ــاس، وضعی اس
ــا از  ــهمیه های م ــه س ــال اینک ــت و احتم ــوب نیس خ
ســه ســهمیه مســتقیم و یــک پلــی آف بــه دو ســهمیه 
ــاد  ــی زی ــد، خیل ــش یاب ــی آف کاه ــتقیم و دو پل مس

اســت.
 رئیــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ تیــم فوتبــال 
همچنیــن گفــت: نکتــه ای کــه احتمالــش خیلــی زیــاد 
اســت، اینکــه فدراســیون فوتبــال کویــت کــه در تعلیــق 
بــه ســر می بــرد، ســهمیه اش را از دســت بدهــد. ایــن 
ــه  ــذف ب ــورت ح ــه در ص ــهمیه دارد ک ــم س ــور نی کش

ــد. ســایر کشــورها اختصــاص می یاب

بازگشت کی روش به تهران در سکوت
شــد کارلــوس کــی روش  اعــالم  هفتــه گذشــته 
ســرمربی تیــم ملــی احتمــاال شــنبه یــا یکشــنبه 
ــی  ــا کادر فن ــردد ت ــران بازمی گ ــه ای ــه ب ــن هفت همی
ــی  ــد؛ ول ــوریه بزن ــازی س ــرای ب ــود را ب ــتارت خ اس
ــران  ــه ته ــته ب ــه گذش ــده او هفت ــخص ش ــاال مش ح

بازگشــته بــود. 
ــد  ــل از تایلن ــه قب ــی سه شــنبه هفت ــم مل ســرمربی تی
بــه ایــران رســید و ســریع جلســاتی را بــا دســتیارانش 
 داشــت تــا بــرای بــازی ســوریه برنامه ریــزی الزم 

را انجام دهند.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

متیــن ســهران، شــناگر نوجــوان بااخــالق اصفهانــی رکــورددار 
هفــت مــاده شــنای انفــرادی در رده ســنی ۱3 ــــ ۱4 ســال 
ــرای  ــت و ب ــک کجاس ــان این ــنای اصفه ــور ش ــده نوظه پدی
ــد؟  ــار می آفرین ــتانی افتخ ــهر و اس ــدام ش ــم و ک ــدام تی ک
نوجــوان مســتعدی کــه بــه تأییــد بیشــتر کارشناســان 
ورزش شــنا پدیــده ای اســت کــه اگــر مقامــات و مســئوالن 
ــند ــته باش ــه او داش ــی ب ــن توجه ــورمان کمتری ــنای کش  ش

می توانــد »مایــکل فلپــس« ایــران نامیــده شــود. امــا 
متاســفانه مســئوالن ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان قــدر 
چنیــن اســتعدادهای نــاب و بی بدیــل  تنها رشــته ورزشــی ای 
ــد ــفارش می کنن ــوزش آن را س ــرم)ص( آم ــه پیامبراک  را ک
نمی داننــد؛ تــا جایــی کــه متیــن ســهران، رکــورددار 7 مــاده 
شــنای انفــرادی ایــران ناچــار شــده بــرای تیــم نفــت تهــران 
ــت  ــی اس ــت از نوجوان ــه، صحب ــن مقال ــد. در ای ــه آب بزن ب
کــه بــه تشــویق پــدر ومــادر عالقه منــد خــود بــه ورزش شــنا 
ــوزش  ــاهی آم ــد باباش ــر مجی ــر نظ ــنا را زی ــالگی ش از 9 س
 دیــد و در ســایه تــالش و همــت بی دریــغ گامــر دیالن چیــان
مربــی جــوان و تحصیلکــرده اصفهانــی کــه افتخــارات 
زیــادی در شــنای اصفهــان و ایــران آفریــده و درحــال حاضــر 
ــد  ــم دی ــت، تعلی ــورمان اس ــنای کش ــی ش ــم مل ــی تی مرب
ــه  ــت ک ــرورش یاف ــا آشــنا شــد و پ ــن دنی ــا شــنای نوی و ب
ــوادر شــناگران نوجوانــی اســت کــه برخــی او   امــروز جــزو ن

را مایکل فلپس ایران می نامند.
 درخشش متین

آموزشــگاه های  مســابقات  در  اولین بــار  ســهران،  متیــن 
ــالگی  ــن ۱۱ س ــد، در س ــزار ش ــابور برگ ــه در نیش ــور ک کش
ــرآغازی  ــن س ــت و ای ــز گرف ــک برن ــال و ی ــدال ط ــک م ی
شــد بــرای پیمــودن راه هــای موفقیت آمیــز رقابت هــای 
ــا  ــی ب ــوزانه مرب ــای دلس ــه از رهنمود ه ــهران ک ــر. س بزرگ ت
ــود  ــان( س ــالن چی ــر دی ــود )گام ــش خ ــش و زحمتک دان

می بــرد و در تمرینــات گســترده ای )روزانــه دو ســاعت( 
ــدال  ــالگی م ــن ۱۱ س ــرد، در س ــدا می ک ــور پی ــه حض فعاالن
ــه  ــه دســت آورد. در ۱2 ســالگی ب طــال را در اســتعدادیابی ب
رتبــه اول کشــوری دســت یافــت و موفــق بــه کســب مــدال 
طــالی انفــرادی در مــواد 50 متــر پروانــه، 50 متــر قورباغــه، 
50 متــر کــرال ســینه شــد. وی در مســابقات کشــوری 
ــا  ــود، در رده ســنی ۱3 ت ــز ب شــهریورماه امســال کــه در تبری
۱4 ســال هفــت رکــورد کشــور را ارتقــا بخشــید کــه نه تنهــا از 

ــن  ــه جــزو بهتری ــت داشــت ک ــاده ای حکای ــت فوق الع اهمی
خاطره هــای ایــن شــناگر نوجــوان اصفهانــی شــد کــه 
ــی  ــوزانه مرب ــات دلس ــون زحم ــود را مره ــای خ موفقیت ه
ــد. ــادر می دان ــدر و م ــویق پ ــت و تش ــون حمای ــود و مدی خ

ــت  ــا داش ــگار م ــا خبرن ــه ب ــی ک ــوی کوتاه  وی در گفت وگ
بــه مســابقات  ورزشــی ام رســیدن  آرزوی  تنهــا  گفــت: 
ــا  ــک 2020 ب ــه المپی ــتیابی ب ــرای دس ــت و ب ــک اس المپی
جدیــت تمــام تمریــن می کنــم تــا خــود را آمــاده رقابــت بــا 

ــم. ــا بکن ــوب دنی ــناگران خ ش
 حسرت داشتن برنامه های اساسی

ــی  ــه مل ــات و مســئوالن وزارت ورزش و کمیت ــا مقام ــا آی ام
را می داننــد  نــاب  اســتعدادهای  قــدر چنیــن   المپیــک 
ــهران  ــن س ــال متی ــتیابی امث ــرای دس ــبی ب ــتر مناس  و بس
و علیرضــا یــاوری بــه مســابقات المپیــک فراهــم اســت؟ آیــا 
ــنا  ــد روی ورزش ش ــر باش ــه حاض ــود ک ــدا می ش ــی پی کس
ســرمایه گذاری کنــد کــه دارای پتانســیل بــاال و اســتعدادهای 
فراوانــی اســت؟ یــا بایــد شــناگران مــا همچنــان در حســرت 
ــه ســربرند و از  ــای اساســی و اسپانســر ب داشــتن برنامه ه
نداشــتن تیمــی در لیــگ کشــور محــروم بماننــد؟ بــه یقیــن 
اگــر برنامه ریــزی اصولــی و توجــه الزم نشــود، رســیدن 
ــتیابی  ــا از دس ــود و م ــد ب ــر نخواه ــداف میس ــن اه ــه ای ب
شــناگرانمان بــه المپیــک بــاز خواهیــم مانــد و اســتعداها بــه 

هــدر خواهنــد رفــت.

گفت وگوی کیمیای وطن با متین سهران

چرا به پدیده های شنای اصفهان توجه نمی شود؟

تختــی  ورزشــگاه  در  آبادانی هــای حاضــر  معــدود 
چنــد روز پیــش وقتــی بــرای حمایــت از تیــم صنعــت 
ــای  ــه اول رقابت ه ــه هفت ــازی معوق ــن در ب ــت نوی نف
ــهر  ــهرداری ماهش ــا ش ــدال ب ــور در ج ــته دوم کش دس
بــه ورزشــگاه آمــده بودنــد، در اواخــر نیمــه دوم شــاهد 

ــه  ــه اش را ب ــه نمون ــدند ک ــه ای ش صحن
ــدا  ــا پی ــال دنی ــوان در فوتب ــدرت می ت ن
کــرد؛ داور باهــوش بــازی جــان یکــی از 
بازیکنــان را نجــات داد و از مــرگ مغــزی 
ایــن فوتبالیســت جــوان جلوگیــری کــرد. 
امــرا.. تعاون کــردار، داور جــوان اهــل 
ــم  ــازی دو تی ــاوت ب ــه قض ــاوه وظیف  گن

را بــر عهــده داشــت. در دقیقــه 80 ارســال ضربــه 
 ایســتگاهی منجــر بــه برخــورد شــدید دروازه بــان 
ــدید  ــت ش ــهر و مصدومی ــهرداری ماهش ــع ش و مداف

مدافــع ماهشــهری ها شــد. 
ــه روی  ــوش ب ــاری را بیه ــد بختی ــه محم ــوردی ک برخ

زمیــن انداخــت؛ چــون دروازه بــان شــهرداری بــه جــای 
ــه زد  ــود ضرب ــی خ ــر هم تیم ــه س ــت ب ــا مش ــوپ ب  ت
دیــد  ناحیــه گیجــگاه صدمــه  از  بازیکــن  ایــن   و 

و بیهوش روی زمین افتاد. 
دکتــرای  دانشــجوی  خــود  کــه  تعاون کــردار 
ــر  ــاالی س ــی ب ــت، وقت ــوژی اس فیزیول
ــت او  ــا از وضعی ــد ت ــر ش ــن حاض بازیک
ــا  ــودن ب ــه آشــنا ب ــا توجــه ب آگاه شــود ب
مســائل پزشــکی و کمک هــای اولیــه 
ــال  ــهرداری در ح ــع ش ــد مداف ــی دی وقت
ورود بــه کمــا و ایســت مغــزی اســت 
 بــه ســرعت مراحــل احیــای مصــدوم 
و کمک هــای اولیــه پزشــکی را تــا ورود اورژانــس 
انجــام داد و همــان ســرعت عمــل چنــد ثانیــه ای داور 
ــاوه ای جــان یــک بازیکــن  هوشــیار و تحصیلکــرده گن
ــادر  ــای ن ــی از صحنه ه ــا یک ــات داد ت ــاه را نج بی گن
فوتبــال دنیــا در ورزشــگاه تختــی آبــادان رقــم بخــورد.

