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تفکر انقالبی   

له
قا

رم
س خواهــد  حــل  را  کشــور  مشــکالت  کــه  آنچــه 

کــرد، روحیــه و تفکــر انقالبــی بــه معنــای تــوکل 
بــه خــدا، اعتمــاد بــه درون، شــجاعت، اقــدام 

امــام،  توصیه هــای  بــه  عمــل  بصیــرت،  عمــل،  و 
از  نترســیدن  آینــده،  بــه  امیــدواری  ابتــکارورزی، 
مقــام  اســت.  او  برابــر  در  نشــدن  تســلیم  و  دشــمن 

95/8/12 رهبــری  معظــم 
و  روحیــه  شــاخص های  از  یکــی  خــدا  بــه  تــوکل 
کــه مقــام معظــم رهبــری روز  تفکــر انقالبــی اســت 
و  دانشــجو  جوانــان  دیــدار  در  آبــان   12 چهارشــنبه 
ح فرمودنــد. تــوکل  دانــش آمــوز و اقشــار دیگــر مطــر
کــه در عیــن  مفهــوم بســیار ظریــف و دقیقــی دارد 
توجــه بــا عالــم اســباب انســان را از غــرق شــدن در 
بــه شــرک  آلودگــی  بــه غیر خــدا و  آن، و دل بســتن 
آنچــه  بدانــی  کــه  اســت  آن  تــوکل  بازمی دارد.مــرز 
کمــال اســت از ناحیــه خــدای متعــال اســت  نعمــت و 

نــازل می شــود... بنــدگان  بــر  کــه 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
کشور کامل اقلیت های مذهبی در  آزادی و امنیت 

 آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار مقامات وزارت امور دینی اندونزی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت اقلیت های مذهبی به ویژه اهل سنت 

گاهی از وضعیت  پاسخ داد: شما می توانید به منظور آشنایی بیشتر و آ
کز، مؤسســات و فعالیت هـای اجتماعـی و عمومـی... اهل سنت از مرا

ندای استکبارستیزی جوانان ایرانی 
به کاخ سفید رسید

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

خداحافظ
آقای مؤدب

 صفحه 5

ورزشگاه  و   67 سال  المپیک  دهکده  رسید.  به  سر  انتظار  سرانجام   

کیمیای وطن
شهره باقری

تا  شد  افتتاح  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور  با  امروز  نقش جهان 
رکوردی تازه در طوالنی شدن پروژه       ها در داخل به ثبت برسد و برگی 
دیگر بر کتاب پروژه هایی که نیمه کاره افتتاح می گردد افزوده شود. پروژه ای که اکنون 
نیز به صورت کامل آماده بهر ه برداری نیست، پروژه اشتراکی دولت های پنجم تا یازدهم.

    پا قدم وزیر جدید!
 در حاشیه این مراسم نمادین اسحاق جهانگیری ورزشگاه نقش جهان را یک  طرح 
بزرگ و منحصربه فرد و ملی معرفی کرد و افزود: افتتاح این ورزشگاه پاقدم خوب وزیر 
جدید ورزش و جوانان است. معاون رئیس جمهور تأخیر در تکمیل و افتتاح ورزشگاه 

نقش جهان را عدم مدیریت و کمبود بودجه الزم دانست.

    ورزش یا صنعت ...؟
وزیر یک روزه ورزش و جوانان با بیان اینکه اقتصاد ورزش را باید فعال کنیم از یکی 
از برنامه های خود که درآمدزا کردن ورزش است گفت و افزود: در همه کشورهای دنیا 
تیم های ورزشی برای بنگاه های اقتصادی و سرمایه گزاری یک فرصت است و در کشور 
ما بخاطر فراهم نبودن سازکار مناسب یک معضل است و باید کاری کنیم که باعث 

اشتیاق و رغبت سرمایه داران برای سرمایه گذاری در امر ورزش شود.

    هدیه فوالد مبارکه به مردم اصفهان
رئیس فوالد مبارکه سپاهان با بیان این نکته که تفاهم نامه تحویل پروژه نقش جهان 
به فوالد مبارکه در آذر ماه 93 بین وزارت ورزش و جوانان و استانداری اصفهان و فوالد 
مبارکه سپاهان امضا شد افزود: امروز شاهد بهره برداری از استانداردترین ورزشگاه با 
استانداردهای بین المللی هستیم که ان شاءهللا هدیه ای باشد از طرف فوالد مبارکه به 

مردم اصفهان و جامعه ورزش کشور.

    5 ابرطرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی
استاندار اصفهان ضمن خیرمقدم به مسئولین مهمان گفت: در شروع کار دولت تدبیر 

و امید در بین مطالبات و انتظارات مردم فهیم اصفهان 5 ابرطرح عمرانی، خدماتی و 
زیربنایی که هرکدام بیش از 2 دهه از شروع عملیات اجرایی آن ها گذشته و نیمه تمام و 
بال استفاده باقی مانده بیشتر به  چشم می خورد که مدیریت استان تکمیل و بهره برداری 

از این طرح ها را در اولویت قرار داد.
به  یا  ابرطرح   5 هر  امروز  خوشبختانه  افزود:  طرح ها  این  سرانجام  در خصوص  وی 

بهره برداری رسیده یا در ریل تکمیل قرار گرفته است.
و اما نقش جهان در حالی افتتاح شد که شهرگنبدهای فیروزه ای تحت تأثیر بی آبی و 
خشکسالی چهره شادابی ندارد. در هر صورت از اینکه سرانجام، جوانان ورزش دوست 
اصفهانی و باشگاه پرافتخار سپاهان صاحب ورزشگاهی در شأن استان اصفهان و مردم 
این  هرچه سریع تر  امیدواریم  و  است  جای خوشحالی  آن گردیدند  متدین  و  فهیم 
پروژه تکمیل شود تا از افزایش هزینه ها جلوگیری به عمل آمده و بازی های آسیایی 

ذوب آهن و لیگ برتر سپاهان در آن برگزار شود.

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

چشم نصف جهان در غبار و گرد و خاک به جمال نقش جهان روشن شد

خون سینما 
در شیشه دستمزد
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وزیر نیرو:

امسال وضعیت بارندگی ها مساعد نیست؛ مردم کمک کنند   
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اصفهان اقتصاد کشور به مذاکره 

وابسته نیست
شهرکرد  ترویج روحیه سازش با آمریکا 

شیادی است
کرمان  آگاهی و بصیرت از اهم 

واجبات برای افراد است
یزد  وقایع یمن و سوریه، 

غرض ورزی آمریکا در مورد اسالم و 
ایران را نمایان تر کرده است

صفحه 2نماز جمعه
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــابق  ــفارت س ــخیر س ــالگرد تس ــا در س ــاراک اوبام ب
کشــورش در تهــران، گفــت کــه روابــط بــا ایــران هنوز 
بــه حالــت عــادی بازنگشــته و وضعیــت اضطــراری 
22 ســاله در قبــال ایــران را بــرای یــک ســال دیگــر 

تمدیــد کــرد.
اوبامــا ســال گذشــته هــم ایــن قانــون را در مورخــه 
18 آبــان تمدیــد کــرده ولــی امســال روز 13 آبــان را 

بــرای ایــن کار انتخــاب کــرد.
ــه  ــت ک ــته اس ــره، نوش ــه کنگ ــه اش ب ــا در نام اوبام
روابــط تهــران و واشــنگتن »هنــوز بــه وضعیــت 

عــادی بازنگشــته اســت.«
ــال  ــران در س ــا ای ــط ب ــراری در رواب ــت اضط وضعی
آمریــکا  وقــت  رئیس جمهــور  بــه دســتور   1979
برقــرار شــد. ایــن وضعیــت پــس از یــک ســال خــود 
ــور  ــه رئیس جمه ــر آنک ــو می شــود، مگ ــه خــود لغ ب
90 روز پیــش از تاریــخ انقضــا تــداوم آن را بــه اطــاع 
ــده  ــا آم ــه اوبام ــی از نام ــاند. در بخش ــره برس کنگ
اســت: »روز 14 نوامبــر 1979، رئیس جمهــور بــا 
دســتور اجرایــی 12170 در ارتبــاط بــا ایــران وضعیــت 
اضطــراری اعــام کــرد و وفــق قانــون اختیــارات 
اضطــراری اقتصــادی بین المللــی، گام هــای مربوطــه 
ــاده  ــول و فوق الع ــد نامعم ــا تهدی ــورد ب ــرای برخ ب
ــی، را  ــت مل ــرای امنی ــران ب ــت ای ــی از وضعی ناش

ــا  ــا ب ــط م ــد: »رواب ــه می افزای ــن نام ــت.« ای برداش
ــه وضعیــت عــادی بازنگشــته اســت  ــوز ب ــران هن ای
ــه تاریــخ 19  ــا ایــران ب ــد اجــرای توافقاتمــان ب و رون
ژانویــه 1981 )قــرارداد الجزایــر( همچنــان در جریــان 
ــل، وضعیــت اضطــراری کــه  ــن دلی ــه همی اســت. ب
ــد پــس  ــر 1979 اعــام شــد، بای ــخ 14 نوامب در تاری
از 14 نوامبــر 2015 نیــز ادامــه یابــد.« در پایــان ایــن 
 )d( 202 ــد ــق بن ــن،  طب ــده اســت: »بنابرای ــه آم نام
مــن  ملــی،  اضطــراری  وضعیت هــای  قانــون  از 
ــر  ــه ب ــران را ک ــا ای ــاط ب ــراری در ارتب ــت اضط وضعی
ــرای  ــام شــد، ب ــی 12170 اع اســاس دســتور اجرای

ــم.«  ــه می ده ــر ادام ــال دیگ ــک س ی
از ســال 1979 کــه در پــی تصــرف ســفارت وقــت 
آمریــکا در تهــران وضعیــت اضطــراری علیــه ایــران وضع 
ــکا، چــه دموکــرات و چــه  ــور آمری شــد، روســای جمه
ــد  ــت را تمدی ــن وضعی ــاله ای ــه س ــواه، هم جمهوری خ
کرده انــد. وجــود وضعیــت اضطــراری در روابــط بــا ایران، 
زیربنــای تحریم هایــی اســت کــه بــه بهانه هــای مختلف 
ــران وضــع شــده اســت؛  ــه ای از ســوی واشــنگتن علی
ــه  ــته ای ک ــای هس ــاوت از تحریم ه ــی متف تحریم های
وجــودش موجــب وحشــت بانکــداران بــزرگ از حضــور 
ــدات  ــی از تعه ــن بخش های ــه محــاق رفت ــران و ب در ای

ــارس برجامــی 1+5 شــده اســت. /ف

ــاب  ــا بازت ــان ب ــت روز 13 آب ــم گرامیداش ــزاری مراس برگ
ــود. ــراه ب ــی هم ــانه های خارج ــترده ای در رس گس

ــان  ــر از معترض ــزاران نف ــت: ه ــاره نوش ــوز در این ب یورونی
بــرای برگــزاری مراســم ســاالنه اشــغال ســفارت آمریــکا 
در ایــران در تهــران تظاهــرات برپــا کردنــد. در ایــن مراســم 
ــعار  ــدگان ش ــر کنن ــود تظاه ــزار می ش ــاله برگ ــه هرس ک
»مــرگ بــر آمریــکا« و دیگــر شــعارهای ضــد آمریکایــی 
ســر می دادنــد. ایــن تظاهــرات هرســاله مقابــل ســفارت 
ســابق واشــنگتن در تهــران برگــزار می شــود کــه 37 ســال 

پیــش اشــغال شــد.
ــتیم  ــا هس ــا اینج ــد: م ــدگان می گوی ــی از تظاهرکنن یک

ــه  ــا، مشــت محکمــی ب ــم و شــعارهای م ــا شــعار دهی ت
ــد  ــت نمی توان ــچ وق ــکا هی ــت. آمری ــکا اس ــره آمری چه
ــا  ــر م ــه رهب ــور ک ــود و همانط ــک ش ــا نزدی ــور م ــه کش ب
نیــز گفــت آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد. 
تظاهرکننــدگان همچنیــن پرچــم آمریــکا و اســرائیل را در 
 ایــن مراســم کــه ظهــر روز پنجشــنبه برگــزار شــد، آتــش 

زدند.
برگــزار  رخــدادی  بــرای گرامیداشــت  مراســم  ایــن 
می شــود کــه طــی آن، دانشــجویان ایرانــی ســفارت 
آمریــکا را در 4 نوامبــر ســال 1979 اشــغال کردنــد.