نجات معجزه آسای یک بازیکن توسط داور جوان
کاروان تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ســفر اخیــر بــه 

اتفاقــات جالبــی شــده اســت. ازبکســتان، گرفتــار 
 دزدی امــوال و حبــس در فــردوگاه کــم نبــود کــه در 
تازه تریــن رونمایــی از ایــن اتفاقــات، مشــخص شــده 
کــه چمــدان دالرهــای تیــم ملــی نیــز در پــی بی تدبیــری 

ــرودگاه تاشــکند  مســئوالن فدراســیون در ف
ــف شــده اســت.  توقی

ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه مســئول امــور 
ــع در  ــه در واق ــال ک ــیون فوتب ــی فدراس مال
ایــن ســفر مســئول مالــی تیــم ملــی هــم 
بــوده، مبلغــی بالــغ بــر ۱۱7 هــزار و ۶00 دالر 
ــی  ــورو ارز نقــد را در چمدان ــکا و ۱0۱0 ی آمری

 بــا خــود بــه ازبکســتان بــرده و از آنجایــی کــه ایــن مبلــغ 
را اظهــار فرودگاهــی نکــرده، دردســرهایی بــرای تیــم ملــی 

ایجــاد شــده اســت. 
ــن چمــدان  ــرودگاه تاشــکند پــس از کشــف ای پلیــس ف
 پــول، اقــدام بــه توقیــف تمــام ایــن پــول می کنــد 

و ایــن ماجــرا ســرآغازی می شــود بــرای حاشــیه و عــدم 
تأمیــن مالــی تیــم ملــی ایــران در کشــور ازبکســتان.

 پــس از ایــن توقیــف پول هــا، همراهــان تیــم ملــی 
تــالش زیــادی بــرای ترخیــص چمــدان ارز می کننــد 
امــا موفــق نمی شــوند و در نهایــت نیــز تیــم ملــی بــدون 
می شــود.  تاشــکند  وارد  مالــی  پشــتوانه 
ــچ  ــی هی ــی و گمرک ــن بین الملل ــق قوانی طب
 ۱0 از  بیشــتر  مبلغــی  نمی توانــد  فــردی 
هــزار دالر را بــه همــراه خــود وارد کشــور 
دیگــری کنــد، مگــر اینکــه پیــش از ورود، در 
اظهارنامــه ای فرودگاهــی مبلــغ همــراه را بــا 

ــد.  ــرده باش ــالم ک ــل اع ــل از قب ــر دلی ذک
ــفرهای  ــم س ــال علی رغ ــیون فوتب ــئوالن فدراس ــا مس گوی
ــد.  ــده گرفته ان ــاده را نادی ــل س ــن اص ــی، ای ــرر خارج مک
البتــه ایــن پــول در نهایــت بــا پیگیری هــای فــراوان 
ســفارت ایــران در تاشــکند و همــکاری پلیــس ازبکســتان 

ــد. ــارج ش ــف خ از توقی

آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  امینــی،   مهندس هاشــم 
و فاضــالب اســتان اصفهــان، در مراســم افتتاحیــه 
رویــداد کارآفرینــی هــم نــت آب کــه در جمــع نخبــگان 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان بــه منظــور بررســی چالش هــا، 
و  شــرب  آب  صنعــت  در  واقعــی  مســائل  واکاوی 
فرصت هــای موجــود بــرای خلــق ارزش ارتبــاط بــا 
ــن  ــا یافت ــری موضــوع ت ــط و پیگی ســازمان های ذی رب
راهکارهــا، اقــدام بــه برگــزاری هــم نــت آب کــرده 
ــی از ســوی  ــا اســتقبال خوب ــه خوشــبختانه ب اســت ک

ــد. ــه رو ش ــگان روب ــجویان و نخب دانش
 وی بــه چالش هایــی کــه در هــم نــت آب مــورد 
بررســی و واکاوی قــرار گرفــت، پرداخــت و بیــان 
ــای  ــش، چالش ه ــن همای ــد در ای ــرر ش ــت: مق داش
بحــران کــم آبــی و رشــد جمعیــت، تفکیــک انشــعابات 
ــم  ــره اســتراتژیک، بحــران ک مشــترکان، مخــازن ذخی
آبــی و رشــد جمعیــت، بازچرخانــی آب خاکســتری 
ــط  ــا( توس ــالب )چربی گیره ــی فاض ــازی محل و بهس

ــود. ــی ش ــگان بررس ــجویان و نخب دانش
 رفع چالش های صنعت آب و فاضالب

ــای  ــرکت آبف ــره ش ــس هیئت مدی ــل و رئی ــر عام مدی
ــا اشــاره بــه اشــتیاق دانشــجویان و  اســتان اصفهــان ب
ــای  ــع چالش ه ــور رف ــه منظ ــده ب ــه ای ــگان در ارائ نخب
صنعــت آب و فاضــالب تصریــح کرد: بســیار خوشــحالم 
کــه دانشــجویان و نخبــگان در فضایــی بی آالیــش 
و  نقطه نظــرات  ارائــه   بــا  و  آمدنــد  هــم گــرد  دور 
ــه  ــرای مقابل ــازه ای ب ــای ت ــد راه حل ه ــای جدی ایده ه

ــد.  ــوان کردن ــود عن ــای موج ــا چالش ه ب
ایــن تکاپــو و اشــتیاق جوانــان نخبــه بســیار ســتودنی 
ــوان و  ــری از ت ــا بهره گی ــد ب ــت بای ــد گف ــت و بای اس
دانــش داخلــی درصــدد رفــع مشــکالت در زمینه هــای 
مختلــف باشــیم؛ نــه اینکــه منتظــر باشــیم تــا در خــارج 

از مرزهــای ایــران نســخه ای بــرای رفــع مشــکالت مــا 
پیچیــده شــود. 

مهنــدس امینــی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه ســاعاتی 
در جمــع نخبــگان بــوده اســت، بیــان داشــت: از اینکــه 
ــداد  ــگان در روی ــجویان و نخب ــع دانش ــاعاتی در جم س
ــحالم  ــیار خوش ــوده ام، بس ــت آب ب ــم ن ــی ه  کارآفرین
بهتریــن  از  یکــی  روز  دو  ایــن  بگویــم  می توانــم  و 
ــوان  ــه ت ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــداد ش ــا قلم ــای کاری م  روزه
ــدوار  ــرده و امی ــی ب ــران بیــش از پیــش پ و دانــش ای
هســتم کــه بــا تــالش و غیــرت ایرانــی توســط جوانــان 
رفــع  کشــور  در  موجــود  چالش هــای  ایران زمیــن، 

شــود.
  راهکارهــای جــدی درخصــوص مقابلــه بــا بحــران 

کــم آبــی
اندیشــمندان  اگــر جوانــان و  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
را  ایران زمیــن  تمــدن  و  فرهنــگ  دغدغــه  ایرانــی 
ــه  ــوص مقابل ــدی درخص ــای ج ــد راهکاره ــد بای دارن
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــر گیرن ــی را مدنظ ــم آب ــران ک ــا بح ب
وقــوع خشکســالی های پی درپــی تهدیداتــی بــرای 
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــراه داش ــه هم ــران ب ــزی ای ــالت مرک ف
طــوری کــه صاحب نظــران در ایــن خصــوص ابــراز 
نگرانــی کردنــد و اعــالم داشــتند کــه اگــر وقــوع پدیــده 
ــه در  ــال اینک ــه داشــته باشــد، احتم خشکســالی ادام
ســال های آتــی بخشــی از فــالت مرکــزی خالــی 
نخبــگان  از  بنابرایــن  دارد؛  از ســکنه شــود، وجــود 
 درخواســت می شــود بــا همفکــری مســئوالن امــر 
ــرای مصــرف  ــو، راه هایــی ب ــه ایده هــای ن ــا ارائ ــز ب و نی
ــش  ــن چال ــت از ای ــا در نهای ــد ت ــوان کنن ــه آب عن بهین
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــم؛ ای ــور کنی ــالمت عب ــه س ب
ــود را از  ــت خ ــان حمای ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
ــت  ــم ن ــن ه ــه در ای ــدی ک ــای جدی ــا و ایده ه طرح ه
 مدیریــت مصــرف بهینــه آب را دربرداشــته، اعــالم 

می کند.
 هم نت آب ایران

ــت  ــم ن ــوره ه ــداد چندمنظ ــن روی ــت اولی ــی اس گفتن
آب ایــران بــا مشــارکت بنیــاد ملــی نخبــگان، دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان و شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان برگــزار شــد. در ایــن رویــداد کــه همزمــان بــا 
ــرب  ــای آب ش ــه و تقاض ــی عرض ــش مل ــن همای  اولی
و بهداشــت، چالش هــا و راهکارهــا در دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان برگــزار شــد، بیــش از یکصــد و پنجــاه نفــر از 
ــر  ــان برت ــان، مجری ــران، متخصص ــگان، صاحب نظ  نخب
و ســرمایه گذاران بخــش آب کــه بنــا بــه دعــوت بنیــاد 
ملــی نخبــگان اســتان اصفهــان گــرد هــم آمــده بودنــد 
 در فرآینــدی کامــال حرفــه ای و علمــی بــه بررســی 
و ارائــه راهــکار بــرای حل ســه مشــکل از بین مشــکالت 
ــه  ــالب پرداخت ــرکت آب و فاض ــط ش ــده توس  مطرح ش
ــدند.  ــکاری ش ــو و ابت ــی ن ــه طرح های ــه ارائ ــق ب و موف
ایــن نخســتین بار اســت کــه ارائــه راه حــل بــرای 
تعــدادی از مشــکالت صنعــت آبفــا در ایــران در چنیــن 
ــن 2۱  ــود. از بی ــپرده می ش ــگان س ــه نخب ــدی ب فرآین
تیــم تشکیل شــده در ایــن هــم نــت کــه پــس از ســه 
ــود  ــی خ ــای فن ــر، طرح ه ــادل نظ ــری و تب  روز همفک
ــد ــه کردن ــده ارائ ــای مطرح ش ــل چالش ه ــرای ح  را ب

در نهایــت ســه تیــم بــه عنــوان تیم هــای برتــر انتخــاب 
شــدند و جوایــزی را بــه صــورت حمایــت مالــی از 
ــالوه  ــد. ع ــت کردن ــت دریاف ــم ن ــزاری ه ــان برگ متولی
ــر  ــم دیگ ــه تی ــی س ــده عملیات ــم، ای ــه تی ــن س ــر ای ب
کــه قابلیت هــای بیشــتری داشــت، بــرای رســیدن بــه 
ــورد  ــی، م ــه نیمه صنعت ــه نمون ــاخت و تهی ــه س مرحل
حمایــت مالــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
قــرار گرفــت و مقــرر شــد در قالــب چنــد قــرارداد 
ــرای  ــد و ب ــرورش یاب ــده پ ــان ای ــا صاحب ــی ب پژوهش
ــی امکان ســنجی شــود. ــد صنعت ــه تولی ــه مرحل ورود ب

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان خواستار شد:

راهکارهای جدی برای مقابله با بحران کم آبی محســن طاهــری، مدیــر عامل باشــگاه ســپاهان در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه چــرا ورزشــگاه نقــش جهــان ناقــص 
ــت ــل اس ــگاه تکمی ــرد: ورزش ــار ک ــود، اظه ــاح می ش  افتت

ــد روز  ــا چن ــه ت ــده ک ــه دوم مان ــای طبق ــا صندلی ه و تنه
ــران  ــه کارگ ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــل می ش ــده تکمی آین
ــود  ــل ش ــگاه تکمی ــن ورزش ــا ای ــد ت ــبانه روز کار می کنن ش
ــده  ــگاه مان ــن ورزش ــی ای ــای جنب ــا کاره ــه داد: تنه ادام
کــه شــامل صندلی هــای طبقــه دوم و نــور ورزشــگاه 
اســت. البتــه برطــرف شــدن مشــکل نــور ورزشــگاه کمــی 
ــه  ــر ک ــگ برت ــازی لی ــن ب ــا اولی ــا ت ــت؛ ام ــر اس زمان ب
ســپاهان میزبــان فــوالد خوزســتان اســت، برطــرف خواهــد 
شــد. طاهــری بــا بیــان اینکــه اگــر ورزشــگاه ناقــص بــود، 
ــم،  ــزار کنی ــکان برگ ــن م ــابقه ای در ای ــتیم مس نمی توانس
ــابقات  ــه مس ــم ک ــه زده ای ــگ نام ــازمان لی ــه س ــزود: ب اف
ــود. وی  ــزار می ش ــان برگ ــش جه ــس در نق ــن پ ــا از ای م

ادامــه داد: بــازی افتتاحیــه ایــن ورزشــگاه دیــدار بــا پارس 
ــه  ــود. وی در پاســخ ب ــی در جــام حذفــی خواهــد ب جنوب
ایــن ســوال کــه آیــا بدســلیقگی نیســت کــه بــازی 
افتتاحیــه ایــن ورزشــگاه دیــدار بــا پــارس جنوبــی اســت 
گفــت: وقتــی نقــش جهــان بــه دســت جهانگیــری افتتــاح 
ــا را  ــام بازی ه ــد تم ــت و بای ــی نیس ــر راه ــود دیگ می ش
اینجــا برگــزار کنیــم. بــه نظــر شــما زشــت نیســت بــا وجود 
ــم؟  ــازی کنی ــهر ب ــاز در فوالدش ــان ب ــش جه ــاح نق افتت
ــش  ــاح نق ــود افتت ــا وج ــرا ب ــه چ ــد ک ــت نمی گویی آن وق
ــری  ــد؟ طاه ــازی می کنی ــم در فوالدشــهر ب ــاز ه ــان ب جه
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــازی خداحافظــی نویدکیــا 
ــر  ــا خی ــود ی ــد ب ــی خواه ــارس جنوب ــا پ ــازی ب ــن ب همی
گفــت: نــه، بــازی خداحافظــی ایــن بازیکــن یــک بــازی در 
شــأن نویدکیــا خواهــد بــود کــه بایــد صحبتــی بــا خــودش 
کنیــم تــا ببینیــم چــه بــازی مدنظــر ایــن بازیکــن اســت.

ــن در  ــا چی ــاس ب ــازی حس ــا ب ــد روز ت ــه چن در فاصل
ــی شــوک  ــی جــام جهان ــت مقدمات ــی دور رف روز پایان
بــدی بــه اردوی حریــف ایــران وارد شــد. پــس از 
مقدماتــی  در  خــود  بــرد  اولیــن  قطری هــا  اینکــه 
ــد  ــن گرفتن ــوریه جش ــر س ــی 20۱8 را براب ــام جهان ج
ــی آف  ــه پل ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــر از همیش ــا امیدوارت ت
تــالش کننــد، درآســتانه مصــاف بــا چیــن در روز 
پایانــی دور رفــت انتخابــی جــام جهانــی، شــوک 
ــا  ــا نگرانی ه ــد ت ــا وارد ش ــه اردوی عنابی ه ــی ب بزرگ
در ایــن کشــور عربــی حاشــیه خلیــج فــارس را بیشــتر 
ــه  ــی اروگوئ ــد. سباســتین ســوریا، مهاجــم دو ملیت کن

ای – قطــری کــه یکــی از کلیدی تریــن مهره هــای 
ــان  ــدار الری ــان دی ــود در جری ــوب می ش ــر محس قط
بــا الجیــش در هفتــه چهــارم لیــگ ســتارگان قطــر بــه 
ــراوان جــدال  ــه احتمــال ف ــا ب شــدت مصــدوم شــد ت
بــا چیــن را از دســت بدهــد. روزنامــه الوطــن بــا اشــاره 
ــیون  ــکی فدراس ــت: »کادر پزش ــاق نوش ــن اتف ــه ای ب
ــه هــر نحــوی شــده،  ــالش اســت ب ــال قطــر در ت فوتب
سباســتین ســوریا را بــه جــدال بــا چیــن برســاند؛ بــه 
ــرات  ــت نف ــام او را در لیس ــاتی ن ــل فوس ــن دلی همی
دعوت شــده قــرار داد؛ امــا وضعیــت ایــن بازیکــن 
خیلــی بدتــر از آن چیــزی اســت کــه گفتــه می شــود.« 

ــوان  ــال بان ــی در فوتب ــات جالب ــر، اتفاق ــد روز اخی در چن
ــه  ــه ای ک ــن گزین ــا اولی ــری آن ه ــرای پیگی ــه ب رخ داد ک
بانــوان فدراســیون  نائب رئیــس  بــه ذهــن می رســد 
اســت؛ کســی کــه مســئولیت آن رســیدگی بــه امــور 
بانــوان در فدراســیون اســت؛ امــا خانــم نائب رئیــس 
کجاســت؟ دیــدار دوســتانه تیم هــای ملــی فوتســال 
میزبانــی کشــورمان  بــه  در حالــی  روســیه  و  ایــران 
ــه  ــم ب ــان خان ــگاران و عکاس ــه ورود خبرن ــد ک ــزار ش برگ
ــدن ورود  ــوع ش ــد. ممن ــالم ش ــوع اع ــدار ممن ــن دی ای
ــیون  ــه فدراس ــود ک ــتی ب ــان، سیاس ــگاران و عکاس خبرن
ــور  ــاون ام ــود و شــهریان، مع ــه ب ــال در پیــش گرفت فوتب
ورزش بانــوان، نیــز اعــالم کــرد کــه بــرای گرفتــن پاســخ 
ــت؛  ــرده اس ــدام ک ــیون اق ــوان فدراس ــس بان از نائب رئی
ــران حضــور نداشــته  ــی در آن زمــان نائب رئیــس در ای ول
ــت  ــار نوب ــدار دوســتانه فوتســال، این ب اســت. پــس از دی
ــم   ــود تی ــن ب ــر ای ــرار ب ــال رســید. ق ــه ملی پوشــان فوتب ب
ــم   ــا تی ــتانه را ب ــدار دوس ــک دی ــوان ی ــال بان ــی فوتب  مل
 ملــی ســوئد برگــزار کنــد، امــا کــدام تیــم ملــی؟ بــه گفتــه 

ــن  ــوان( از فروردی ــال بان ــوش فوتب ــی )ملی پ ــارا قم س
ســال ۱394 خبــری از اردوهــای تیــم   ملــی فوتبــال 
ــن  ــا وجــود ای ــوده اســت. ب ــوان در رده بزرگســاالن نب بان
ــهرداری  ــرِی ش ــگ برت ــِم لی ــب دو تی ــا ترکی ــرایط، ب ش
ــم   ــب تی ــم را در قال ــک تی ــم، ی ــهرداری ب ــیرجان و ش س
 ملــی روانــه دیــدار دوســتانه بــا ســوئد نائب قهرمــان 
المپیــک ریــو کردنــد؛ اعزامــی کــه در ســکوت اتفــاق افتــاد 
و عمــال علی رغــم ایــرادات فــراوان وارده بــه ایــن اردو 
و پرســش های مکــرر رســانه ها دقیقــا هــدف از ایــن 
اعــزام مشــخص نشــد. بــاز هــم بــرای گرفتــن پاســخ بــا 
ــار دیگــر  نائب رئیــس بانــوان تماســی گرفتــه شــد، امــا ب
ــود. مســئول دپارتمــان  ــز دســتگاه مدنظــر خامــوش ب نی
ــاره  ــی زاده دوب ــم صوف ــه خان ــت  ک ــاره گف ــوان در این ب بان
بــرای انجــام کاری در خــارج از کشــور بــه ســر می بــرد و 
 امــکان صحبــت بــا او نیســت. بــا شــرایط بــه وجــود آمــده

اســت کــه  ایــن  می رســد  ذهــن  بــه  ســوالی کــه 
ــوان  ــس بان ــف کاری نائب رئی ــرح وظای ــئولیت و ش مس

چیســت؟ فوتبــال  فدراســیون 

 یک بازی خداحافظی در شأن نویدکیا برگزار می کنیم

شوک به قطر در آستانه مصاف با چین

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال کجاست؟

ماجرای عجیب توقیف چمدان پول تیم ملی در تاشکند
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ــس  ــه پ ــود ک ــی ب ــی از حوزه های ــگری، یک ــت گردش  صنع
از لغــو تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران، گام هــای 
ــه  ــوازات آن، زمین ــه م ــرد و ب ــی ک ــرعت ط ــه س ــول را ب تح
بــرای حضــور بیشــتر گردشــگران خارجــی در ایــران فراهــم 
ــرای ســال ۲۰۱۶ از ســوی بســیاری  ــران ب ــع ای شــد. در واق
ــا  ــگری دنی ــر گردش ــریات معتب ــز و نش ــازمان ها، مراک از س
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مقاصــد گردشــگری جهــان در 

 ســال ۲۰۱۶ معرفــی شــده و در یــک ســال گذشــته ۱۰ وزیــر 
 و مقــام عالی رتبــه گردشــگری از کشــورهایی چــون فرانســه
ایتالیــا، اســپانیا و صربســتان آمادگــی خــود را بــرای حضــور 
ــه  ــای ناعادالن ــد. اگرچــه تحریم ه ــام کردن ــازار اع ــن ب در ای
ــا  ــود، ام ــران ب ــورها در ای ــن کش ــرمایه گذاری ای ــع از س مان
ــع  ــا را مان ــه تحریم ه ــلمان ک ــرب و مس ــرمایه گذاران ع س
ــهرهای  ــل در ش ــاخت هت ــتند، س ــود نمی دانس ــت خ فعالی

ــد.   زیارتــی ایــران را آغــاز کردن
     جذب ۳۲ میلیون گردشگر خارجی

ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ایــران  روی گردشــگری  پیــش  افــق  دربــاره  دســتی 
ــون  ــاله، ۲۰ میلی ــم انداز ۲۰ س ــد در چش ــر چن ــد: ه می گوی
گردشــگر را پیش بینــی کرده ایــم، امــا ۳۲ میلیــون گردشــگر 
ــر  ــون نف ــه ۲۰ میلی ــا ب ــم ت ــذاری می کنی ــی را هدفگ خارج
یعنــی رقــم مطلوبمــان برســیم. ســلطانی فر افــزود: در 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــگری ب ــروژه گردش ــر ۹۵۰ پ ــال حاض ح
ــی ۵۰  ــرفت فیزیک ــا پیش ــان و ب ــارد توم ــزار میلی ــر ۳۰ ه ب
درصــدی در کشــور توســط بخــش خصوصــی در حــال 
ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــتفاده از ظرفی ــا اس ــت؛ ب اجراس
ــده  ــاد ش ــی ایج ــگری خارج ــر گردش ــا دفات ــور دنی  ۱۵ کش

و ایــن رونــد ادامــه دارد. بــه گفتــه ســلطانی فر، البتــه 
هتل ســازی هــم در ایــران ســرعت گرفتــه و ســرمایه گذاران 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــه س ــد ب ــیار عاقه من ــی بس خارج
ــت  ــازی و مدیری ــژه هتل س ــگری و به وی ــات گردش تاسیس
ــول  ــوان از غ ــه می ت ــن زمین ــتند. در ای ــران هس ــل در ای هت
ــدی پیــش  ــه چن ــرد ک ــاد ک ــور( ی هتل ســازی فرانســه )آک
ــزار  ــد دارد: از ه ــرد. وی تاکی ــد ک ــرارداد منعق ــران ق ــا ای  ب
و ۱۰۰ هتــل و ۶۰۰ هتل آپارتمــان موجــود در کشــور، ۱۴۰ هتــل 
ــد. ایــن در حالــی  ــا درجــه ۴ و ۵ ســتاره فعالیــت می کنن ب
ــم انداز  ــند چش ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــتاره ب ــای ۴ و ۵ س ــداد هتل ه ــد تع ــور، بای ــاله کش ۲۰س
۴۰۰ هتــل برســد. در ایــن زمینــه ۵ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد ریــال 
اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه ملــی اختصــاص یافتــه کــه 

ایــن اعتبــار بــرای تکمیــل ۳۱ هتــل ۴ و ۵ ســتاره اســت.
     رفتار خوب اصفهانی ها گردشگر جذب می کند

حــوزه  فعــال  و  دانشــگاه  مــدرس  عامــری،  محســن 
ــای وطــن معتقــد اســت  ــا کیمی گردشــگری در گفت وگــو ب
مدیریــت و تبلیغــات در افزایــش ورود گردشــگران بــه کشــور 
بســیار موثــر اســت و نبایــد از ایجــاد جاذبه هــای گردشــگری 
 انسان ســاخت در کل کشــور غافــل شــویم. محســن عامــری

ــگری  ــق گردش ــی را در رون ــای تاریخ ــدن بازاره ــر ش فعال ت
تاثیرگــذار عنــوان کــرد و افــزود: اکنــون عمــده خریــد 
ســوغات گردشــگران از بازارهــای اصفهــان اســت؛ امــا 
مدت زمــان اقامــت گردشــگران در شــهر شــیراز بیشــتر 
ــگران  ــه گردش ــی ک ــه عامل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب  اس
ــه ســمت بازارهــای اصفهــان جــذب می کنــد، اســتقبال  را ب
خــوب مــردم و فروشــندگان اســت، گفــت: بازاریــان اصفهــان 
ــان  ــه حجره هایش ــی ب ــگران خارج ــض ورود گردش ــه مح ب
ــد  ــا می رون ــتقبال آن ه ــه اس ــز ب ــی و گ ــای و پولک ــا چ  ب
و عمــده آن هــا بــه زبــان انگلیســی مســلط هســتند و اعتماد 
گردشــگران را بــه خریــد محصــول مرغــوب و ســوغات 
محلــی جلــب می کننــد؛ از ایــن رو فــروش بیشــتری دارنــد. 
ــک  ــا بررســی های انجام شــده مشــخص شــد چنانچــه ی ب
گردشــگر اروپایــی یــک هفتــه در ایــران اقامت داشــته باشــد 
 و از تمــام امکانــات گردشــگری کشــور شــامل اقامــت هتلــی 
ــت  ــه صــورت رف ــی ب ــت هواپیمای  ترانســفر فرودگاهــی، بلی
و برگشــت، راهنمــای گردشــگری، پرداخــت ورودیــه اماکــن 
ــد  ــوغات در ح ــد س ــن خری ــی و همچنی ــی و فرهنگ تاریخ
متعــادل اســتفاده کنــد، بیــن ۱۵۰۰ تــا ۱7۰۰ دالر هزینــه 

ــرد. خواهــد ک

اصفهان، مقصد اول خرید سوغات گردشگران

 روشندل ترکیه ای 

هشت ماهه، حافظ کل قرآن شد
»طــه اصــان«، روشــندل 
ترکیه ای، با تمرین و ممارســت 
در مدت زمــان ۸ مــاه و ۱۵ 
کل  حافـــظ  توانســت  روز 

قرآن کریم شود. 
طــه اصــان، ۲۰ ســال ســن 
ــه«  ــهر »کوتاهی دارد و در ش
ــز  ــی از مراک ــه در یک ــد. وی ک ــی می کن ــه زندگ ترکی
 شــبانه روزی آمــوزش قــرآن ثبت نــام کــرده بــود 
بــا اســتفاده از الفبــای بریــل توانســت بــه یــک 
ــد. ایــن حافــظ روشــندل  موفقیــت بــزرگ دســت یاب
ــرآن  ــات ق ــظ آی ــی حف ــوص چگونگ ــه ای درخص ترکی
ــه از  ــا ۴ صفح ــظ ۳ ی ــا حف ــر روز ب ــت: ه ــم گف کری
آیــات در طــول ۸ مــاه و ۱۵ روز حافــظ کل شــدم. 
ــرم نخســت  ــون دانشــجوی ت وی افــزود: مــن هم اکن
ــه در رشــته الهیــات  ــار« کوتاهی ــو پین دانشــگاه »دومل
ــس از  ــه پ ــت ک ــن اس ــم ای ــی از اهداف ــتم. یک هس
الفبــای بریــل  دانش آموختگــی کتاب هایــی را بــا 
ــر درآورم. ســلیمان  ــه رشــته تحری ــژه روشــندالن ب وی
چاییــر، مربــی قــرآن طــه اصــان نیــز طــی ســخنانی 
بــا اشــاره بــه اســتعداد تحســین برانگیز شــاگردش در 
ــواده طــه  ــد خان ــار کــرد: بی تردی ــرآن اظه ــری ق فراگی
ــرا  در موفقیــت وی بیشــترین نقــش را داشــته اند؛ زی
ــت او  ــه موفقی ــان، زمین ــت از فرزندش ــا حمای ــان ب  آن
را فراهــم کردنــد. قــرار اســت در روزهــای آتــی مراســم 
ــظ روشــندل  ــن حاف ــل از ای ــه منظــور تجلی جشــنی ب

برگــزار شــود.

به  همت جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار شد:

 کارگاه آموزشی 

»زندگی سالم در پرتو قرآن«
کارگاه آموزشــی »زندگــی ســالم در پرتــو قــرآن« 
ــای  ــز فعالیت ه ــت مرک ــه  هم ــاه ب ــنبه ۴ آبان م سه ش
قرآنــی جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان برگــزار 

می شــود. 
ــا  ــرآن« ب ــو ق ــی ســالم در پرت کارگاه آموزشــی »زندگ
موضــوع ســبک زندگــی قرآنــی در رعایــت اصــول 
ســبک  اجرایــی  سلســله برنامه های  از  و  تغذیــه 
زندگــی قرآنــی ویــژه دانشــجویان، اســتادان و کارکنــان 
ــزاری  ــل برگ ــان و مح ــود. زم ــزار می ش ــگاه برگ دانش
دکتــر شــریعتی  تــاالر  در  ایــن کارگاه ســاعت ۱۳ 

ــت. ــان اس ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
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ــتان  ــت در اس ــتان جیرف شهرس
کویــری کرمــان، جایگاهــی ویژه 
دارد. شهرســتان جیرفــت دارای 
ســه اقلیــم متفــاوت جغرافیــای 
معتــدل  کوهســتانی،  ســرد 
کوهســتانی و گــرم مرطــوب نواحــی دشــت جیرفــت اســت. 
ــا در  ــه وجــود آمــدن طبیعتــی زیب همیــن موضــوع باعــث ب
ایــن شهرســتان شــده اســت. مســجد شــهر قدیــم جیرفــت 
)دقیانــوس( ۱۲۰۰ ســال قدمــت دارد و همان طــور کــه از 
نامــش پیداســت، یکــی از کهن تریــن مســاجد جهــان اســام 
اســت و در ایــران نیــز، جــزو نخســتین مســاجد احداث شــده 
اســت. مســجد شــهر دقیانوس بــه دســتور عمرولیــث در دوره 
ــد و در  ــداث ش ــری اح ــری قم ــوم هج ــه س ــاری و ده صف
زمــان خــودش یکــی از بزرگ تریــن مســاجد جهــان اســام 

بــود.
آبشــار دره گلــم دخترکــش در فاصلــه ۴7 کیلومتــری شــمال 
جیرفــت واقــع در اســتان کرمــان و در بخــش سردســیر 
ــه  ــار قــرار گرفت ــو از چن ــارد، در دره ای شــرقی غربی و ممل دلف
ــه  ــان حوضچ ــتان، هم ــی اس ــق جنوب ــم در مناط ــت. گُل اس
ــز آبشــارها  ــا در محــل آبری ــا ی ــه در رودخانه ه ــی اســت ک آب
ــده  ــاید تداعی کنن ــش، ش ــم دخترک ــد و گُل ــود می آی ــه وج ب
حادثــه ای از غــرق شــدن دختــری در آنجــا باشــد؛ امــا بــرای 
این بــاره ســندی وجــود نــدارد و بیشــتر برگرفتــه از متــن عــام 
ــم تشــکیل  جامعــه اســت. ایــن آبشــار از ۴ حوضچــه یــا گُل
شــده کــه گُلــم دوم برزگ تــر از بقیــه اســت و ارتفــاع آبشــار 

ــد. ــر می رس ــدود ۱۰ مت ــه ح ــم در آن ب ه
ــارز شــمالی  ــع بخــش جبال ب ــر ســیاه از تواب روســتای انجی
ــی  ــت از شهرســتان های جنوب ــری شــهر جیرف در ۳۵ کیلومت
ــه روســتای  ــع شــده اســت. از شــمال ب ــان واق اســتان کرم
آبگــرم از مشــرق بــه روســتای گهــرج و از مغــرب با دهســتان 

زاریــن همســایه اســت.
بــا کوه هــای سرســبز  روســتا  ایــن  جنوبــی  قســمت    
و مرتفــع محصــور شــده اســت. وجــه تســمیه ایــن روســتا 
ــه  ــه ب ــن منطق ــدن ای ــل ش ــش از تبدی ــه پی ــت ک ــن اس ای
ــر  ــزرگ انجی ــان ب ــکونی، درخت ــاورزی و مس ــتای کش روس
ســیاه در اطــراف رودخانــه ای کــه از کنــار ایــن روســتا 
از ایــن  می گــذرد وجــود داشــته اند کــه تعــداد اندکــی 

باقــی مانده انــد. درختــان 
ــه کشــاورزی مشــغول هســتند و از  ــن روســتا ب ســاکنان ای
روش هــای مکانیــزه کشــاورزی و باغــداری اســتفاده می کنند. 
محصــوالت عمــده ایــن روســتا انــواع مرکبــات، زیتــون، انــار 
ــود  ــتا وج ــن روس ــم ای ــای مه ــتند. از ویژگی ه ــور هس و انگ
میوه هــای سردســیری و گرمســیری در کنــار یکدیگــر اســت.