پــس از اشــغال ســفارت آمریــکا در ایــران 52 آمریکایــی 

شــدند.  گرفتــه  گــروگان  بــه  روز   444 مــدت  بــه 
گروگانگیــری منجــر بــه قطــع کامــل روابــط دیپلماتیــک 

ــد. ــال 1980 ش ــور در س ــان دو کش می
لــس آنجلــس تایمــز نیــز در ایــن بــاره نوشــت: در مراســم 
ســاالنه ضدآمریکایــی در ایــران، هــزاران نفر روز پنجشــنبه 
در مقابــل ســفارت ســابق آمریــکا در تهــران تجمــع کردنــد 
ــجویان  ــوی دانش ــفارت از س ــن س ــغال ای ــالگرد اش و س

ایرانــی در ســال 1979 را گرامــی داشــتند.
همچنیــن »مــارک تونــر« در واکنــش بــه تظاهــرات 
رفتــار  ایــران، گفــت:  در  آبــان   13 آمریکایــی  ضــد 
توافــق هســته ای  از  پــس  منطقــه حتــی  در  ایــران 
هیــچ تغییــری نکــرده اســت.به گــزارش »واشــنگتن 
پســت«، »مــارک تونــر« در واکنــش بــه تظاهــرات 
ــه  ــخیر الن ــت تس ــان و گرامیداش ــی 13 آب ــد آمریکای ض
ــان  ــعارها و بی ــت: ش ــران، گف ــکا در ای ــی آمری جاسوس
صرفــًا  روزی  چنیــن  در  ضدآمریکایــی  احساســات 
مواضــع تنــد سیاســی هســتند کــه هیــچ مانعــی را 
بــرای ادامــه همــکاری ایــران و آمریــکا ایجــاد نمی کنــد.

وزیــر امورخارجــه آمریــکا در ایــن حــال دربــاره سیاســت 
منطقــه ای ایــران مدعــی شــد: مــا منتظــر رفتــار آتــی ایران 
ــه خصــوص یمــن، ســوریه و دیگــر مناطــق  ــه ب در منطق
ــازنده  ــت و س ــا مثب ــر م ــه از نظ ــتیم ک ــه هس  خاورمیان

نیست.

حجــت االســام  والمســلمین محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای 
ــراد در  ــار کــرد: برخــی اف ــه شــهرکرد اظه ــن هفت نمــاز جمعــه ای
ــوان  ــا عن ــکا ب ــا آمری ــد ب ــه بای ــد ک ــا می کنن کشــور شــیادانه الق
ــن روش  ــا ای ــم و ب ــره کنی ــی مذاک ــا و عقل گرای ــا دنی ــل ب تعام
ــیادی  ــه ش ــد ک ــج می کنن ــمن را تروی ــا دش ــازش ب ــه س روحی

اســت.
امــام جمعــه شــهرکرد ادامــه داد: مقــام معظــم رهبــری در 
مــورد استکبارســتیزی و مقابلــه بــا آمریــکا فرمودنــد بــرای 
استکبارســتیزی بــا آمریــکا دالیــل فراوانــی وجــود دارد، کــه 
آخریــن آن قضیــه برجــام اســت و پیــش از برجــام نیــز دالیــل 
ــا آمریــکا وجــود داشــت و در مذاکــرات  فراوانــی بــرای مقابلــه ب

ــد. ــخص ش ــکا مش ــدی آمری ــوح بدعه ــه وض ــام ب برج
ــان اینکــه  ــا بی ــاری ب ــه در چهارمحــال و بختی ــی فقی ــده ول نماین
ــی  ــی و آدم گرای ــی، جناح گرای ــا گروه گرای برخــی ممکــن اســت ب
حقایــق را وارونــه بیــان کننــد کــه ایــن بســیار خطرنــاک اســت، 
تصریــح کــرد: آمریــکا کــه ایــن همــه بدعهــدی کــرده اســت، قبــل 
از برجــام و پــس از آن، چگونــه می خواهــد در مــورد مســائل مهــم 
و مســایلی ماننــد عــراق، ســوریه، یمــن و.... مذاکــره کنــد و برخی 
 افــراد بــا نوعــی وادادگــی در مقابل مســتکبرین این چنیــن برخورد 

می کنند.

آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــاه، روز  ــان م ــت 14 آب ــا گرامیداش ــان، ب ــه کرم ــن هفت ای
ــگ  ــه فرهن ــز ب ــه چی ــرد: هم ــوان ک ــی عن ــگ عموم فرهن
جامعــه برمی گــردد، امــام خمینــی)ره( فرمودنــد کــه 
فرهنــگ صالــح و درســت، ســعادت جامعــه را تأمیــن 

می کنــد.
داد:  ادامــه  کرمــان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
قــرآن  فرهنــگ  ایــران،  اســامی  جمهــوری  فرهنــگ 
 و اســام اســت کــه خداونــد بــرای مــا ترســیم کــرده

 است.
دانــش  و  علــم  معرفــت،  کســب  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
خاطرنشــان کــرد: کســب معرفــت و دانــش بایــد در 
ــر  ــد و اگ ــته باش ــرار داش ــردی ق ــر ف ــای ه رأس برنامه ه
ــانی  ــد انس ــود، بای ــت ش ــا درس ــگ م ــم فرهن می خواهی

آگاه، بصیــر و بینــا بــود.
جعفــری گفــت: داشــتن آگاهــی و بصیــرت از اهــم فرایــض 
و واجبــات بــرای تمــام افــراد اســت، هــر ضربــه ای کــه در 
طــول تاریــخ بــر مــا وارد شــده بــه دلیــل عــدم بصیــرت و 

درک درســت از موقعیــت اســت.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در حاشــیه 
ســفر بــه اســتان کردســتان در خصــوص برگــزاری نشســت 
ــامی در  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــا رهب ــور ب ــی کش ــئوالن اجرای مس
ــرد:  ــان ک ــی بی ــیب های اجتماع ــت آس ــی وضعی ــوص بررس خص
چهارمیــن جلســه بررســی وضعیــت آســیب های اجتماعــی طــی 

ــزار شــد. ــری برگ ــام معظــم رهب ــا مق ــه ب ــن هفت ای
ــا حضــور ســران ســه قــوه و  وی ادامــه داد: در ایــن جلســه کــه ب
تمامــی مســئوالن اجرایــی کشــور برگــزار شــد، بــر اســاس مطالبات 
مطــرح شــده از ســوی رهبــری و همچنیــن طراحی هــای صــورت 
گرفتــه از ســوی ایشــان، مقــرر شــد کــه شــورای اجتماعــی کشــور 
بــه ریاســت رئیس جمهــور پیگیــری جدی تــری در خصــوص 

ــد.  ــته باش ــت ها داش ــن نشس ــای ای برنامه ه
ــه تعییــن سیاســت های کشــور در طــول  ــا اشــاره ب ــر کشــور ب وزی
شــش مــاه آینــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی، یــادآور 
ــوط و  ــت های کاری، خط ــری سیاس ــت رهب ــن نشس ــد: در ای ش
همچنیــن جهت گیــری ادارات و ســازمان های دولتــی در طــول 

شــش مــاه آینــده را ترســیم کردنــد.
ــه  ــدی صــورت گرفت ــع بن ــزود: ایشــان در جم ــی اف ــی فضل رحمان
ــدواری  ــار امی ــد و اظه ــراز خرســندی کردن ــا اب از پیشــرفت در کاره
کردنــد کــه در شــش مــاه آینــده نتایــج کارهــا بهتــر و جدی تــر از 

ــر ــود. /مه ــری ش ــال و پیگی ــی دنب ــتگاه های دولت ــوی دس س

وضعیت همچنان اضطراری است!

بازتاب خارجی برگزاری مراسم 13 آبان

ندای استکبارستیزی جوانان ایرانی به کاخ سفید رسید

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

ترویج روحیه سازش با آمریکا شیادی است

امام جمعه کرمان:

 آگاهی و بصیرت از اهم واجبات 

برای افراد است

 امیدواری رهبر انقالب درباره مقابله 

با آسیب های اجتماعی

حتما بخوانید!
وضعیت همچنان اضطراری است! شنبه  15  آبان ماه   21395
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تفکر انقالبی
ادامه از صفحه یک: 

و بــه اراده حــق اســت و آنچــه تــو بایــد انجــام دهــی زمینــه 
ــاد  ــت و شایســتگی در خــود و اعتم ســازی و ایجــاد صاحی
ــت  ــمول رحم ــا مش ــت ت ــت او اس ــدرت و عنای ــه ق ــخ ب راس
ــوت  ــدرت و ق ــال ق ــا کم ــد ب ــری. انســان بای ــرار بگی ــی ق اله
از هــر گونــه وســیله مــادى بــراى پیــروز شــدن بــر مشــکات 
بهره گیــرد و موانــع را از ســر راه خــود بــردارد، و بــا ایــن حــال 
ــان او باشــد و  ــى پای ــدرت ب ــروردگار و ق ــه لطــف پ ــى ب متک
نتیجــه و پیــروزى را از او بدانــد نــه غیر او. در حدیثــى از پیامبر 
ــل ســۆال  ــم از جبرئی ــه( مى خوانی ــه و آل ــی هللا علی اکرم)صل
فرمــود: »مــا التــوکل علــى هللا عــز و جــل؛ تــوکل بــر خداونــد 
بــزرگ چیســت؟« عــرض کــرد: »العلــم بــان المخلــوق الیضــر 
و الینفــع و الیعطــى و الیمنــع و اســتعمال الیــأس مــن 
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــم و آگاهــى ب ــوکل عل ــق؛ حقیقــت ت الخل
مخلــوق نمى توانــد زیانــى برســاند و نــه ســودى، و نــه چیــزى 
ببخشــد، و نــه از او بــازدارد، و )دیگــر( بــه کار بســتن یــاس از 
خلــق اســت )یعنــى همــه چیــز را از ســوى خــدا و بــه اذن و 
فرمــان او بدانــد(«. ســپس فرمــود: »فــاذا کان العبــد کذلــک 
ــوى  ــف س ــرج و لم یخ ــم ی ــوى هللا و ل ــد س ــل الح ــم یعم ل
ــوکل؛  ــو الت ــذا ه ــوى هللا، فه ــد س ــى اح ــع ف ــم یطم هللا، و ل
هنگامــى کــه بنــده خــدا چنیــن باشــد، جــز بــراى خــدا عملــى 
انجــام نمى دهــد و امیــد و ترســى جــز بــه خــدا نــدارد، و بــه 
ــت  ــت  حقیق ــن اس ــدد، ای ــدا دل نمى بن ــز خ ــس ج ــچ ک هی
ــث 23(  ــه 138، حدی ــد 68، صفح ــوار، جل ــوکل «) بحاراالن ت
ــوکل  ــه روح ت ــى اســتفاده مى شــود ک ــه خوب ــر ب ــن تعبی از ای
انقطــاع الــى هللا یعنــى بریــدن از مخلــوق و پیوســتن بــه خالق 
اســت، و آن کــس کــه داراى ایــن روحیــه نباشــد بــه حقیقــت 
تــوکل نایــل نشــده اســت. در عیــن حــال در روایــات اســامى 
ــوکل،  ــوم ت ــه مفه ــت ک ــده اس ــى ش ــى نف ــن معن ــدیدا ای ش
تــرک اســتفاده از اســباب و وســایل عــادى باشــد. در حدیــث 
معروفــى مى خوانیــم: مــرد عربــى در حضــور پیامبر)صلــی هللا 
علیــه و آلــه( شــتر خــود را رهــا کــرد و گفــت: »توکلــت علــى 
هللا« پیامبــر اکرم)صلــی هللا علیــه و آلــه( فرمــود: »اعقلهــا و 
تــوکل؛ شــتر را پایبنــد بــزن و تــوکل بــر خــدا کــن «! )بــا تــوکل 
ــا  ــم اســباب نه تنه ــه عال ــى ب ــى اعتنای ــد(. ب ــوى اشــتر ببن زان
ــنت هاى  ــه س ــى ب ــى بى اعتنای ــه معن ــه ب ــت  بلک ــوکل نیس ت
ــوکل ســازگار نیســت. نتیجــه  ــا روح ت ــن ب ــى اســت، و ای اله
ــه نفــس و ایســتادگى و مقاومــت  ــه خــدا اعتمــاد ب ــوکل ب ت
ــر مشــکات و مشکل تراشــان و دشــمنان اســت. اگــر  در براب
کســى خــود را در میدانــى در برابــر دشــمن تنهــا ببینــد هرقــدر 
ــاد  ــود و اعتم ــه خ ــه زودى روحی ــد ب ــوى باش ــد و ق نیرومن
ــد  ــاس کن ــر احس ــى اگ ــد، ول ــت مى ده ــس را از دس ــه نف ب
دســت نیرومنــدى کــه باالتریــن و قدرتمندترین دست هاســت 
ــد، هــر  پشت ســر اوســت احســاس توانایــى و قــدرت مى کن
چنــد خــودش ضعیــف باشــد و ایــن بــه او قــدرت و جــرأت 
و جســارت مــی دهــد و بــه راحتــی و بــدون تــرس و لــرز در 
مقابــل دشــمن هرچنــد بــه ظاهــر قدرتمنــد باشــد می ایســتد 
و بــا او مبــارزه مــی کنــد و پیــروز هــم خواهــد بــود همچنانــی 
ــه و تفکــر  ــا روحی ــه خــدا داشــت و ب ــوکل ب ــام)ره( ت ــه ام ک
انقابــی بــر دشــمنان تاخــت و بــر آنــان کــه ابــر قــدرت هــم 
بودنــد پیــروز شــد. امــام باقر)علیــه الســام( فرمودنــد: 
»مــن تــوکل علــى هللا الیغلــب، و مــن اعتصــم باللــه الیهــزم ؛ 
ــر خــدا تــوکل کنــد مغلــوب نمى شــود، و کســى  کســى کــه ب
ــد شکســت نمى خــورد«)  ــگ زن ــن لطفــش چن ــه دام ــه ب ک
بحاراالنــوار، جلــد 91، صفحــه 229( یــک نتیجــه  تــوکل 
ــتعداد  ــوان و اس ــه ت ــت ک ــدواری اس ــم امی ــد ه ــر خداون ب
چیــره  او  بــر  راه  خســتگى  مى کنــد،  شــکوفا  را  انســان 
نمى شــود، و در همــه حــال احســاس آرامــش مى کنــد. 
امیرمومنــان على)علیــه الســام( در ســخن کوتــاه و پرمعنایى 
ــر  ــوکل ب ــه ت ــى ک ــاء ؛ کس ــوکل عن ــس لمت ــد: »لی مى فرمای
خــدا دارد رنــج و خســتگى ندارد«!)بحاراالنــوار، جلــد87، 
ــر خــدا، هــوش و قــدرت تفکــر را  صفحــه 14( و نیــز تــوکل ب
ــرا  ــه انســان مى دهــد، زی ــد و روشــن بینى خاصــى ب مى افزای
ــرکات معنــوى ایــن فضیلــت اخاقــى، تــوکل  قطــع نظــر از ب
ــر مشــکات دســتپاچه و  ــه انســان در براب ســبب مى شــود ک
وحشــت زده نشــود و قــدرت بــر تصمیم گیــرى را حفــظ کنــد و 