گشت وگذار

کمیتــه مشــترک ســاماندهی میــدان تاریخــی نقــش جهــان 
اصفهــان تشــکیل شــد. مشــاور مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
ــدان  ــن می ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب ــان گف اســتان اصفه
ــگری  ــد گردش ــن مقاص ــی از مهم تری ــی، یک ــزرگ تاریخ ب
ــاماندهی  ــزوم س ــی رود، ل ــمار م ــه ش ــان ب ــران و اصفه ای

نگهــداری  و  نظافــت  و  پیرامــون  مشــاغل 
 حریــم و منظــر میــدان و رفــع هرگونه مشــکل 
از وظایــف اصلــی نهادهــای ذی ربــط به شــمار 
ــا  ــزود: ب ــان اف ــح درخش ــی صال ــی رود. عل م
ــر اســاس  ــکات مطرح شــده و ب ــه ن عنایــت ب
ــان  ــی اصفه ــراث فرهنگ ــن می ــکیل انجم تش
ــت  ــا عنای ــدان، ب ــای می ــکیل هیئت امن و تش

 بــه ضــرورت موضــوع و همچنیــن تأکیــد اســتاندار محتــرم  
و مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان، کارگروهــی متشــکل 
ــان، مســئوالن ســازمان صنعــت  از شــهردار منطقــه ۳ اصفه
ــران  ــن مدی ــاف و همچنی ــه اصن ــارت، اتحادی ــدن و تج مع
ــی ــراث فرهنگ ــای می ــی در حوزه ه ــراث فرهنگ  اداره کل می

ــور فرهنگــی اداره  ــی و ام ــع دســتی، پایگاه هــای جهان صنای
کل تشــکیل شــده اســت. وی تصریــح کــرد: در این نشســت 
ــش  ــه بی ــوط ب ــات مرب ــه اول، اطاع ــا در وهل ــد ت ــرر ش مق
از ۵۰۰ بــاب فروشــگاه در پیرامــون میــدان و همچنیــن 
ــا  ــک ی ــگاه ها و مال ــن فروش ــای ای ــای آن، کاربری ه بازاره
ــپس  ــود و س ــتخراج ش ــا، اس ــکان آن ه مال
ایــن اطاعــات جهــت بررســی ایــن مشــاغل 
اختیــار  در  موجــود  کاربری هــای  نــوع  و 
کمیســیون نظــارت بــر اصنــاف ســازمان 
گیــرد.  قــرار  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
درخشــان اظهــار داشــت: از دیگــر تصمیمــات 
ایــن کمیتــه، تــاش جهــت نظــارت مســتقیم 
ایــن کمیتــه بــر تمامــی رویدادهــای میــدان خواهــد بــود؛ لذا 
نظافــت و ســاماندهی تبلیغــات فروشــگاه ها در ایــن میــدان 
در دســتور کار قــرار گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه شــهرداری منطقه 
۳ اصفهــان، پیمانــکاری ویــژه صرفــا بــرای میــدان برگزیــده 

ــردازد. ــدان بپ ــت نظافــت می ــه ســاماندهی وضعی ــا ب ت

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان   رئیــس 
و گردشــگری گفــت: ثبــت جهانــی راهپیمایــی اربعیــن 

حســینی بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار دارد. 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــه ب ــه ای ک ــلطانی فر در جلس ــعود س مس
ــه توســط ادارات کل اســتان های ایــام  اقدامــات صورت گرفت

راهپیمایــی  برگــزاری  دربــاره  خوزســتان  و 
ــس  ــت: پ ــد، گف ــزار ش ــینی برگ ــن حس اربعی
از ثبــت ملــی مراســم اربعیــن حســینی، ثبــت 
جهانــی ایــن مراســم معنــوی بــه طــور جــدی 

ــرار دارد.  ــتور کار ق در دس
ــع   ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
دســتی و گردشــگری تصریــح کــرد: ثبــت 

اربعیــن حســینی  جهانــی مراســم معنــوی راهپیمایــی 
ــه ســرانجام  ــری شــود و ب ــد پیگی ــه بای ــی اســت ک کار بزرگ
برســد. ســلطانی فر افــزود: عــاوه بــر ادارات کل میــراث 
فرهنگــی دو اســتان ایــام و خوزســتان، ســایر اســتان ها نیــز 
بایــد در برگــزاری ایــن مراســم معنــوی و مذهبــی مشــارکت 

ــای  ــرد: نیروه ــار ک و حضــور جــدی داشــته باشــند. وی اظه
ــگان حفاظــت، بســیج ســازمان، بخــش تشــکل ها  خــدوم ی
ــد  ــتاد، بای ــتان ها و س ــازمان در اس ــای س ــایر بخش ه و س
در ایــن حرکــت بــزرگ وظایــف و مســئولیت های خــود را بــه 
ــن نشســت  ــد. ســلطانی فر همچنیــن در ای ــا کنن  درســتی ایف
بــا تخصیــص اعتبــار ویــژه بــه دو اســتان ایــام 
ــر  ــات بهت ــه خدم ــور ارائ ــه  منظ و خوزســتان ب
بــه شــرکت کنندگان در راهپیمایــی اربعیــن 
ــل  ــی و تعام ــرد: هماهنگ ــد ک ــینی تأکی حس
بیــن دســتگاه هایی کــه در ایــن مراســم بــزرگ 
ــت  ــز اهمی ــم و حائ ــیار مه ــد، بس ــش دارن نق
اســت. همچنیــن در ایــن جلســه عبدالمالــک 
صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر   شــنبه زاده، 
و گردشــگری اســتان ایــام و خسرونشــان، مدیــر کل میــراث 
ــتان  ــتان خوزس ــگری اس ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای فرهنگ
ــرای مشــارکت در برگــزاری  اقدامــات و برنامه هــای خــود را ب

هــر  چــه بهتــر مراســم اربعیــن حســینی ارائــه دادنــد.

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۴۳۰۴۵7۰شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۴۰۰۱۴۰شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۲۴۲ تاریخ 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۸ شاکی شکایتی به طرفیت متهم مهدی نصیری منش فرزند علیرضا به خواسته تحصیل مال 
از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۱7جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۴ اتاق شماره ۴۵۸ ارجاع و 
به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۴۰۰۱۴۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده ۳۴۴  قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد
اصفهان شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۱7 شعبه  کیفری  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  ۲۱۹۳۸/م   شماره: 

 )۱۱7 جزایی سابق ( – احسانه فدائی اردستانی 
آگهی ابالغ

تاریخ  بایگانی شعبه: ۹۵۰۴۱۵  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۳۲۳شماره  اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۳۰۵۶۱۴شماره  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۲ خواهان / شاکی سعید سهرابی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد گرایلی  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی 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- طبقه ۳ اتاق شماره 
۳۰۵ ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۳۲۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / احمد گرایلی  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲۱۳۸۶/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- مصطفی شبانی

آگهی ابالغ
تاریخ   ۹۵۰۱۸۱ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۱۳۰شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۵۴7۶شماره  اباغیه:  شماره 
بشماره  امیریان  بهزاد  اقای  مدیریت  با  اصفهان  استان  بانک  پست  شاکی   / خواهان   ۱۳۹۵/۰۶/۲7 تنظیم: 
ثبت ۱۲۶۸7۵   دادخواستی به طرفیت خواندگان عبد المجید نصر الهی نژاد و مهین السادات موسوی مدهن 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  نژاد  الهی  المجید نصر  با مدیریت عبد  افشان فدک  خوزانی و شرکت گل 
اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  مطالبه وجه چک    و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 
به  و  ارجاع   ۳۰۴ شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
است.  ۰۸:۰۰تعیین شده  ساعت  و   ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ آن  رسیدگی  وقت  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۱۳۰ثبت گردیده که  کاسه  
خوزانی  مدهن  موسوی  السادات  مهین  و  نژاد  الهی  نصر  عبدالمجید  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
ماده 7۳  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  نژاد    نصرالهی  عبدالمجید  مدیریت  با  فدک  افشان  و شرکت گل 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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: ۱۹۵۳۶/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
 ۹۵۰۴۰۲ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۶۳۰۰۱۲۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۴۳۰۴۶۰۶شماره  اباغنامه:  شماره 
نظم  در  اخال  و  تمرد  اتهام  به  پیشه   متهم رضا جعفر  به طرفیت  تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۹ شاکی شکایتی  تاریخ 
نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  مامورین حین خدمت   به  توهین  و 
باال –  واقع در اصفهان خ چهارباغ    ) دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۱7جزایی سابق  به شعبه ۱۱7  رسیدگی 
به کاسه  و  ارجاع  شماره ۴۵۸  اتاق   ۴ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ 
۹۵۰۹۹۸۰۳۶۶۳۰۰۱۲۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ و ساعت ۱۲:۰۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده ۳۴۴  قانون آیین دادرسی کیفری  و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
فوق جهت  رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به   آن 

گردد.
شماره: ۲۲7۳۸/م الف متصدی امور دفتری  دادگاه شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱7 جزایی سابق 

( – زهرا توکلی فارفانی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰7۴۹ ش /۱۴ خواهان هاجر بارباز اصفهانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به 
طرفیت زهره مزروعی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲7۰۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
۹۵۰۳۱۲تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰7۰۰۲۶۴شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰7۰7۵۰۳شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۸ خواهان احمد راه خدا    دادخواستی به طرفیت خوانده روح اله باقری  به خواسته تعدیل 
تقسیط محکوم به    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰7۰۰۲۶۴ثبت گردیده  و  ارجاع  اتاق شماره ۳۱۱  اصفهان- طبقه ۳  استان  دادگستری کل 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده   و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲۱۹۴۰/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  نظیفی    حسین  خواهان   ۳7۵-۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
تعیین  عصر  ساعت ۴/۵  مورخ ۹۵/۱۰/۴   ......... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  مهرداد کاهدوزان   
ماده 7۳  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  ، حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
پستی  کد   -۵7 پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد- 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   ۲۳ شعبه  اصفهان-  اختاف  حل  شورای   ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱
خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت  نماید.در   اخذ 