ــد. ــکل را بیاب ــل مش ــان و ح ــن راه درم نزدیک تری

اخالق حکومتی                                  

  
M.Hajian@eskimia.ir

محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــای  ــن ارزش ه ــی از بدیهی تری ــد، یک ــه عه ــای ب وف
ــی دارد. ــت عموم ــه مقبولی ــت ک ــی اس اجتماع

در واقــع، حســن وفــای بــه عهــد و قبــح عهدشــکنی از 
امــور فطــری اســت کــه بــرای هــر انســانی قابــل فهــم 
اســت. بــه عبارتــی دیگــر، انســان بــرای درک حســن 
ــی  ــه راهنمای ــکنی، ب ــح عهدش ــد و قب ــه عه ــای ب وف

شــرع و اقامــه برهــان نیــاز نــدارد.
ــع  ــخ جوام ــه تاری ــه ب ــی ک ــت، زمان ــن جه ــه همی ب
می کنیــم کــه  مشــاهده  وضــوح  بــه  می نگریــم، 
پای بنــدی بــه معاهــدات، یکــی از اصــول اخــاق 
ــه  ــورد توج ــوده و م ــل ب ــط بین المل ــی در رواب اجتماع

ــت. ــوده اس ــا ب آن ه
در حقیقــت، هیــچ اجتماعــی راه زندگــی اجتماعــی و 
پیشــرفت بــه ســوی مقاصــد خــود را، جــز بــه وســیله 

ــد. ــوار نمی بین ــدات هم ــه معاه ــدی ب پای بن
رابطــه  ایــن  در  علی)علیه الســام(  حضــرت 
می فرماینــد: هیــچ موضوعــی هماننــد وفــای بــه عهــد 
در میــان مــردم بــا تمــام اختافاتــی کــه دارنــد، مــورد 

ــت. ــاق نیس اتف
ــود  ــان خ ــا را در می ــان ه ــم، پیم ــرکان ه ــی مش حت
ــکنی را  ــب پیمان ش ــرا عواق ــمردند، زی ــرم می ش محت

ــه 53(  ــه، نام ــج الباغ ــد. )نه ــه بودن دریافت
ــن  ــن لم ــد: »ال دی ــه می فرمای ــم ک ــی داری و در روایت
ــد  ــش پایبن ــد و پیمان ــه عه ــه ب ــه ؛ کســی ک ــد ل ال عه
نباشــد و عمــل نکنــد دیــن نــدارد« بــه عبارتــی انســان 
ــن   ــراد بی دی ــت و اف ــادار اس ــدش وف ــه عه ــدار ب دین
ــد مگــر اینکــه  ــد مان ــادار نخواهن ــه هیــچ عهــدی وف ب
ــل  ــن و طــرف مقاب ــد تامی ــادی او در آن عه ــع م مناف

ــرده باشــد. منفعتــی نب
ــل  ــاد متقاب ــه، اعتم ــک جامع ــن ســرمایه ی ــم تری مه
افــراد بــه یکدیگــر اســت و ایــن در روابــط بیــن 
کشــورها از اهمیــت و جایــگاه واالتــری برخــوردار 
ــت  ــل رعای ــه اه ــت ک ــق اس ــی موف ــت و حکومت اس
قــول و عهــد و پیمانــش باشــد. اصــواًل آنچــه جامعــه 
را از صــورت آحــاِد پراکنــده بیــرون مــی آورد و همچــون 
دهــد،  مــی  پیونــد  هــم  بــه  زنجیــر  رشــته های 
ــتوانه  ــه پش ــت ک ــل اس ــاد متقاب ــل اعتم ــن اص همی
فعالیت هــای هماهنــگ اجتماعــی و همــکاری در 

ســطح وســیع می باشــد.
اگــر عهــد و پیمان هــا در هــر جامعــه ای رعایــت شــود، 
امنیــت و ثبــات آن را تضمیــن می کنــد و بســیاری 
از احتیاط کاری هــا را کــه مــردم بــرای پیش گیــری 
زایــل  می آورنــد،  عمــل  بــه  شــکنی  پیمــان   از 
می کنــد. در ارتبــاط کشــورها نیــز ایــن موضــوع از 

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
کشــورها اگــر بــه عهــد خــود در مقابــل یکدیگــر عمــل 
کننــد بســیاری از نزاع هــا و جنــگ و خونریزی هــا 
وجــود نخواهــد داشــت و هیــچ کشــوری حقــوق 
امــا  نخواهــد کــرد  پایمــال  را  دیگــر  کشــورهای 
و  نــدارد  ایــن موضــوع جایگاهــی  افســوس کــه 
ــه  ــد چنانچ ــا نمی کنن ــود وف ــد خ ــه عه ــا ب حکومت ه
آمریــکا امــروز بــه هیچ یــک از عهدهــای خــود در 

مقابــل دنیــا عمــل نمی کنــد.
تفــاوت مهــم اجتمــاع اســامی بــا دیگــر جوامــع ایــن 
اســت کــه بــرای اجتماعــات دیگــر، جــز حفــظ منافــع 
ــذا  مــادی زود گــذر چیــز دیگــری مطــرح نیســت و ل
تــا لحظــه ای کــه عهــد و پیمــان بــه حــال آنــان مفیــد 
باشــد، بــا تمــام قــدرت در حفــظ آن مــی کوشــند؛ امــا 
وقتــی بــه ســود آنهــا نباشــد، بــه بهانه هــای مختلــف 
اســامی  جامعــه  ولــی  می گیرنــد.  نادیــده  را  آن 
هدفــی جــز نشــر معنویــت و احیــای اصــول انســانی 
ــن  ــه همی ــدارد و ب ــتی ن ــت و دوس ــترش محب و گس
ــرآن و  ــات ق ــترده در آی ــرر و گس ــور مک ــه ط ــل ب دلی
ــده  ــد ش ــئله تأکی ــن مس ــر ای ــامی ب ــث اس در احادی

اســت.
را در  بــه عهــد  لــزوم وفــای  اکــرم)ص(  پیامبــر 
توصیــه  و  تأکیــد  مســلمانان  بــه  شــرایط   همــه 

می کنند.
 روایــت زیــر اهمیــت ایــن مســئله را بیشــتر مشــخص 
در جنــگ  بــود کــه  از کســانی  می کنــد: حذیفــه 
بــدر شــرکت نکــرد و از آن فیــض بــزرگ محــروم 
مــی  محرومیــت  ایــن  دربــاره  خــودش  گردیــد، 
ــارج  ــه خ ــیل از مدین ــم ابوالحس ــن و رفیق ــد: م گوی
 شــدیم تــا بــه پیغمبــر اســام و ســپاه مســلمین 

بپیوندیم.
ــم. از مــا  ــه جمعــی از کفــار قریــش برخوردی ــًا ب اتفاق
پرســیدند: بــه ســوی محمــد می رویــد؟ از تــرس آنهــا 
و بــرای نجــات از شرشــان گفتیــم: نــه، مــا بــه مدینــه 
مــی رویــم. آنهــا از مــا قــول گرفتنــد کــه اگــر آزادمــان 
ــا  ــه آنه ــم و علی ــد)ص( نروی ــاری محم ــه ی ــد، ب کنن

جنــگ نکنیــم.
مــا هــم ایــن قــول را دادیــم و آزاد شــدیم. از آن جــا 
بــه حضــور خاتــم انبیــا)ص( رســیدیم و ماجــرا را 
نقــل کردیــم و اجــازه شــرکت در جنــگ را خواســتیم. 
ــان  ــد و پیم ــا عه ــا آن ه ــما ب ــه، ش ــود: ن ــر فرم پیامب

ــد.  ــده بگیری ــد نادی ــد و نبای داری
شــما برویــد و بــه عهــد و پیمــان خــود وفــا کنیــد، مــا 

هــم از خــدا یــاری مــی جوییــم.
لــذا مــی بینیــم کــه یکــی خلقیــات حکومتــی پیامبــر 
ایــن بــود کــه عهد نگهــدار بــود. هیچ وقــت عهدشــکنی 
نکــرد. قریــش بــا او عهدشــکنی کردنــد، امــا او نکــرد. 
ــای  ــرد. در دنی ــد، او نک ــکنی کردن ــا عهدش ــود باره یه
امــروز و در روزهــای اخیــر کــه مــا شــاهدش بودیــم 
ملــت و حکومــت پیــرو پیامبــر در مقابــل همــه دنیــا 
حتــی در مقابــل آمریــکای جهانخــوار بــه درســتی بــه 
عهــد خــود وفــا کــرد امــا آمریــکا و ســایر طرف هــای 
قــرارداد بــه عهــد خــود عمــل  نکردنــد و آمریــکا 
ــر  ــز ب ــد و دیگــران را نی ــان عهد شــکنی مــی کن همچن
ــی  ــد و گاه ــی نمای ــب م ــدام ترغی ــیوه و اق ــن ش ای

ــد!!! ــدی کنن ــد بدعه ــه بای ــد ک ــد مــی کن ــی تهدی حت

خبر سیاسی 

امام جمعه یزد:

 وقایع یمن و سوریه، غرض ورزی آمریکا 

در مورد اسالم و ایران را نمایان تر کرده است

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه 
نمــاز جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه جنایــات ســعودی ها 
ــر آتــش  ــت مســلمان یمــن و ســوریه زی ــار داشــت: مل اظه
ــا در  ــدگان م ــد و رزمن ــر می زنن ــعودی ها پرپ ــمنان و س دش
ــل دشــمنان مســلمین  ــوکل در مقاب ــا ت جبهه هــا محکــم و ب
ایســتاده اند و امیدواریــم بــا تــوکل بیشــتر و مقاومــت 
روزافــزون پــوزه دشــمنان اســام نــاب محمــدی)ص( را بــه 
خــاک بمالنــد. وی یــادآور شــد: جنگــی کــه در منطقــه علیــه 
ــه آمریکایی هــا  ــاده نشــان از آن دارد ک ــه راه افت مســلمین ب
ــد  ــته و نمی خواهن ــام را نخواس ــران و اس ــی ای ــز خوب هرگ
ــتند. ــف هس ــای مختل ــه در عرصه ه ــال توطئ ــم در ح و دائ