 شد.
شماره : ۲۱۳۱۶ / م الف مدیر دفتر شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۳7۱ خواهان حسین نظیفی   دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم عشاقی    
تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ......... مورخ ۹۵/۱۰/۴ ساعت ۴ عصر 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 – پاک ۵7- کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۲۳ 
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 : ۲۱۳۱7 / م الف مدیر دفتر شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
۹۵۰۳۰۸تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۲۳۴شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۵۵۵۲شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی     دادخواستی به طرفیت 
خواندگان سعید میر و سید شهاب الدین قائم مقامی و محمد رضا فروغی و ناصر میر به خواسته مطالبه خسارت 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  دادرسی    و مطالبه خسارت  و مطالبه وجه چک  تادیه  تاخیر 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۴ ارجاع و به کاسه 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۲۳۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ و ساعت ۰۸:۰۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان ناصر میر و محمد رضا فروغی و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق الذکر  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: ۱۹۵۳۴/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
۹۳۰7۳۱تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۰7۰۰۶۵۱شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰7۰7۴۶۹شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۸ خواهان علی اصغر شرقی فرزند ابوالقاسم     دادخواستی به طرفیت خوانده علی معصوم 
ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(   تقدیم دادگاه های عمومی  تا مین خواسته و  به خواسته  زاده 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق 
ساعت  و   ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ آن  رسیدگی  وقت  ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۰7۰۰۶۵۱ثبت گردیده که  به کاسه  و  ارجاع   ۳۱۱ شماره 
۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطاع  تا خوانده  پس  کثیراالنتشار آگهی می شود 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود   نشانی کامل 

گردد.
شماره: ۲۱۹۴۱/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ
۹۵۰۵۵۰تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۴۹۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۴۰۶7۹۹شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ خواهان / شاکی علیرضا اکبری سامانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین 
سلمانی و عقیل مالکی زده  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی    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 
ارجاع و به کاسه  اتاق شماره ۳۰۸  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳  – خ شهید 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۴۹۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ و ساعت ۰۸:۰۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  / متهم و  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 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: ۱۹۲۳۰/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا فهیمی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رضایی     سمانه  و  نوروزی  مصطفی  وکالت  با  عباسی  مراد  مهران  خواهان   ۵۱۸-۹۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد علی سپیانی    تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ......... مورخ 
۹۵/۱۰/۶ ساعت ۵ عصر 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 – پاک ۵7- کد پستی 
۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۲۳ 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 : ۲۱۹۰۵ / م الف مدیر دفتر شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: ۹۵۰۵۵۳تاریخ  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۲۴۰۰۴۲۸شماره  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۲۴۰۸۲۱۹شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۱۶ خواهان / شاکی انجمن مددکاری امام زمان عج به مدیریت آقای مصطفی یراقی   دادخواستی 
به طرفیت خواندگان کیوان عریضی و حسن عریضی و امیر حسین ایزدان   به خواسته تخلیه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره 
۳۵۲ ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۲۴۰۰۴۲۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان کیوان و حسن عریضی و  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور 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: ۲۱۹۵۰/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا 
پیشقدم 

آگهی ابالغ
۹۵۰۵۹۳تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۵۳۶شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۴۰7۱۲7شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۰۴ خواهان / شاکی مصطفی دهقانی    دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عباس نجفی 
و محمد رضا نجفی    به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۸ ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۵۳۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ و 
ساعت ۰۸:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و  درخواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی 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: ۲۱۳۹۰/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب  

آگهی ابالغ
۹۵۰۱۵7تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۱۴۳شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۴۰7۱۶۴شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۰۴ خواهان / شاکی طاهره حاجی دائی و فروغ شیرانی و فخری شیرانی و فرشته شیرانی 
به  آزما    آزما و محبوبه  آزما و احمد  امیر منصور  به طرفیت خوانده / متهم  و صدیقه شیرانی     دادخواستی 
خواسته تنفیذ وصیت نامه و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
باال  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  به شعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  نموده که جهت رسیدگی 
ارجاع و به کاسه  اتاق شماره ۳۰۸  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳  – خ شهید 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۱۴۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ و ساعت ۱۱:۳۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 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: ۲۰۱7۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 7۳۵/۹۵ ش ۲۵ خواهان رسول صادقی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 7/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال به انضمام مطلق خسارات  به طرفیت علی رحیمی      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 
۹۵/۱۰/۱۴ساعت ۳:۳۰  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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲77۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
۹۵۰۳۸۱تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۲۹۳شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۳۰۶۰۶7شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۲7 خواهان / شاکی علی اصغر ضیائی جزی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شرکت 
اکسین لوله کارون سهامی خاص و رحمان صدرایی فر و طاهره عبداللهی ترامونی و محمد رضا منصوری فر   به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  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- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۵ 
ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۰۲۹۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/گان رحمان صدرایی فر و طاهره عبدالهی ترامونی و محمد رضا منصوری 
فر و  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲۲7۲۴/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی  

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۶۰۸۶شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۱۰۰۱شماره بایگانی شعبه: ۹۴۱۱۴۵تاریخ تنظیم: 
۱۳۹۵/۰7/۱۲ خواهان محمد علیرضائی دیزیچه دادخواستی به طرفیت خواندگان حسینعلی طاهری و مرتضی 
سیف و مهدی کاشیان و کریم بهرامی    به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۴ ارجاع و به کاسه ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۱۰۰۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مرتضی سیف و مهدی 
کاشیان  و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان   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: ۲۱۳۸۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۶۰۹۰شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۱۲۱۳شماره بایگانی شعبه: ۹۴۱۳۹۲تاریخ تنظیم: 
۱۳۹۵/۰7/۱۲ خواهان / شاکی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی سازمان اموال و اماک  دادخواستی به طرفیت 
خوانده شکر اله کاکائی     به خواسته قلع و قمع مستحدثات و خلع ید و مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه 
خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۴ ارجاع و به کاسه ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۱۲۱۳ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ و ساعت ۰۸:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده شکر اله 
کاکائی و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 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: ۲۱۳۸۵/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
۹۴۰۰۹۲تاریخ  شعبه:  بایگانی  ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۰7۸شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۶۵۲۵شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/۰7/۲7 خواهان ابراهیم اسمعیل زاده سودجانی   دادخواستی به طرفیت خواندهگان شرکت طلوع 
سجاد و سید حمید نیکبخت نصر آبادی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه طلب    تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره 
۳۰۴ ارجاع و به کاسه ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۰7۸ثبت گردیده که نظریه کارشناسی در پرونده مذکور ضمیمه می باشد 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده سید حمید نیکبخت نصر آبادی  و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و چنانچه اعتراضی 
نسبت به نظریه کارشناسی دارد ظرف مدت 7 روز نسبت به اعتراض اقادم ضمن اعام نشانی کامل خود در شعبه 

حاضر گردد .شماره: ۲۲7۲۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تاکید »سلطانی فر« بر پیگیری ثبت جهانی راهپیمایی اربعینساماندهی میدان تاریخی نقش جهان اصفهان

حتما بخوانید!
ساماندهی میدان تاریخی نقش جهان...
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امام  هادی ؟ع؟ می فرمایند:

َمْن َاطاَع اْلخاِلَق َلْم ُیباِل ِبَسَخِط اْلَمْخُلوقین.

هر كس مطیع و پیرو خدا باشد از قهر و كارشكنی دیگران 

باكی نخواهد داشت.

بحاراال نوار: ج 50، ص 177، ح 56

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

راهکارهایی برای داشتن قلبی سالم )1(
قلــب اشــخاص بی انــدازه چــاق 
همیشـــه ناتـــوان و ضعیـــف 
اســت. چاقــی بــه قلــب صدمــه 
ــاد، تمــام  ــی زی می رســاند. چرب
اعضــای داخلــی بــدن را احاطــه 
 می کنــد و عضــات را می پوشــاند
وزن قلــب را زیــاد و حــرکات آن 
 را مختــل می کنــد، بــه تدریــج قلــب ناتــوان می شــود 
و باالخــره نتایــج وخیمــی بــه بــار مــی آورد. افــراد چــاق بایــد 
ــن  ــد؛ در ای ــود بکاهن ــت از وزن خ ــا جدی ــد از ب ــاش کنن ت
صــورت نه تنهــا هیــکل مناســب پیــدا می کننــد، بلکــه قلــب 

خود را هم سالم نگه می دارند.
  بــرای داشــتن قلبــی سـالـــم بــه ایــن توصیه هــا توجــه 

: کنید
1- از پله هــای ســاختمان، آهســته و مرتــب بــاال برویــد و در 

هــر پلــه کمــی مکــث کنیــد.
2- هنگام هضم غذا کار نکنید، راه نروید و بازی نکنید.

3- با دست چپ، بار سنگین حمل نکنید.
ــود  ــر خ ــاالی س ــه ب ــنگین ب ــیای س ــردن اش ــد ک 4- از بلن

ــد. ــاب کنی اجتن
5- طــوری بخوابیــد کــه پاهــای شــما قــدری  باالتــر از 

ــرد. ــرار بگی ــرار دارد، ق ــر ق ــه س ــطحی ک س
ــدن  ــل از خوابی ــب هنگام قب ــواب را  ش ــاق خ ــوای ات 6- ه

ــازه کنیــد. ت
7- روی پهلوی راست بخوابید.

طوالنی مــدت  و  داغ  خیلــی  حمــام  در  مانــدن  از   -8
کنیــد. خــودداری 

9- از اتوبوس، قطار، پله ماشین و صندلی نپرید.
10- یــک مرتبــه و ناگهانــی روی صندلــی خیلــی کوتــاه 

ــاط. ــا احتی ــته و ب ــی آهس ــر خیل ــینید؛ مگ ننش
     نیازهای قلبی شما:

ســکوت و آرامــش، زندگــی ای کــه در آن حــرکات و ســکنات 
ناگهانــی و اضطــراب وجــود نداشــته باشــد، اســتراحت کامــل 

هــوای آزاد و تمیــز، غــذای ســبک، خنــده و تفریــح.
قلــب شــما، تمــام آســیب ها را  از جملــه امــراض، ضایعــات 
ــراض  ــی، ام ــراض عفون ــل ام ــا از قبی ــایر اعض ــال س و اخت
ــه  ــن کلی ــم و همچنی ــور اع ــه ط ــمومیت ها ب ــی و مس عصب
خطاهایــی کــه در زندگــی ایجــاد می شــود، تحمــل می کنــد 
ــدن  ــق ب ــا و الی ــن عضــو گرانبه ــدر ای ــه ق ــر شماســت ک  و ب
او کمــک  بــه  جــدی  تصمیــم  بــا  و  بدانیــد   را 

 برخیزید.