ناصــری در بخــش دیگری از ســخنان خــود در زمینه مســائل 
مطــرح شــده در مــورد انتخابــات لبنــان بیــان کــرد: لبنــان دو 
ــرا عربســتانی ها و  ــود زی ــات ب ــزاری انتخاب ــر برگ ســال درگی
آمریکایی هــا دخالــت می کردنــد و اجــازه برگــزاری انتخابــات 
ــد و  ــر کار بیای ــر س ــزب هللا ب ــتند ح ــد و نمی خواس نمی دادن
رشــد کنــد بلکــه می خواســتند کســانی را بــر مســند قــدرت 
ــون  بنشــانند کــه نوکــر خودشــان باشــد. وی ادامــه داد: اکن
بــه ظاهــر توافق هایــی انجــام شــده امــا کســانی کــه بــر ســر 
ــه  کار می آینــد بایــد مراقــب باشــند از ســوی آمریکایی هــا ب

ــازی گرفتــه نشــوند. ب

ــات  ــدار مقام ــکارم شــیرازی در دی ــت هللا ناصــر م آی
ــوالی  ــه س ــخ ب ــزی در پاس ــی اندون ــور دین وزارت ام
ــژه  ــه وی ــی ب ــای مذهب ــت اقلیت ه ــر وضعی ــی ب مبن
ــور  ــه منظ ــد ب اهل ســنت، پاســخ داد: شــما می توانی
آشــنایی بیشــتر و آگاهــی از وضعیــت اهل ســنت 
از مراکــز، مؤسســات و فعالیت هــای اجتماعــی و 
ــان بازدیــد کنیــد. علمــا و شــخصیت های  عمومــی آن
برجســته علمــای اهل ســنت در حــال حاضــر بــا ما در 
تمــاس هســتند به طوریکــه فرزنــدان یکــی از علمــای 
برجســته اهل ســنت مــرا عمــو صــدا می زنــد.وی 
اظهــار کــرد: آنچــه بــر ضــد شــیعه منتشــر می کننــد 
جنبــه سیاســی دارد یعنــی سیاســت های غربــی 
ــیعه  ــت ش ــک مملک ــود ی ــا وج ــک وهابی ه ــا کم ب
مســتقل قــوی را نمی تواننــد تحمــل کننــد و بــه 
ــض  ــذب مح ــه دروغ و ک ــبهاتی ک ــل ش ــن دلی همی

ــد. ــر می کنن ــت را منتش اس
ــه مکــه مکرمــه متوجــه  وی ادامــه داد: در ســفری ب
شــدم کتــب زیــادی به صــورت نادرســت و غیــر 
ــه عقایــد شــیعه منتشــر  واقــع مســائلی را نســبت ب
کرده انــد و در همــان لحظــه در کنــار بیــت هللا الحــرام 
عهــد بســتم در کتابــی هــر چنــد فشــرده بــه عقایــد 
شــیعه بپــردازم، کــه در 80 عنــوان و بــه 11 زبــان دنیــا 
ــن مرجــع  ــع درآوردم.ای ــه رشــته طب ــاب را ب ــن کت ای

تقلیــد افــزود: مــا بــه هــر کســی کــه از شــیعه ســؤال 
گفته ایــم  نوشــته هایمان  و  گفتــار  در  بارهــا  دارد 
ــه  ــد ن ــه کنی ــا مراجع ــه م ــیعه ب ــؤال از ش ــرای س ب
ــه  ــرای شــناخت تشــیع ب ــه دشــمنان مــا. وقتــی ب ب
ــر از  ــی غی ــد، مطلب ــه می کنی ــیع مراجع ــمن تش دش

ــد. ــما نمی ده ــل ش ــزی تحوی ــذب و دروغ چی ک
اهل ســنت  عقایــد  بــه  توهیــن  در خصــوص  وی 
تصریــح کــرد: مــا فتــوا داده ایــم و بــرای شــیخ االزهر 
مقدســات  بــه  اهانــت  کــه  فرســتاده ایم  هــم 
اهل ســنت شــرعًا جایــز نیســت و آن را بــه زبان هــای 

مختلــف دنیــا ترجمــه و منتشــر کرده ایــم.
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــد در بخ ــع تقلی ــن مرج ای
ــه  ــا مراجع ــده ای ب ــروز ع ــر ام ــرد: اگ ــار ک ــود اظه خ
ــه  ــد ب ــا می کنن ــزی ادع ــی اندون ــور دین ــه وزارت ام ب
 عنــوان یکــی از مذاهــب موجــود در ایــران فعــال 
هســتند، بایــد بگویــم، بهائیــت مذهــب نیســت، 
بلکــه یــک جریــان سیاســی وابســته بــه رژیــم 
صهیونیســتی اســت کــه مرکــز فعالیــت سیاســی آنهــا 

ــت. ــغالی اس ــطین اش فلس
وی افــزود: وقتــی قانــون اساســی نوشــته شــد، 
مذهــب  گــروه  در  و  آن  نویســندگان  جــزء  مــن 
مســیحیان،  از  نمایندگانــی  مــا  گــروه  در  بــودم، 
ــتند  ــور داش ــنت حض ــتیان و اهل س ــان، زرتش یهودی

ــر  ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب ــب کردی ــا تصوی و م
تشــکیل می دهنــد،  را شــیعیان  ایــران  جمعیــت 
ــه  ــرام ب ــن احت ــود و ضم ــیعه ش ــمی ش ــب رس مذه
ــه  ــای آزادان ــی فعالیت ه ــی و مذهب ــای دین اقلیت ه

آنــان را در کشــور مصــوب کردیــم.
ــود  ایــن مرجــع تقلیــد بیــان کــرد: در همیــن ایــام ب
ــه  ــد ک ــاس گرفتن ــد و تم ــا آمدن ــی بهایی ه ــه بعض ک
ــه حســاب  ــا را جــزء اقلیت هــای رســمی کشــور ب م
آوریــد کــه مــا گفتیــم شــما مذهــب نیســتید و یــک 
حــزب سیاســی وابســته بــه رژیــم صهیونیســتی 
اســت و پایتخــت شــما ســرزمین های اشــغالی 

اســت.
ــا علمــای  ــزود: امــروز ب آیــت هللا مــکارم شــیرازی اف
بــزرگ اهل ســنت در برابــر جریان هــای تکفیــری، 
پژوهشــی  و  علمــی  همکاری هــای  و  تعامــات 
و  قانون گــذاری  مجالــس  در  و  داریــم  متعــددی 

ــتند. ــده هس ــا دارای نماین ــرگان م خب
و  بــه وضعیــت مســیحیان  تقلیــد  ایــن مرجــع 
ــن  ــران اشــاره کــرد و گفــت: امــروز ای ــان در ای یهودی
اقلیت هــای مذهبــی بــه صــورت آزادانــه و در نهایــت 
احتــرام دارای معبــد و کلیســا هســتند و نمایندگانــی 
ــات  ــد و دارای انتخاب ــذاری دارن ــس قانون گ در مجل
ــان  ــز آن ــه چی ــوری اســامی هم آزاد هســتند و جمه

ــدون  ــه و ب ــی پذیرفت ــای دین ــوان اقلیت ه ــه  عن را ب
ــتیم. ــی هس ــال زندگ ــی در ح ــچ اختاف هی

ــغ  ــا تبلی ــر ضــد م ــا ب ــح کــرد: دشــمنان م وی تصری
ــد کــه اقلیت هــای مذهبــی در کشــور مــا آزاد  می کنن
ــغول  ــل مش ــت کام ــان در آزادی و امنی ــتند، آن نیس
گــذاران زندگــی هســتند و ایــن تبلیغــات بــدون 

ــت. ــک دروغ اس ش
ایــن مفســر قــرآن کریــم ادامــه داد: در مناســبت های 
ــانه  ــال رس ــگار و فع ــا خبرن ــا و صده ــف ده ه مختل
ــران  ــی ای ــد و وقت ــفر می کنن ــران س ــه ای ــی ب خارج
و موقعیــت آن را می بیننــد، مــی گوینــد ایــن ایرانــی 
کــه مــا می بینیــم بــا آن ایرانــی کــه بــرای مــا 

ــاوت اســت. ــغ شــده بســیار متف ترســیم و تبلی

آیــت هللا ســید یوســف طباطبائــی نــژاد در خطبه هــای ایــن 
ــرح  ــتکبار، مط ــن اس ــان در تبیی ــه اصفه ــاز جمع ــه نم هفت
ــلط  ــال تس ــه دنب ــی ب ــوی زیاده خواه ــا خ ــتکبار ب ــرد: اس ک
ــم؛ در  ــن مخالفی ــا ای ــا ب ــه م ــان اســت ک ــر جه ــی ب و بزرگ
مرحلــه اول قبــول نداریــم کــه خودمــان زیــر ســلطه برویــم 

و از طرفــی بــه ایــن هــم بــاور داریــم کــه بایــد مــردم جهــان 
ــا اســتکبار آگاه کنیــم. را بــرای مبــارزه ب

آیــت هللا طباطبائــی نــژاد تأکیــد کــرد: اگــر ایــن فرهنــگ را 
ــدا  ــادی پی ــکات زی ــم و مش ــرر می کنی ــد ض ــا بگیرن از م
می کنیــم، اگــر دیگــران بــه عنــوان مثــال نــوع پوشــش مــا 
ــا اســت،  ــر م ــی تســلط دیگــری ب ــه معن ــد ب ــم کنن را تنظی
بــه همیــن دلیــل بایــد مراقــب باشــیم کــه فرهنــگ دینــی 
را از مــا نگیرنــد. وی در ادامــه تصریــح کــرد: آمریــکا و 
ــن  ــامی و گرفت ــت اس ــن هوی ــال گرفت ــه دنب ــا ب ابرقدرت ه
افــکار و منــش انقابــی و ضــد اســتکباری ملــت هســتند.

ــم  ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه امام جمع
انقــاب در دیــدار دانــش آمــوزان و دانشــجویان اظهــار کــرد: 

ــا آمریــکا مشــکات  ــا مذاکــره ب بعضی هــا فکــر می کننــد ب
ــی  ــا ک ــا این ه ــود، ام ــل می ش ــا ح ــی م ــادی و رفاه اقتص
ــن  ــا چنی ــرای بعضی ه ــه ب ــا برداشــته اند ک ــرای م ــی ب قدم

خیالــی ایجــاد شــده اســت.
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه داد: رهب ــژاد ادام ــی ن ــت هللا طباطبائ آی
ــاد  ــر اقتص ــری ب ــام اث ــم برج ــن گفت ــه م ــد ک ــد کردن تأکی
نــدارد و بعــد هــم دیدیــم کــه بعــد از برجــام گفتنــد کــه مــا 

ــم. ــم کردی ــر را هــم تحری ــای دیگ چیزه
ــت،  ــته نیس ــره وابس ــه مذاک ــور ب ــاد کش ــزود: اقتص وی اف
بلکــه بــه کار و کوشــش و اقتصــاد مقاومتــی وابســته اســت 
و تولیدکننــدگان بایــد کار را درســت و باکیفیــت انجــام دهند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیــاده روی اربعیــن گفــت: ســفر 

ــت  ــان اس ــر در جه ــم و بی نظی ــور عظی ــک مان ــن ی اربعی
ــه  ــد، در مک ــد دارن ــر آن تأکی ــا ب ــه علم ــری و هم ــه رهب ک
ــاده روی  ــی در پی ــوند ول ــع می ش ــت جم ــون جمعی 2 میلی

ــد. ــر می رس ــون نف ــا 20 میلی ــت ت ــن جمعی اربعی
وی ادامــه داد: ایــن پیــاده روی همچنیــن یــک مانــور 
اســامی و دینــی اســت کــه نه تنهــا شــیعیان در آن شــرکت 
دارنــد، بــرادران اهــل تســنن هــم شــرکت می کننــد؛ ســال 
ــد. ــی مســیحی ها هــم شــرکت کردن ــه حت ــم ک ــل دیدی قب

امام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــیعیان در مانــور 
ــت:  ــتند، گف ــت هس ــان دادن روش اهل بی ــال نش ــه دنب ب
ــه  ــار را ک ــت و ایث ــت، گذش ــار، متان ــد وق ــفر بای ــن س در ای
ــی  ــن راهپیمای ــم؛ ای ــاده کنی از فرهنــگ اهل بیــت اســت پی
مذهبــی، معنــوی و الهــی اســت، نبایــد سیاســی اش کــرد، 

ــکا فراموش نشــدنی اســت. ــر آمری ــرگ ب ــه شــعار م البت

امام جمعه اصفهان:

اقتصاد کشور به مذاکره وابسته نیست

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار مقامات وزارت امور دینی اندونزی تاکید کرد:

آزادی و امنیت کامل اقلیت های مذهبی در کشور



P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 فــاز دوم خــط یــک متــروی اصفهــان، یکــی از اقدامــات شــهرداری اصفهــان اســت که 
ــا جدیــت و در ســه شــیفت کاری کارگــزاران بــه ثمــر نشســت  کمتــر از یک ســال و ب
 و روبــان قرمــز آن در آســتانه 13 آبان مــاه بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور 
 و تنــی چنــد از اعضــای کابینــه دولــت و مســئوالن اســتانی و کشــوری، چیــده شــد 

و در اختیار مردم اصفهان قرار گرفت. 
  معــاون اول رئیس جمهــور درآئیــن بهره بــرداری از فــاز دوم خــط یــک قطــار شــهری 
اصفهــان و 4 ایســتگاه جدیــد بــا تاکیــد بــر پیشــرفت خــوب متــروی اصفهــان اظهــار 
کــرد: حمایت هــا و کمک هــای دولــت در راه انــدازی و پیشــرفت پــروژه قطــار شــهری 
ــت؛  ــد داش ــری خواه ــش پررنگ ت ــم نق ــس ه ــن پ ــود و از ای ــر نب ــان بی تاثی اصفه
ــر  ــد هــر چــه زودت ــه بای ــه طرح هــای مهمــی  اســت ک ــروژه از جمل ــن پ ــه ای چــرا ک

تکمیــل شــود.
ــت  ــان و جمعی ــهر اصفه ــت ش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــری ادام ــحاق جهانگی اس
بســیاری کــه در آن ســاکن هســتند، قطــار شــهری یکــی از نیازهــای الزم و ضــروری 

ــد. ــه حســاب می آی ــن شــهر ب ــی  ای ــل عموم ــل و نق در حم
ــر  معــاون اول رئیس جمهــور اضافــه کــرد: بخــش وســیعی از حمــل و نقــل کشــور ب
دوش اصفهــان اســت و دولــت مصمــم اســت کــه اســتان اصفهــان مســیر رو بــه رشــد 

و توســعه خــود را بــا ســرعت بیشــتری پیــش بــرد و توســعه اصفهــان کنــد نشــود. 
     افتتاح کامل متروی اصفهان تا 5 سال آینده

ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــاز دوم خ ــرداری از ف ــن بهره ب ــز درآئی ــان نی ــهردار اصفه  ش
و 4 ایســتگاه جدیــد آن کــه بــا حضــور معــاون اول ریاســت جمهــوری انجــام شــد، بــه 
تحقــق وعــده اش کــه ســال گذشــته بــرای اتمــام فــاز دوم قطــار شــهری و تکمیــل 3 
ایســتگاه فــاز اول در ســال 95 بــه مــردم داده بــود، اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه 

طلســم قطــار شــهری گام بــه گام در حــال شکســتن اســت.
مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول قطــار شــهری از ایســتگاه قــدس تــا 
شــهدا ســال گذشــته افتتــاح شــد و اکنــون نیــز فــاز دوم و 4 ایســتگاه آن بــا تــاش 
ــتگاه  ــه داد: ایس ــد، ادام ــرداری می رس ــه بهره ب ــکاران ب ــکاری هم ــبانه روزی و هم ش
چهــارراه تختــی مســیر را بــرای اجــرای هــر چــه ســریع تر عملیــات فــاز ســوم روان تــر 
ــاز 3 قطــار شــهری از ایســتگاه  ــده ف ــا نیمــه اول ســال آین ــد اســت ت ــد و امی می کن

قــدس تــا دفــاع مقــدس نیــز بــه بهره بــرداری برســد.
وی تکمیــل فــاز 3 را کار دشــواری دانســت و ادامــه داد: بــا محاســبه و نــگارش اعــداد 
و ارقــام جهــت راه انــدازی خــط 3 بــر روی کاغــذ، کمتــر کســی بــاور می کنــد کــه ســال 

آینــده ایــن خــط افتتــاح شــود. 
ــی  ــوب غرب ــا جن ــدان آزادی ت ــهری از می ــار ش ــوم قط ــط س ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
ــا 5  ــرد: ت ــح ک ــد، تصری ــاد می کن ــهر ایج ــی را در ش ــای روان ــت و آمده ــان رف اصفه

ــود.  ــاح می ش ــل افتت ــورت کام ــه ص ــرو ب ــده مت ــال آین س
  جمالی نــژاد یکــی از مشــکات قطــار شــهری اصفهــان را عبــور آن از میــدان نقــش 
جهــان عنــوان و اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا تعامــل و همفکــری و همــکاری شــورای 
ــه   ــم ب ــت می خواهی ــا از دول ــت؛ ام ــده اس ــرف ش ــکل برط ــن مش ــهر ای ــامی ش اس
تعهــدات خــود عمــل کنــد تــا آلودگــی هــوا و محیــط زیســت اصفهــان برطــرف شــود.
ــر  ــول 20 کیلومت ــه ط ــان ب ــروی اصفه ــک مت ــط ی ــه کل خ ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
و مشــتمل بــر 20 ایســتگاه اســت، بیــان داشــت: نقطــه شــروع ایــن خــط از ایســتگاه 
ــاع مقــدس در  ــی، ایســتگاه دف ــی)ره( و نقطــه پایان ــام خمین ــان ام قــدس در خیاب
ــع  ــر مرب ــزار مت ــای 10 ه ــا زیربن ــی ب ــتگاه تخت ــون ایس ــت. اکن ــه اس ــال صف  ترمین
ــای ایرانی اســامی  ــن از معمــاری زیب ــام گرفت ــا اله ــال و ب ــارد ری ــه 461 میلی و هزین

 بــه اتمــام رســیده اســت.
 وی تاکیــد کــرد: همزمــان بــا ایــن ایســتگاه، چهــار ایســتگاه  بهارســتان، باهنــر، شــهید 
چمــران و کاوه بــه بهره بــرداری رســید تــا شــبکه حمــل و نقــل عمومــی  شــهر اصفهــان 
ــار ترافیکــی هســته مرکــزی شــهر اصفهــان و آلودگــی  را تکمیــل کنــد و بخشــی از ب

ناشــی از ایــن ترددهــا کاهــش یابــد.
مشخصات فنی 4 ایستگاه جدید متروی اصفهان:

 ایستگاه تختی:
ــال در  ــارد ری ــه 461 میلی ــا هزین ــع ب ــر مرب ــای 10 هــزار مت ــا زیربن ایســتگاه تختــی ب

ــاری  ــتگاه از معم ــن ایس ــت. ای ــده اس ــداث ش ــان اح ــی اصفه ــارراه تخت ــل چه مح
زیبــای ایرانی اســامی  برخــوردار اســت و شــاخصه ویــژه آن، ایــن اســت کــه 
علی رغــم ســایر ایســتگاه های خــط یــک کــه بــه صــورت زیرزمینــی هســتند و از نــور 
ــور آســمان اســت و باعــث  ــرق و ن ــور آن، ترکیبــی از ب مصنوعــی تغذیــه می شــوند، ن

ــزوده شــود. ــاری آن اف ــی معم ــر زیبای شــده ب
    ایستگاه بهارستان:

 8214 مســاحت  بــه  ملک شــهر  بهارســتان  خیابــان  در  بهارســتان  ایســتگاه 
اســت.  شــده  احــداث  ریــال  میلیــارد   320 هزینــه  بــا  مربــع  متــر  هــزار 
 ظرفیــت جابه جایــی 10 هــزار نفــر در ســاعت از طریــق ایــن ایســتگاه فراهــم

شد.
    ایستگاه گلستان:

ایســتگاه گلســتان در خیابــان بهارســتان ملک شــهر بــه مســاحت 9478 متــر مربــع 
بــا هزینــه 325 میلیــارد ریــال احــداث شــده اســت. ظرفیــت جابه جایــی 10 هــزار نفــر 

در ســاعت نیــز از طریــق ایــن ایســتگاه از هــر جهــت ایجــاد شــد.
    ایستگاه شهید چمران:

ایســتگاه شــهید چمــران در خیابــان کاوه بــه مســاحت 9385 متــر مربــع و بــا هزینــه 
ــر در  ــزار نف ــی 10 ه ــت جابه جای ــت. ظرفی ــده اس ــداث ش ــال اح ــارد ری 274 میلی

ســاعت نیــز از طریــق ایســتگاه شــهید چمــران فراهــم شــد.

 معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از قطار شهری اصفهان:

حمایت های دولت برای پیشرفت قطار شهری اصفهان پررنگ ترمی شود

حتما بخوانید!
3حمایت های دولت برای پیشرفت ... شنبه  15  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 291 ســـــال دوم              ݡسݒ

»آگهی مزایده عمومی« )مرحله اول(

شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره 95/799/ش مورخ 95/8/3 شورای محترم 
اسالمی  شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به: اجاره پارک بادی باغ بانوان شهرداری به 

قیمت پایه ماهیانه 3/800/000 ریال اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/8/25 جهت دریافت 
اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 95/8/26 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52240471

www.Sh-chamgordan.ir :سایت شهرداری چمگردان
حسین ناظم الرعایا -  شهردار چمگردان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری خدمات نظافت فضاهای اداری معاونت دانشجویی و فرهنگی

علوم  دانشگاه  به سایت  بیشتر  اطاعات  می توانند جهت کسب  مناقصه  در  متقاضیان شرکت 

پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 

poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005 - 031 واحد کمیسیون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند.
6743 م الف 

 روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مزایده عمومی

زداری نوبت دوم
 منابع طبیعی و آبخ�ی
استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 7 دستگاه خودروی خود 

از طریق مزایده عمومی  به خریداران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده با توجه به موارد ذیل اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت کسب اطاعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در 
مزایده فوق به امور پیمانهای این اداره کل واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
1(مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1395/08/18.

2(مهلت تحویل اسناد: از تاریخ چهارشنبه 1395/08/19 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1395/09/01.
3(زمان و محل بازگشائی پیشنهادها: سه شنبه 1395/09/02 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
4(محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

5(ضمانت نامه شرکت در مزایده: متقاضیان بایستی 10% قیمت پیشنهادی خود را به حساب شماره 2174210212004 نزد 
بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل منابع طبیعی واریز و اصل و کپی فیش مربوطه را به همراه برگ پیشنهاد قیمت 

درون پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه اداره کل تحویل نماید.
6(فرم بازدید از خودروها الزامًا بایستی توسط نماینده مزایده گزار مستقر در محل موضوع مورد مزایده تائید و مزایده گر 
می بایست حتما فرم مذکور را به همراه سایر مدارک درون پاکت پیشنهادی قرار دهد. در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی 

مزایده گر مردود اعالم می گردد.
7(برنده مزایده موظف به پرداخت نقدی مبلغ پیشنهادی به طور کامل و یکجا طی مهلتی که در اسناد مزایده اعام شده 

می باشد.
8(شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد و در صورت تساوی قیمت پیشنهادی، حق تقدم با کارمندان دولت 

می باشد.
9(در صورت برنده شدن متقاضی و انصراف وی سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

10(کلیه کسورات و هزینه های متعلقه به مزایده از قبیل )مالیات تکلیفی – مالیات بر ارزش افزوده-هزینه های نقل و انتقال 
–هزینه کارشناسی و .......( به عهده ی خریدار میباشد.

11(هزینه نشر آگهی به عهده ی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان )فروشنده( می باشد.

تعداد دستگاه نوع سند نوع کاربری  مدل رنگ تیپ نوع سیستم ردیف

6 دستگاه قطعی  سواری 1385 نقره ای 
متالیک

 405 
جی ال ایکس

پژو 1

1 دستگاه قطعی وانت 1380 سورمه ای 
متالیک

2000 مزدا 2

6679 م الف 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان - امور پیمانها 

در شهر
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حتما بخوانید!
انعقاد خواهر خواندگی مرزهای ...

ــزار گردشــگر  ــی ورود 200 ه ــش بین ــان از پی اســتاندار کرم
بــه اســتان ســخن گفــت و تصریــح کــرد: بزرگ تریــن 
کارخانــه پالســمای خــون کشــور در کرمــان در آینــده نزدیــک 
احــداث خواهــد شــد، همچنیــن پــارک ملــی خبــر بعنــوان 
ــداث  ــوز اح ــز مج ــت نی ــط زیس ــروژه محی ــن پ بزرگ تری

ــاد  ــه اقتص ــینی در جلس ــا رزم حس ــت. علیرض ــه اس گرفت
ــت  مقاومتــی و شــورای گفتگــوی بخــش خصوصــی و دول
ــت  ــوری و ســخنگوی دول ــاون رییــس جمه ــا حضــور مع ب
گفــت: امــر توســعه، امــری فــرا بخشــی اســت و اگــر نظــام 
و دولــت متمرکــز بــر توســعه باشــند می تواننــد راه گشــاهای 
ــه  ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــند. وی ب ــور باش ــکالت کش مش
ارکان حکومــت بایــد در بخــش اقتصــاد مقاومتــی احســاس 
مســئولیت و مشــارکت کننــد، اظهــار کــرد: معتقدیــم ائمــه 
جمعــه نیــز در امــر توســعه نمی تواننــد بــی تفــاوت باشــند 
بنابرایــن فرهنگســازی کار و توســعه را در طــرح مثلــث 
ــرار  ــده ائمــه جمعــه و جماعــات ق توســعه اقتصــادی برعه
داده ایــم. اســتاندار کرمــان ســرمایه گــذاران را کلیــد توســعه 
و پیشــران اقتصــاد کشــور دانســت و تصریــح کرد: براســاس 
آموزه هــای اســالمی ســرمایه گــذار و کارآفریــن در حقیقــت 
ــی  ــام اجرای ــن مق ــند. عالی تری ــادی می باش ــد اقتص مجاه
ــارد  ــدن 32 میلی ــد ش ــه منعق ــان ب ــتان کرم ــت در اس دول
دالر برابــر بــا 75 هــزار میلیــارد تومــان موافقتنامــه ســرمایه 
ــد اشــاره  ــر و امی ــت تدبی ــان در دول ــذاری در اســتان کرم گ
ــون  ــا 17 درصــد تاکن ــه ه ــن موافقتنام ــرد: از ای ــوان ک و عن

ــه 11  ــن آنک ــد، ضم ــرا می باش ــت اج ــا در دس ــی و ی اجرای
هــزار و 500 میلیــارد تومــان از ایــن موافقتنامــه هــا در ســفر 

رییــس جمهــور منعقــد گردیــد.
    کارخانه پتروشیمی فجر کرمان

وی افــزود: کارخانــه پتروشــیمی فجــر کرمــان نیــز بســیاری 
ــه  ــن آنک ــت و ضم ــوده اس ــذ نم ــود را اخ ــای خ از مجوزه
پــروژه ریلــی خــط »کرمان-ســیرجان« نیــز آمــاده مناقصــه 
ــان »کرمان-بندرعبــاس«  می باشــد و مطالعــات طــرح اتوب
ــذار  ــرمایه گ ــا س ــره ب ــال مذاک ــیده و در ح ــان رس ــه پای ب
ــان از  ــتاندار کرم ــیم. اس ــداث آن می باش ــرای اح ــی ب چین
750 هکتــار کشــت گلخانــه ای در کرمــان خبــر داد و اذعــان 
کــرد: 25 مــاه پیــش در محروم تریــن شهرســتان کشــور بــه 
نــام قلعــه گنــج کــه بهــره وری در آن نزدیــک بــه صفــر و یــا 
زیــان ده بــود، بنیــاد مســتضعفان حضــور یافت و شهرســتان 
قلعــه گنجــی کــه جــزء ناامن تریــن شهرســتان های کشــور 
در آن دوران بــود، هــم اکنــون امن تریــن شهرســتان اســتان 
ــا کنــون 68 گردشــگر خارجــی  ــه ای کــه ت ــه گون می باشــد ب

ــت داشــته اند. ــن شهرســتان اقام در ای
    مردمی کردن اقتصاد

رزم حســینی بــا اشــاره بــه بنــد 11 اقتصــاد مقاومتــی مبنــی 
ــر مردمــی کــردن اقتصــاد افــزود: در ایــن راســتا قــرارگاه  ب
ســازندگی خاتــم النبیــاء عهــده دار توســعه شهرســتان 
ــا  ــود ت ــی می ش ــش بین ــت و پی ــده اس ــوب ش ــار جن رودب
ــه را  ــن منطق ــره وری کشــاورزی ای ــان ســال جــاری به پای
ــن  ــروری در ای ــای دامپ ــن در حــال احی افزایــش و همچنی
ــودرو  ــان خ ــه کرم ــان اینک ــا بی ــیم. وی ب ــه می باش منطق
عهــده دار توســعه شهرســتان بــم شــده اســت عنــوان کــرد: 
مــا از ایــن مؤسســات خواســتیم کــه فکــر ســرمایه گــذاری 

در مناطــق مســئولیت خــود باشــند.
    پایلوت گفتمان اقتصاد مقاومتی

اســتاندار کرمــان بــا اعــالم آمادگــی اســتان کرمــان در 
خصــوص پایلــوت گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی بــرای تبدیــل 
اقتصــاد مقاومتــی بــه بــاور مــردم افــزود: تــا پایــان ســال 
جــاری در 151 شهرســتان اســتان کرمــان 660 صنــدوق خــرد 
روســتایی تشــکیل خواهیــم داد ضمــن آنکــه تــا کنــون 100 
صنــدوق خــرد درســطح اســتان تشــکیل گردیــده کــه در ایــن 
ــردم را در  ــع آوری و م ــردم را جم ــای خــرد م راســتا پول ه

ــم. ــارکت می دهی ــعه مش ــر توس ام

استاندار کرمان خبر داد:

احداث بزرگترین کارخانه پالسمای خون کشور در کرمان

 مسؤول فرهنگی ستاد اربعین استان اصفهان 

مطرح کرد

 لزوم دوری از سلیقه های شخصی 

در مسیر پیاده روی اربعین
ــی و  ــه فرهنگ ــؤول کمیت مس
اربعیــن  ســتاد  آموزشــی 
اســتان اصفهــان گفــت: در 
از  بایــد  مســیر  ایــن 
و  شــخصی  ســلیقه های 
ــرده و روی  ــی دوری ک سیاس
شــود.  تأکیــد  مشــترکات 
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــی ب حجت االســالم محمــود فقیه
زیــارت اربعیــن، اظهــار داشــت: زیــارت را بــرای خــود و 
بــه نیابــت از دیگــری انجــام دهیــد، امســال هــم طرحی 
مبنــی بــر پیــاده روی هــر زائــر بــه نیابــت از یــک شــهید 
اجــرا خواهــد شــد کــه طــرح بســیار خوبــی اســت. وی 
ــته  ــارت کاس ــا از ارزش زی ــه تنه ــن کار ن ــا ای ــزود: ب اف
نمی شــود بلکــه ارزش زیــارت چندیــن مرتبــه ارتقــا پیــدا 
بزرگ تریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  فقیهــی  می کنــد. 
ــور  ــوان اســت، همان ط ــراد نات ــه اف ــت ب ــادات، خدم عب
ــور  ــا حض ــناس در کاروان ه ــورت ناش ــه ص ــه ب ــه ائم ک
ــن از  ــد و ای ــت می کردن ــران خدم ــه زائ ــرده و ب ــدا ک پی
ــرح  ــن مط ــی همچنی ــت. فقیه ــادات اس ــن عب باالتری
ــاده روی در خــوراک  ــن ســفر از اســراف و زی کــرد: در ای
هــم حتمــًا جلوگیــری شــود کــه بــا روح زیــارات منافــات 

دارد.

 بازدید امام جمعه فوالدشهر

 از پروژه های عمرانی
ــه، ریاســت شــورای  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول نماین
اســالمی و شهردارفوالدشــهر بــه همــراه کارشناســان 
ــاخت و  ــد س ــهرداری از رون ــی ش ــی و عمران ــد فن واح
ســاز پنــج پــروژه عمرانــی و فرهنگــی شــهرداری بازدیــد 
ــام  ــنایی ام ــدف آش ــا ه ــه ب ــد ک ــن بازدی ــد. درای نمودن
جمعــه بــا فعالیت هــای عمرانــی شــهرداری بود، شــهردار 
طــی گزارشــی رونــد عملیــات، احــداث و اعتبــارات 
ــود و  ــه نم ــا را ارائ ــن پروژه ه ــراء ای ــان اج ــدت زم و م
گفــت: باتوجــه بــه شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی شــهر 
ــان شــهروندان  ــت و آرامــش در می ایجــاد حــس رضای
ــن  ــر ای ــای برت ــب از اولویت ه ــانی مناس ــات رس و خدم
شــهرداری اســت و ضمــن ارائــه راهنمایــی و دســتورات 
الزم بــه پیمانــکاران و ناظریــن پروژه هــا خواســتار هرچــه 
ــات  ــرای عملی ــریع دراج ــت کار و تس ــدن کیفی ــر ش بهت

ــد. ــنا ش ــرداری آش ــره ب ــت به ــا و نهای پروژه ه

اخبار کوتاه

میدان استقالل در میان 23 طرح برتر 

تجارب شهری ایران
و  پل هــا  مجموعــه  پــروژه 
میــدان اســتقالل در بیــن 23 
ــارب  ــا و تج ــر پروژه ه ــرح برت ط
شــهری ســومین دوره جایــزه 
ــران  ــی ته ــت طالی ــی خش جهان
2016 قــرار گرفــت. ســومین دوره 
جایــزه جهانــی خشــت طالیــی، 
ــدگان و  ــور نماین ــا حض ــهرها، ب ــی ش ــا روز جهان ــان ب همزم
مدیــران شــهری بیــش از ۴0 کشــور جهــان و نماینــدگان 
ــر  ــکان بش ــز اس ــه مرک ــهری از جمل ــی ش ــع بین الملل مجام
ســازمان ملــل متحــد، بــا معرفــی پروژه هــای برتــر شــهری و 
شــهرهای برگزیــده، در بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس تهــران، برگزار 
ــروژه مجموعــه پل هــا و  ــا پ ــان ب و طــی آن، شــهرداری اصفه
ــن  ــر برتری ــوح تقدی ــت ل ــه دریاف ــق ب ــتقالل موف ــدان اس می
ــر  ــن و توســعه زی پروژه هــا و تجــارب شــهری در محــور تأمی
ســاختها، امکانــات و خدمــات ضــروری شــهر گردیــد. بیش از 
۴00 طــرح از سرتاســر جهــان در ایــن پــروژه شــرکت داده شــد 
کــه در مجمــوع 16۴ پــروژه داخلــی و نزدیــک بــه 255 پــروژه 
از ســایر کشــورها بــه دبیرخانــه خشــت طالئــی ارســال شــده 

بود.

انعقاد خواهر خواندگی مرزهای جغرافیایی 

را کوتاه می کند
ــی  ــر خواندگ ــات خواه ــت: توافق ــران گف ــام در ای ــفیر ویتن س
ــد هســتیم  ــه معتق ــت باشــد بلک ــد در حــد کالم و صحب نبای
ــی  ــام از لحــاظ جغرافیای ــه دو کشــورایران وویتن گرچــه فاصل
زیــاد اســت ولــی می تــوان بــا انعقــاد خواهــر خواندگــی ایــن 
فاصلــه را کــم کــرد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و امــور بیــن 
الملــل شــهرداری کاشــان، نگویــن هونــگ تــک ظهــر دیــروز 
در دیــدار بــا مدیــر امــور مالــی و اداری و مدیرمرکــز ارتباطــات 
ــه ملــل اظهــار  و امــور بیــن الملــل شــهرداری کاشــان در خان
کــرد: مــن دو بــار قبــل بــه صــورت غیــر رســمی و بــه عنــوان 
توریســت بــه کاشــان ســفر کــرده ام ولی ایــن مرتبه نخســتین 
بــار اســت کــه بــه صــورت رســمی از ایــن شــهر بازدیــد می کنم. 
ــای  ــاره جاذبه ه ــادی درب ــات زی ــه مطالع ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــام داده ام، تصری ــان انج ــای کاش ــگری و ظرفیت ه گردش
ــادی  ــب زی ــان مطال ــی کاش ــای تاریخ ــاره خانه ه ــرد: درب ک
خوانــده ام و امــروز خوشــحالم کــه بــرای یــک دیــدار رســمی 
ــا مدیــران شــهرداری در یــک خانــه تاریخــی مالقــات دارم.  ب
در ادامــه ایــن نشســت فرجی معــاون مالــی اداری شــهرداری 
کاشــان نیــز بــر همــکاری بیشــتر ایــران و ویتنــام تاکیــد کرد و 
گفــت: امیدواریــم ایــن دیدارهــا بــه همــکاری بیشــتر تجــاری 

و اقتصــادی بیــن دو کشــور منجــر شــود.