تماسی که مزاحمت تلفنی نبود
ــی  ــن، ســید جــال ملک ــزارش جــام جــم آنای ــه گ ب
ــب  ــاعت 20:12 ش ــت: س ــزان گف ــا می ــه ب در مصاحب
تمــاس  آتش نشــانی  بــا ســازمان  زنــی  گذشــته 
گرفــت و از آتش ســوزی منــزل مســکونی خــود خبــر 
ــن در  ــرار گرفت ــت ق ــه عل ــن زن ب ــزود: ای داد. وی اف
ــزل خــود  ــود آدرس من شــرایط نامســاعد نتوانســته ب
را بــه اپراتورهــای ســامانه 125 اعــام کنــد و بــه 
 یک بــاره پــس از اطــاع دادن آتش ســوزی، تلفــن 
آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی  کــرد.  قطــع  را 
ــی  ــان تلفن ــرر مزاحم ــای مک ــه تماس ه ــاره ب ــا اش  ب
ــن  ــه ای ــرد: ب ــار ک ــانی اظه ــامانه 125 آتش نش ــا س ب
دلیــل کــه در طــول روز تماس هــای مکــرری بــا 
ســامانه 125 گرفتــه شــده، امــا افــراد مزاحمــان تلفنــی 
هســتند، اپراتورهــا می توانســتند گمــان کننــد کــه 
ایــن تمــاس نیــز از ســوی یــک مزاحــم گرفتــه شــده 
ــازمان  ــای س ــون نیروه ــه داد: چ ــی ادام ــت. ملک اس
دریافــت کردنــد  را  آموزش هــای الزم   آتش نشــانی 
را  نامســاعد  شــرایط  حــدودی  تــا  می تواننــد  و 
ــد کــه ایــن تمــاس  تشــخیص دهنــد، احســاس کردن
از ســوی یــک مزاحــم نبــوده و بایــد خــود را بــه محــل 
برســانند. وی بــا اشــاره بــه حضــور آتش نشــان ها 
ــح کــرد:  ــی محــدوده طرشــت تصری ــه ای حوال در خان
پــس از تمــاس بــا ســامانه 125، آدرس تماس گیرنــده 
ثبــت می شــود   در ســامانه ســازمان آتش نشــانی 
ــز توانســتند  ــه نی ــن حادث ــا در ای و آتش نشــان های م
ــه در  ــاختمانی 5 طبق ــه س ــود را ب ــق خ ــن طری از ای

ــانند.  محــدوده طرشــت برس
درخصــوص  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــال  ــات زن میانس ــرای نج ــان ها ب ــات آتش نش اقدام
تنهــا اذعــان کــرد: زمانــی کــه آتش نشــان ها وارد 
ایــن منــزل مســکونی شــدند ســاکنان آپارتمــان 
نبــوده  آگاه  خانــه  آتش ســوزی  از  کــدام   هیــچ 
ــمت  ــه از س ــق دودی ک ــا از طری ــا تنه ــای م و نیروه
یکــی از خانه هــا بــه بیــرون هدایــت می شــد متوجــه 

آتش ســوزی شــدند.
ملکــی بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از ســوی 
ــان  ــکونی خاطرنش ــزل مس ــن من ــان ها در ای آتش نش
ــتن  ــا شکس ــانی ب ــازمان آتش نش ــای س ــرد: نیروه ک
قفــل در موفــق شــدند خــود را بــه داخــل خانــه 
برســانند و زن میانســالی را کــه در میــان دود و آتــش 

ــد. ــود، نجــات دهن محبــوس شــده ب

دارنــد  آرزو  همیشــه  همــراه  گوشــی  کاربــران 
فنــاوری ای بــه بــازار بیایــد کــه نگرانــی آن هــا را دربــاره 

ــل  ــوی ح ــه نح ــراه ب ــن هم ــارژ تلف ــدن ش ــام ش تم
ــد  ــق خواه ــه زودی محق ــاال ب ــن آرزو احتم ــد؛ ای کن

ــد. ش
 محققــان دانشــگاه ویسکانســین فنــاوری ای را ارائــه 
کرده انــد کــه بــا اســتفاده از انــرژی کینکــت راه رفتــن 

بــرق تولیــد و گوشــی همــراه را شــارژ می کنــد. 
ایــن فنــاوری می توانــد بــه ازای هــر متــر مربــع 
ــد.  ــد کن ــادل 10 وات تولی ــرژی ای مع ــاده روی، ان  پی
خالقــان ایــن فنــاوری معتقدنــد ایــن نیــرو می توانــد 

بــه 10 کیلــووات افزایــش پیــدا کنــد. 
 bubbler ــه ــوم ب ــاوری موس ــک فن ــش از ی ــن کف ای

می کنــد.  اســتفاده  )حباب ســاز( 
ــی  ــه مکانیک ــچ قطع ــه در آن از هی ــاوری ک ــن فن ای
اســتفاده نشــده، متشــکل از دو صفحــه صــاف اســت 
ــواد رســانا  ــا م ــه پرشــده ب ــا فاصل ــا ب ــن آن ه ــه بی ک

ــود دارد.  وج
صفحــه پایینــی بــا حفره هــای کوچکــی پوشــیده شــده 
ــی  ــا گاز تحــت فشــار حباب های ــه وســیله آن ه ــه ب ک
بــزرگ  آنقــدر  ایــن حباب هــا  ایجــاد می کنــد.  را 
 می شــوند کــه بــه صفحــه باالیــی برخــورد کــرده 

و پایین می آیند. 
ــت  ــث حرک ــا باع ــن حباب ه ــن رفت ــاال و پایی ــن ب ای

ــود. ــرق می ش ــد ب ــانا و تولی ــع رس مای
ــد  ــه تولی ــادر ب ــال حاضــر ق ــه در ح ــاوری ک ــن فن  ای
بــرق 10 وات اســت، بــه راحتــی می توانــد یــک گوشــی 
همــراه را کــه بــه حــدود دو وات بــرق نیــاز دارد، شــارژ 
کنــد؛ البتــه در حــال حاضــر وســیله ای بــرای اتصــال 

گوشــی بــه ایــن کفــش وجــود نــدارد. 
شــرکت ســازنده بــرای اینکــه ایــن فنــاوری بــه 
بــه  اتصــال  آمــاده  و  کنــد  پیــدا  راه  کفش هــا 
گوشــی های همــراه شــود، بایــد تبلیغــات گســترده ای 

می دهــد. انجــام  برایــش  را 
isna.ir :منبع

 شارژ کردن گوشی همراه 
به کمک کفش

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــاح  ــور افتت ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ــان ب ــش جه ــگاه نق ــه  و ورزش ــوالد مبارک ــری 5 ف ــین ریخته گ ــروژه ماش  پ
می شــود

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا تأکیــد بــر رتبــه اول فــوالد مبارکــه در تولیــد آهــن اســفنجی در دنیــا گفــت: ســهم 
فــوالد مبارکــه از تولیــد ناخالــص کشــور برابــر بــا یــک درصــد اســت و ارزش دارایی هــای کل گــروه فــوالد مبارکــه بــه بیــش از 25 

هــزار میلیــارد تومــان می رســد.
بهــرام ســبحانی در تشــریح عملکــرد 7 ماهــه فــوالد مبارکــه درنشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه 
بــا افتتــاح پــروژه ماشــین ریخته گــری 5 در مجتمــع فــوالد مبارکــه بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور، شــاهد افزایــش 1.8 میلیــون 

تنــی تولیــدات ایــن کارخانــه در آینــده هســتیم.
 وی سیاســت اول ایــن مجموعــه را تامیــن مــواد اولیــه دانســت و افــزود: اولویتمــان ایــن اســت کــه نخســت خــوراک مجموعــه 

را از معادنی که در ایران است، تامین کنیم.
وی در ادامــه بــه مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه در ســال های قبــل اشــاره کــرد و افــزود: شــرکت های ســنگ آهــن طــی ســال های 
ــد و ایــن اتفــاق باعــث کاهــش مــواد اولیــه داخلــی  ــدازی واحدهــای گندله ســازی و تولیــد فــوالد کرده ان ــه راه ان اخیــر، اقــدام ب
 بــرای فــوالد مبارکــه شــده بــود؛ در دو ســال اخیــر ایــن مشــکل را بــا واردات گندلــه رفــع کردیــم؛ امــا بــرای عــدم اتــکا بــه واردات

سرمایه گذاری های خود در معادن سنگ آهن سنگان را افزایش دادیم.
 توسعه های افقی و افزایش ظرفیت

ــا اشــاره بــه اینکــه  بعضــی معــادن مــا بــه دلیــل ســاخت مجتمــع فــوالد، مصرف کننــده  نائب رئیــس هیئت مدیــره  ایمیــدرو، ب
معــادن خــود بودنــد، بــه همیــن دلیــل بــرای تأمیــن ســنگ در معــدن ســنگان ســرمایه گذاری کردیــم، افــزود: ضعــف عمــده ای 
کــه از 3 ســال پیــش در فــوالد مبارکــه مشــاهده و بــرای رفــع آن تــاش شــد، عــدم تــوازن در زنجیــره تولیــد فــوالد بــود؛ از همیــن 

رو تمرکــز را بــر تأســیس پروژه هایــی بــه تناســب وجــود ظرفیــت در پایین دســت و باالدســت گذاشــتیم.
ــرد  ــوان ک ــده عن ــرکت در آین ــن ش ــات ای ــر اقدام ــوالت را از دیگ ــازی محص ــت کیفی س ــش ظرفی ــی و افزای ــعه های افق  وی توس
و ادامــه داد: فــوالد مبارکــه، بزرگ تریــن تولیدکننــده ورق هــای فــوالدی در خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت و در جهــان شــرکتی 
ماننــد آن وجــود نــدارد کــه ســاالنه 12 میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کنــد. در تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز ســهمی یــک 

درصــدی و در بخــش صنعــت، ســهمی 5 درصــدی را بــه خــود اختصــاص داده ایــم.
ــده  ــد تولیدکنن ــن واح ــرد: ای ــه ک ــت اضاف ــوالد سفیددش ــک ف ــدازی نزدی ــر راه ان ــام خب ــا اع ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
آینــده  هفتــه  در  تــن  هــزار   800 ظرفیــت  بــا  اســتانی کشــور  فــوالد  طــرح  نخســتین  عنــوان  بــه  اســفنجی  آهــن 
خواهــد کشــور  فوالدســازی  واحدهــای  اســفنجی  آهــن  تأمین کننــده  و  گرفــت  خواهــد  قــرار  بهره بــرداری   مــورد 

 شد. 
 ساخت مجموعه گندله سازی فوالد مبارکه در مرز افغانستان

وی تصریــح کــرد: 2500 شــرکت، مــواد فــوالد مبارکــه را تأمیــن می کننــد و بیــش از84 درصــد نیــاز ایــن شــرکت از داخــل تهیــه 
می شــود؛ حــدود هــزار کارخانــه از محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه صــورت مســتقیم اســتفاده می کننــد و در ایــن زمینــه می تــوان 

ــوان مهم تریــن مصرف کننده هــا اشــاره کــرد. ــه عن ــوازم خانگــی ب ــع خودروســازی و ل ــه صنای ب
نائب رئیــس هیئت مدیــره  ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه اکنــون 3 مجموعــه ســاخت فــوالد تحــت نظــارت فــوالد مبارکــه کار می کننــد 

گفــت: در حــال احــداث مجموعــه گندله ســازی در مــرز افغانســتان هســتیم کــه ســاالنه 5 میلیــون تــن تولیــد گندلــه دارد. اخیــرا 
1.8 میلیــون تــن افزایــش ظرفیــت در بخــش تولیــد داریــم کــه بــه زودی بــه دســت معــاون اول رئیس جمهــور افتتــاح می شــود.

وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت تولیــد فــوالد مبارکــه تــا پایــان ســال در همــه مجموعه هــا بــه 10 میلیــون و 300 هــزار تــن می رســد 
ــه، 3 درصــد از برنامــه 6 ماهــه پیــش بوده ایــم، در آهــن اســفنجی 2 درصــد عقــب هســتیم، در  اظهــار داشــت: در بخــش گندل
تختــال یــک درصــد پیــش، در کاف گــرم 3 درصــد پیــش و در کاف ســرد 16 درصــد عقــب هســتیم؛ امــا تــا حــدودی برنامــه 

محقــق شــده و در بعضــی مــوارد از برنامــه جلــو هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 50 درصــد از فــوالد داخلــی از طریــق فــوالد مبارکــه تولیــد شــده، ادامــه داد: تــاش می کنیــم تــا در 
مســیر افــق 1404 افزایــش تولیــد 50 درصــد باقــی بمانــد و در ایــن راه، طرح هــای توســعه تــا ســال 97 تعییــن شــده و در حــال 

عملیاتــی شــدن اســت.
ســبحانی ایســتگاه گاززدایــی، ایســتگاه ســولفورزدایی، بریکت ســازی شــهید خــرازی و واحــد تولیــد آب دمیــن را از پروژه هــای 
ــری  ــین ریخته گ ــامل ماش ــرکت ش ــن ش ــداث ای ــال اح ــای در ح ــت: پروژه ه ــرد و گف ــوان ک ــال 95 عن ــده در س بهره برداری ش
ــای آهــک کلســینه، کنســانتره آهــن ســنگان ــوالد ســبا، کوره ه  شــماره 5، توســعه زیرســقف فوالدســازی، توســعه زیرســقف ف

گندله ســازی ســنگان، انباشــت و برداشــت و احیــای مســتقیم فــوالد سفیددشــت، نیــروگاه مقیــاس کوچــک ســبا، شــبکه تصفیــه 
ــوالد هرمــزگان از  ــوالد سفیددشــت، نوردگــرم 2 و توســعه ف ــورد پیوســته ف فاضــاب شــهری مبارکــه و لنجــان، ریخته گــری و ن

ــن پروژه هاســت.    ــه ای جمل
  فروش37 میلیارد دالری تولیدات فوالد مبارکه  

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اســتفاده فــوالد مبارکــه از پســاب اصفهــان بــه جــای آب زاینــده رود بیــان 
داشــت: بــا شــرکت آبفــا تعاماتــی برقرارکرده ایــم تــا بــر اســاس ایــن تعامــل، وابســتگی فــوالد بــه زاینــده رود از طریــق پســاب ها 

کاهــش یابــد. در ایــن تعامــل قــرار اســت تــا 450 لیتــر در ثانیــه آب از پســاب شــهری تأمیــن شــود.
ــوالد  ــدای تأســیس ف ــرد: در ابت ــح ک ــد، تصری ــده رود را برداشــت می کن ــه 1.5 درصــد از آب زاین ــوالد مبارک ــه ف ــان اینک ــا بی وی ب

ــه 5.33 درصــد رســیده اســت. ــزان ب ــن می ــه ای ــده رود داشــته ایم ک ــد 16.6 درصــد اســتفاده از آب زاین ــه در تولی مبارک
 وی بــا اشــاره بــه ترکیبــات فــروش و تولیــد مجتمــع فــوالد مبارکــه گفــت: تولیــدات فــوالد مبارکــه، 16 درصــد محصــوالت ســرد

5 درصــد پوشــش دار، 5 درصــد تختــال و 74 درصــد محصــوالت گــرم بــوده کــه در 7 ماهــه نخســت امســال 32 درصــد محصــوالت 
صــادر و 68 درصــد در داخــل اســتفاده شــده اســت و از ابتــدای تأســیس تاکنــون 37 میلیــارد دالر فــروش داشــته ایم. همچنیــن 

در 6 ماهــه نخســت امســال، 54 درصــد محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه اتحادیــه اروپــا فروختــه شــده اســت.
 قفل نقش جهان باز شد

ســبحانی بــا اشــاره بــه افتتــاح ورزشــگاه نقــش  جهــان اظهــار داشــت: پــس از اینکــه پــروژه نقش جهــان بــه فــوالد مبارکــه ســپرده 
شــد، بــرآوردی 30 میلیــاردی را بــرای تأمیــن ایــن پــروژه داشــتیم. البتــه شــرط فــوالد مبارکــه بــرای ورود بــه ایــن پــروژه مدیریــت 

آن بــود. در رونــد تکمیــل نیــز مشــکاتی وجــود داشــت کــه تأسیســات رختکــن و ســازه های فلــزی از ابتــدا بازســازی شــد.
نائب رئیــس هیئت مدیــره  ایمیــدرو افــزود: بــا وجــود معضاتــی کــه در تکمیــل ایــن پــروژه وجــود داشــت، ســعی کردیــم تــا بــا 
همــان 30 میلیــارد تومــان ایــن پــروژه را تکمیــل کنیــم. در قــراردادی کــه بــا اداره کل ورزش و جوانــان بســته شــد، ایــن ورزشــگاه 
ــارغ از بودجــه باشــگاه  ــد دانســت هزینه هــای ایــن ورزشــگاه ف ــرد کــه بای ــار فــوالد مبارکــه قــرار می گی ــا 30 ســال در اختی 20 ت

ســپاهان اســت.
وی گفــت: ورزشــگاه نقــش جهــان بــر اســاس برنامه ریزی هــا بــا بــازی دو تیــم از مجموعــه ســپاهان افتتــاح شــده؛ امــا نخســتین 
ــر پــارس جنوبــی اســت. البتــه قول هایــی یکــی از تیم هــای خارجــی داده  ــازی رســمی در ایــن ورزشــگاه، دیــدار ســپاهان براب ب

بــود؛ امــا بــا توجــه بــه تاخیــر زمــان افتتــاح، ایــن دیــدار صــورت نمی گیــرد.
 تولید ورق واگن و صنایع کشتیرانی در فوالد مبارکه

ســبحانی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر تولیــد ورق هــای مــورد نیــاز بــرای ســاخت واگــن و صنایــع 
کشــتیرانی گفــت: البتــه در ایــن زمینــه فــوالد مبارکــه، بــر اســاس ســفارش هایی کــه داشــته، تولیــدات داشــته اســت و بــا توجــه 
بــه اینکــه در زمینــه محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع کشــتیرانی، 2 کارخانــه در اهــواز نیــز مشــغول بــه کار هســتند، امیدواریــم بــا 

توســعه امکانــات ریلــی، بتوانیــم صنایــع مــورد نیــاز ایــن رشــته را بیشــتر تولیــد کنیــم.
وی دربــاره اختافــات میــان ایــن شــرکت و رئیــس لولــه پروفیــل کشــور در قیمت گــذاری بیــان کــرد: ســال گذشــته قیمــت فــوالد 
ــم؛ امــا اینکــه در داخــل  ــی کاهــش می دادی ــازار جهان ــن قیمــت را در ب ــا ای ــای رقب ــد پابه پ ــدا کــرد و مــا بای ــه شــدت افــت پی ب
ایــن قیمــت کاهــش نیافــت، بــه ایــن دلیــل بــود کــه در دیگــر کشــورها، مؤلفه هــای تولیــد نیــز کاهــش یافــت؛ امــا در کشــور مــا 

ایــن اتفــاق رخ نــداد.
ــرا  ــم؛ زی ــه نداری ــر تعرف ــی ب ــراض چندان ــا اعت ــه م ــد؛ البت ــش یاب ــد افزای ــه بای ــد تعرف ــت: برخــی از فوالدســازان معتقدن وی گف
ــا ســبد صــادرات پیــش روی  ــا ب ــم ت ــن راســتا ســعی کردی ــه صــادرات وابســته اســت و در ای ــا ب ــای م ــات و بق ــم حی  معتقدی

در تولید سهم بیشتری داشته باشیم.
 طرح های توسعه فوالد مبارکه

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه عنــوان کــرد: بــا راه انــدازی ســایر طرح هــای توســعه شــرکت در فــوالد ســبا، فــوالد هرمــزگان، فــوالد 
ســنگان و واحــد فوالدســازی سفیددشــت، عــدم تــوازن در زنجیــره تولیــد فــوالد رفــع خواهــد شــد و متعاقبــا طرح هــای توســعه 

ــورد گــرم 2 توجیه پذیــر خواهنــد شــد. ــدازی واحــد ن پایین دســتی نظیــر راه ان
ــه دیگــر کشــورها اظهــار داشــت: شــرکت فنــی و مهندســی فــوالد مبارکــه  ــاره افتتــاح شــرکت صــادر مهندســی فــوالد ب وی درب
ــا دانــش ایــن  ــز ب ــروژه ماشــین ریخته گــری نی ــاح شــد کــه پ ــه، 2 ســال پیــش افتت در راســتای جمــع آوری مهندســان باتجرب
مهندســان صــورت گرفــت و در تــاش هســتیم تــا ایــن دانــش را بــه دیگــر کشــورها صــادر کنیــم؛ در ایــن راســتا بــا یــک کشــور 

ــم. ــی کرده ای ــز رایزن نی
 افزایش صادرات فوالد

صــادرات فــوالد، دیگــر موضــوع مهــم مــورد تأکیــد مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــود کــه وی در ایــن رابطــه گفــت: در ســال 94 بیــش 
از 35 درصــد محصــوالت شــرکت بــه خــارج از کشــور صــادر شــد کــه در ســال جــاری بــه دلیــل افزایــش تقاضــای داخلــی و رونــق 

ایجادشــده، ایــن عــدد بــه 32 درصــد رســیده اســت.
ــرای 7 مــاه ابتدایــی امســال یــک  ســبحانی گفــت: در ســال 94 بیــش از 1.8 میلیــون تــن فــوالد صــادر شــد کــه ایــن عــدد ب
میلیــون و 156 هــزار تــن بــوده کــه 54 درصــد آن بــه اروپــا، 8 درصــد خــاور دور و مابقــی بــه کشــورهای منطقــه صــادر شــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا اشــاره بــه تعــداد پرســنل مجتمــع فــوالد مبارکــه گفــت: در مجتمــع فــوالد مبارکــه 
13 هــزار و 150 نفــر اشــتغال مســتقیم، در فــوالد ســبا 920 نفــر، در هرمــزگان هــزار و 673 نفــر اشــتغال مســتقیم داریــم کــه بــا در 
 نظــر گرفتــن پرســنل غیرمســتقیم، حــدود 350 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در مجتمــع فــوالد مبارکــه شــاغل  

هستند.

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:

صادراتفوالدمبارکهبه32درصدافزایشمییابد