اخبار کوتاه

ــادرات  ــعه ص ــات توس ــه الزام ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
محصــوالت اســتان یــزد گفــت: کاال و معامــالت یزدی هــا 
بایــد برندســازی شــود. ســیدمحمد میرمحمــدی در 
ــه  ــزد ب ــر اســتان ی ــدگان برت ــل از صادرکنن ــش تجلی همای

اســاس  بــر  تولیــد  الزامــات  تشــریح 
از  یکــی  و  پرداخــت  بــازار  ســفارش 
مهمتریــن الزامــات را برندســازی کاال و 
ــوان  ــا برشــمرد. وی عن ــالت یزدی ه معام
کــرد: یزدی هــا در معاملــه از برنــد بســیار 
از تجــار و  خوبــی برخوردارنــد و همــه 
بازرگانــان یــزدی بــه عنــوان خوشــنام 

ــز  ــا محصــوالت اســتان نی ــد ام ــاد می کنن ــار ی ــن تج تری
ــود.  ــد ش ــد برن بای

اســتاندار یــزد یکــی دیگــر از ایــن الزامــات را جلــب اعتمــاد 
مشــتری و بــازار دانســت و افــزود: کاالهایــی کــه بــه بــازار 
ارائــه می شــود بایــد ســالم، مرغــوب و بــا کیفیــت باشــد و 

در ایــن صــورت اســت کــه امــکان جلــب اعتمــاد مشــتری 
فراهــم می شــود. وی بیــان کــرد: نوگرایــی و تنــوع و توجــه 
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــف از جمل ــلیقه های مختل ــه س ب
ــن مشــتریان  ــدی را در ذه ــک تولی ــد محصــول ی می توان
مانــدگار کنــد. میرمحمــدی از ضعــف بازاریابی 
بــه عنــوان یکــی از مشــکالت صــادرات اســتان 
یــزد یــاد کــرد و ادامــه داد: در بســیاری از 
مــوارد کیفیــت خــوب محصــول و خوشــنامی 
تجــار یــزدی و تنــوع بــاال و ... وجــود دارد 
امــا در بازاریابــی بــا مشــکل مواجــه هســتیم 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــر بای ــن ام ــای ای و الفب
ــرف  ــا ط ــاط ب ــراری ارتب ــره، برق ــوه مذاک ــرد. وی، نح گی
تجــاری، گزینــش شــرکای اقتصــادی قابــل قبول، بررســی 
کاالهــای موجــود در بــازار و مقایســه کیفیــت و قیمــت بــا 
کاالی تولیــد شــده و ... را در بازاریابــی بســیار مهــم و 

اثرگــذار دانســت.

استاندار یزد:

کاال و معامالت یزدی ها باید برندسازی شود
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نــرخ بیــکاری 
چهارمحــال و بختیــاری بــه صــورت دقیــق در ســال جــاری 
مشــخص می شــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی ضمــن 
اشــاره بــه شــعار امســال، اظهــار داشــت: در راســتای تحقــق 

زیــادی  تالش هــای  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه اســت. وی  ــن اســتان صــورت گرفت در ای
گفــت: در دولــت تدبیــر و امیــد تعــداد 
ــای  ــات، کارگاه و واحده ــادی از کارخانج زی
ــن اســتان  ــال ای ــه فع ــد و نیم ــدی راک تولی
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــدازی ش ــددًا راه ان مج
چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: بــرای 

واحدهــای تولیــدی تعطیــل کــه بــه ســبب مشــکالت مالــی 
ــه  ــای هم ــد تالش ه ــدند، بای ــال ش ــر فع ــادی غی و اقتص
ــد.  ــه دهن ــت خــود را ادام ــه فعالی ــرد ک ــه صــورت بگی جانب
ســلیمانی دشــتکی یــادآور شــد: نــرخ بیــکاری در چهارمحال 
و بختیــاری رو بــه افزایــش اســت کــه در سرشــماری نفوس 

و مســکن امســال نــرخ بیــکاری بــه طــور دقیــق مشــخص 
ــت: در  ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــد. اس ــد ش خواه
حــوزه صنایــع دســتی ظرفیت هــای بســیاری زیــادی بــرای 
ایجــاد اشــتغال در ایــن اســتان وجــود دارد کــه بایــد از ایــن 
ظرفیــت بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری اســتفاده 
ــت: راه  ــتکی گف ــلیمانی دش ــم س ــرد. قاس ک
انــدازی کارگاه هــای تولیــد محصــوالت دســتی 
نقــش مهمــی می توانــد در ایجــاد اشــتغال در 
ایــن اســتان ایفــا کنــد. اســتاندار چهارمحــال و 
ــکاری  ــرخ بی ــش ن ــه داد: کاه ــاری ادام بختی
اســت.  اصلــی  اولویــت  اســتان  ایــن  در 
ــان کــرد: 18 هــزار و 600 اشــتغال در  ســلیمانی دشــتکی بی
ــد در  ــت: 50 کارگاه راک ــاد شــده اســت. وی گف اســتان ایج
ــرداری  ــل بهره ب ــاء، 50 کارگاه قاب ــال احی ــتان در ح ــن اس ای
وجــود دارد و 1۹5 کارگاه تولیــد پاییــن کــه قابلیــت تولیــد بــا 

ــد شــد. ــد، توســعه داده خواهن ــاال را دارن ــت ب ظرفی

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان 
گلپایگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 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.

1-رای شماره 1760 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد تقی مجیدی فرزند محمد مهدی 

بشماره شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 3۴.08   مترمربع مجزی 

شده از پالك 3 فرعی از 781 اصلي  واقع در بخش یک گلپایگان خريداري از مالک رسمی محرز گرديده 

است.

2-رای شماره 20۴1- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سکینه صبری فرزند محمد علی  بشماره 

به مساحت  از۴۹۴3.0۹ سهم ششدانگ  1۴80.0۹ سهم مشاع  در  گلپایگان  از  1۴060 صادره  شناسنامه 

از مالک  واقع در بخش دو گلپایگان خريداري  اصلي  از 7  ۴۹۴3.0۹ مترمربع پالک شماره 52 فرعی 

رسمي  محرز گرديده است.

3-رای شماره 6650- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی فصاحت بشماره شناسنامه 170 و 

آقای مصطفی فصاحت شماره شناسنامه 607  صادره از گلپایگان فرزندان غالمعلی بالسویه  در ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت 70.0۹ مترمربع از پالك 2۹ اصلي واقع دربخش چهار خريداري مع الواسطه از 

مالک رسمي محرز گرديده است.

بشماره  عباسعلی   فرزند  ربیعی  مصطفی  آقای  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -175۹ شماره  ۴-رای 

شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در شش هفتم دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمین مزروعی به 

مالک رسمي  از  دو خريداري  واقع دربخش  اصلي   از 7   مساحت1607.10  مترمربع پالك 108 فرعی 

محرز گرديده است.

بشماره  فرزندکریم  فاطمه خاموشی  متقاضي خانم  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -  2051 5-رای شماره 

شناسنامه 50 صادره از گوگد در ششدانگ یک درب باغچه محصور به مساحت 2۹۹.75 مترمربع مجزی 

شده از  پالك 733 فرعی از 6 اصلي واقع دربخش ۴ خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

6-رای شماره 1852- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صغری بیگم نخعی فرزند محمد حسن 

بشماره شناسنامه 2 صادره ازگلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 207.86  

مترمربع مجزی شده از پالك 312 فرعی از 8 اصلي واقع در بخش 2 خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است.

ابوالفضل  فرزند  شایسته  محمدرضا  آقای   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -17۹1 شماره  7-رای 

بشماره شناسنامه ۴322  صادره از گوگد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 11.05مترمربع پالك۴ 

فرعي از 1۴3۹ اصلي واقع دربخش 1 خريداري ازمالک رسمي  محرز گرديده است.

ابراهیم بشماره  8-رای شماره 1853- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای احمد هاشمی فرزند 

شناسنامه 150۹صادره از داران در ششدانگ يك باب دکان و انبار متصل به آن  به مساحت ۴10.02 مترمربع 

مجزی شده از پالك ۴۴17  اصلي واقع دربخش یک  خریداری از مالک  رسمي محرز گرديده است.

داد  علی  فرزند  شریفی  محمد  آقای صفر  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -1786 شماره  ۹-رای 

مساحت  به  ساختمان   باب  يك  در ششدانگ  میاندشت   و  بوئین  از  صادره   1۹5۴ شناسنامه  بشماره 

16۹.77 مترمربع مجزی شده از پالك ۴2۴7 اصلي واقع در بخش یک خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است.

فرزند  یوسفعلی هاشمی  هندوکشی  آقای  بالمعارض متقاضي  مالكانه  10-رای شماره 17۹0- تصرفات 

به مساحت103.28   عمارت  باب  يك  در ششدانگ  فریدن  از  بشماره شناسنامه 1538 صادره  عجمعلی 

مترمربع مجزی شده از پالك ۴7۴ اصلي واقع دربخش 1 خريداري از مالك رسمي محرز گرديده است.

11-رای شماره 1855 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  آقای مرتضی ساجد فرزند مجتبی بشماره 

شناسنامه 1۹13صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت  به مساحت  1۴۹.32 

مترمربع پالک ۴233  اصلي واقع دربخش یک خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

بشماره  عباس  فرزند  نوروزی  زهرا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  183۹-تصرفات  شماره  12-رای 

شناسنامه 5068 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115.03 مترمربع پالک 211 

فرعی از 5 اصلي واقع در بخش چهار خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

13- رای شماره 178۹-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای رضا تاجداری  فرزند اسداله بشماره 

به مساحت 5۴.88 مترمربع مجزی  باب مغازه  از گلپايگان در ششدانگ يك  شناسنامه 130۹7صادره 

شده از پالك 6 فرعی از303۴ اصلي واقع دربخش یک خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

1۴- رای شماره 1753- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای علی محمد وکیلی فرزندسعید بشماره 

شناسنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 155.28  مترمربع مجزی 

شده از پالك 33۹ فرعی از 3 اصلي واقع دربخش 2 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

فرزند محمد صادق  علی سلطانی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 1836-   -15

بشماره شناسنامه 65 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 10.51 مترمربع مجزی 

شده از پالك ۹13 اصلي واقع دربخش یک خريداري از مالک رسمی  محرز گرديده است.

آقای مرتضی صفوی فرزند سید محمد  بالمعارض متقاضي  16- رای شماره  18۴1- تصرفات مالكانه 

بشماره شناسنامه 26 صادره از گلپایگان  درششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 5۹.31  مترمربع 

مجزی شده از پالک 50۹ فرعی از  6 اصلي واقع دربخش چهار خريداري از مالک رسمی محرز گرديده 

است.

17- رای شماره 1838- تصرفات مالكانه بالمعارض خانم مهری مختاری پور فرزند علی بشماره شناسنام 

0011050837 صادره از تهران در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت1۴5.۴7  مترمربع مجزی شده از 

پالك  ۴63 فرعی از 1 اصلي واقع دربخش2  گلپایگان خريداري از مالک رسمی محرز گرديده است.

18- رای شماره 1837- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد جواد طارقلی  فرزند احمد علی 

بشماره شناسنامه 22۴ صادره از گلپایگان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 183.02 مترمربع 

مجزی شده از  پالک ۴202  اصلي واقع دربخش یک خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

فرزند  علیخانی   نظامعلی  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -17۹۴ شماره  رای   -1۹

به  یکباب عمارت قدیمی   و میاندشت در ششدانگ  بوئین  از  براتعلی  بشماره شناسنامه 1۹56 صادره 

مساحت13۴.10 مترمربع مجزی شده از  پالك 851 فرعی از 3  اصلي  واقع در بخش2 خريداري از مالک 

رسمي محرز گرديده است.

فرزند سید حیدر    روزعلی موسوی   آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  رای شماره 188۹-تصرفات   -20

به مساحت 121.۴6  مترمربع  الیگودرز درششدانگ یکباب ساختمان  از  بشماره شناسنامه 581 صادره 

مجزی شده از پالك ۹ فرعی از 515 اصلي  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گرديده است.

21- رای شماره  1751- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا کریمی فرزند یداله بشماره 

از گلپایگان در  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 160.71 مترمربع مجزی  شناسنامه 5 صادره 

شده از پالک 33۹ فرعی از 3 اصلي واقع دربخش 2 خريداري از  مالک رسمی محرز گرديده است.

22- رای شماره 18۴5- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید تکبیری فرزند مرتضی بشماره 

به مساحت 1۴۹.68 مترمربع مجزی  باب ساختمان   تهران در ششدانگ يك  از  شناسنامه 35 صادره 

شده از پالك 38۴ فرعی1870  اصلي واقع در بخش 1 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

فرزندیداله   حسین کریمی  امیر  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -1752 شماره  رای   -23

به مساحت 107.86  از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی  بشماره شناسنامه 208۴ صادره 

مترمربع مجزی شده از پالک33۹  فرعی از 3  اصلي واقع دربخش 2 خريداري از مالك رسمي محرز 

گرديده است.

2۴- رای شماره 1877- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم محمدی فرزند جعفر بشماره 

شناسنامه ۴ صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 130.۴0 

مترمربع مجزی شده از پالك 1 فرعی از 1763 اصلي واقع دربخش یک خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است.

25- رای شماره 1878- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای جواد میری فرزند منصور  بشماره 

به مساحت 130.۴0 مترمربع  باب ساختمان  از ششدانگ يك  دانگ مشاع  شناسنامه 720۴81 در سه 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1763  اصلي واقع دربخش 1 خريداري  از مالک رسمي  محرز گرديده 

است.

26- رای شماره 1885- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد صادق خلیلی فرزند ابوالقاسم 

  327.۴6 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان   از  صادره    3۴6 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از  پالك  1 فرعی از 162۴  اصلي واقع دربخش 1 خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است.

باقر خاموشی فرزند جعفر  بشماره  27- رای شماره 20۴۹-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 

شناسنامه 35۹8 صادره از گوگد در چهار دانگ و نیم مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 

از مالك  از 6  اصلي  واقع در بخش ۴ خريداري  از پالک733 فرعی  2۹8.0۴  مترمربع مجزی شده 

رسمي محرز گرديده است. 

28- رای شماره 187۹- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا قرنی فرزند محمد رضا  بشماره 

مترمربع   223.۹2 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   3602 شناسنامه 

مجزی شده از  پالك  ۹12 فرعی از 5 اصلي واقع در بخش ۴ خريداري مالک رسمي محرز گرديده است.

2۹- رای شماره 18۴2- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طوبی احمدی  فرزند علی بشماره 

شناسنامه  56 صادره از گوگد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33.۹0 مترمربع مجزی شده از پالک 

3 فرعي از 781 اصلي  واقع در بخش 1 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

اله   نعمت  فرزند  مرجانی  مرتضی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -20۹1 شماره  رای   -30

بشماره شناسنامه 138 صادره از گلپایگان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 1115.5 مترمربع 

مجزی شده از پالك  2۹  اصلي واقع در بخش ۴ خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

31- رای شماره 208۹- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا قرنی فرزند محمد رضا  بشماره 

شناسنامه 3602 صادره از گلپايگان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 302.01 مترمربع مجزی 

شده از پالک پالك 881 فرعی از 5  اصلي واقع در بخش ۴ خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

32- رای شماره 2088- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن باقری فرزند محمدحسین 

 262.13 مساحت  به  مسکونی  عمارت  باب  يك  درششدانگ  گلپایگان  از  صادره   16 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پالك 387 فرعی از 3 اصلي واقع در بخش 2 خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است.

محمد  فرزند  علیرضایی  صفرعلی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  1۹28-تصرفات  شماره  رای   -33

به مساحت 255.56  باب ساختمان  از گلپایگان در ششدانگ يك  حسن بشماره شناسنامه 20 صادره 

مترمربع مجزی شده از پالک 258 فرعي از 8  اصلي واقع در بخش 2 خريداري از مالک رسمي محرز 

گرديده است .

3۴- رای شماره 208۴- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا قرنی فرزند محمد رضا بشماره 

شناسنامه 3602 صادره از گلپایگان در يك باب عمارت به مساحت  3۴۴.05  مترمربع مجزی شده از 

پالک 881 فرعی از 5 اصلي  واقع در بخش ۴  خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

تقی   محمد  فرزند  مهدوی  مظفر  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -1880 شماره  رای   -35

بشماره شناسنامه ۴7۴ صادره از گلپایگان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 15۴.30 مترمربع 

مجزی شده از پالك 2۴01 اصلي  واقع در بخش 1 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

36- رای شماره 188۴ - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مظفر مهدوی  فرزند محمد تقی 

 168.۴7 مساحت  به  ساختمان  باب  يك  دانگ  شش  در  گلپایگان  از  صادره   ۴7۴ شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پالك 2۴01 اصلي واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گرديده است.

بشماره  فرزند کاظم  نوری  حسن  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -20۹0 شماره  رای   -37

شناسنامه 566 صادره از گلپايگان در يك باب ساختمان به مساحت 2۴3.83  مترمربع مجزی شده از 

پالك 38 فرعی از 211 اصلي واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گرديده است.

38- رای شماره 1883- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی عزتی فرزند محمد حسین 

بشماره شناسنامه 5۹77 صادره از تهران در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 282.80 مترمربع 

مجزی شده از  پالك23۴ فرعی از 1 اصلي واقع در بخش 2 ثبت گلپایگان خریداری از  مالک رسمی  

محرز گرديده است.

3۹-رای شماره 20۴8- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه خاموشی فرزند کریم بشماره 

شناسنامه 50 صادره از گوگد در يك باب عمارت به مساحت 2۹8.0۴  مترمربع مجزی شده از پالك 733 

فرعی از 6 اصلي واقع در بخش ۴ ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گرديده است.

بشماره  فرزند محمود  غفاری  علی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -1851 رای شماره   -۴0

شناسنامه 280 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 207.86 

مترمربع مجزی شده از پالك 312 فرعی از8 اصلي واقع در بخش 2 ثبت گلپایگان خریداری از مالک 

رسمی محرز گرديده است.

الدینی فرزند غضنفر  ۴1- رای شماره1856- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه زین 

به مساحت  عمارت  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  خوانساردر سه  از  13 صادره  بشماره شناسنامه 

1۴۹.32 مترمربع مجزی شده از پالك ۴233 اصلي واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک 

رسمی محرز گرديده است.

و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 

ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 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.

1-رای شماره 1527- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سید علی میر مهدی فرزند سید محمد 

بشماره شناسنامه 1۹7 صادره از گوگد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30   مترمربع مجزی شده 

از پالك 50۹ فرعی از 6 اصلي  واقع در بخش ۴ گلپایگان خريداري از مالک رسمی محرز گرديده است.

2-رای شماره 1200 و رای شماره 18۴7- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای عقیل آسترکی فرزند 

احمد بشماره شناسنامه 65 صادره از الیگودرز در یکباب عمارت به مساحت 132/61 مترمربع مجزی شده 

از پالك فرعی 1 از 17۴۹ اصلي واقع دربخش 1 خريداري مع الواسطه از مالک رسمي محرز گرديده است.

بشماره  اله   ولی  فرزند  تکبیری  رضا  محمد  آقای  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -1521 شماره  3-رای 

شناسنامه 8 صادره از گلپایگان در یک باب ساختمان  به مساحت 153  مترمربع مجزی شده از پالك 

۴63 فرعی از 1  اصلي  واقع دربخش 2 خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

۴-رای شماره 1522- تصرفات مالكانه بالمعارض آقای علی هاشمی  فرزند ناد علی  بشماره شناسنامه 

163۴ صادره از داران در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 106/30  مترمربع مجزی شده از پالك 

۴236 اصلي  واقع دربخش 1خريداري از مالک رسمي محرز گرديده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/8/15

378/م الف

 مهدی صادقی وصفی سرپرست ثبت اسناد گلپایگان   

 آگهی تحدید حدود ثبت امالک شهرستان فالورجان قسمتی از امالک بخش 9 ثبت اصفهان
پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه اول سال 13۹5 و بموجب ماده 1۴ قانون ثبت تحدید رقبات زیر 

واقعات در :

اول : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعی زیر :
302 فرعی : آقای قربانعلی توکلی افجدی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه و مغازه بمساحت 

113/32 متر مربع تاریخ 13۹5/۹/13 ساعت ۹ صبح

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

پالک یک فرعی  بمساحت 223/22 متر مربع تاریخ 13۹5/۹/1۴ ساعت ۹ صبح 

سوم: ابنیه و امالک واقع در فرتخون 534 اصلی و فرعی زیر : 

5۹۴ فرعی : آقای مرتضی اکبری فرتخونی فرزند نصراله ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالک 

207 فرعی بمساحت 107/36 متر مربع تاریخ 13۹5/۹/15 ساعت ۹ صبح

چهارم: ابنیه و امالک واقع در افجد 672 اصلی و فرعی زیر : 
557 فرعی : آقای رضا فکاری افجدی فرزند حیدرعلی ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالک 

11 فرعی بمساحت 172/31 متر مربع تاریخ 13۹5/۹/16 ساعت ۹ صبح

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

شده از شماره اصلی بمساحت 86۴/12 متر مربع تاریخ 13۹5/۹/17 ساعت ۹ صبح

بترتیب از ساعت ۹ صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 1۴ قانون ثبت 

بهمرسانند  در محل حضور  مقرر  و ساعت  روز  در  میشود که  اعالم  مجاورین  و  امالک  به صاحبان 

چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق 

شد  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملک  مزبور  قانون   15 ماده 

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر 

حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 

سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت معترض ظرف 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./

تاریخ انتشار 13۹5557/8/15 / م الف

 رئیس اداره ثبت فالورجان   اکبر پورمقدم 

آگهی حذف ثمینه اعیانی
نظر به اینکه آقای صادق بهرامعلی مالک مشاعی ششدانگ قطعه زمین  پالک 1۹01  واقع در بخش 

یک )به استثناء بهای ثمینه اعیانی  که متعلق به خانمها فردوس رستمی و خاور یاوری است( و 

به نام نامبرده در جریان ثبت میباشد و حسب اظهار مالکین فوق اطالعی از آدرس و نشانی مالک 

بهای ثمینه اعیانی ندارند و برابر مقررات قانونی تقاضای حذف ثمینه اعیانی پالک مذکور را نموده اند 

و طبق نظر کارشناس فاقد هرگونه اعیانی میباشد و هیچگونه ثمینه اعیانی ندارد تقاضای موضوعی 

را طبق تبصره 1 ماده 105 قانون اعیانی می باشد لذا چنانچه که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به 

اداره مربوطه مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه پس از رویت 

اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل 

ارائه نماید  م الف 383   مهدی صادقی وصفی  سرپرست ثبت اسناد گلپایگان

در شهر

استاندار چهارمحال و بختیاری:

نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری به صورت دقیق مشخص می شود
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حتما بخوانید!
افسوس های نقش جهان

کوتاه از ورزش یادداشت

به بهانه درگذشت منصور پورحیدری

خداحافظ آقای مؤدب

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

ــران  ــال ای ــا اخــاق فوتب ــرد ب م
بــا  مبــارزه  ماه هــا  از  پــس 
بیمــاری، درنهایــت بــه دیــار 
بــه  نگاهــی  شــتافت.  حــق 
ــرد  ــن م ــار ای ــر افتخ ــه پ کارنام
بــزرگ و متواضــع نشــان دهنــده میــزان ِدیــن فوتبــال ایــران 
بــه اوســت. منصــور پورحیــدری بــه جــرات یکــی از ســه نفری 
بــود کــه در ایــن فوتبــال حــق و صاحیــت داشــت راجــع بــه 
همــه چیــز صحبــت کنــد بــا اینحــال هیچوقــت از دایــره ادب 
ــه مســئله ای  ــادی هــم نســبت ب خــارج نشــد و هــرگاه انتق
ــن  ــرد. ای ــرح می ک ــوزانه مط ــورت دلس ــه ص ــت، آن را ب داش
مدافــع راســت ســابق فوتبــال ایــران بــا تیــم دارایــی در فوتبال 
معرفــی شــد امــا بعــد بــه تــاج رفــت و در نخســتین قهرمانــی 
جــام باشــگاه های آســیاِی تیمــی کــه حــاال بــه نــام اســتقال 
مطــرح اســت، نخســتین بــار بــا یــک تیــم ایرانــی بــه ایــن 
مهــم رســید و در طــول دوران طوالنــی مــدت فوتبــال و بعدهــا 
مربیگــری و سرپرســتی اش افتخــارات زیــادی از جملــه 
ــا  ــه او را ت ــیا )ک ــگاه های آس ــام باش ــاره در ج ــی دوب قهرمان
ــر، باشــگاه های  ــگ برت ــرده(، لی ــروز دســت نیافتنی ک ــه ام ب
تهــران و هــر عنــوان مهمــی کــه می شــد را بــه دســت آورد تــا 
ُپــر افتخارتریــن مــرد اســتقال لقــب بگیــرد و در کنــار رفتــار 
بــدون حاشــیه و دوست داشــتنی کــه از خــود نشــان مــی داد، 
ــی دالن باشــد.  ــران و آب ــال ای ــای فوتب جــزء محبوب ترین ه
ــدری  ــاط عطــف دوران مربی گــری منصــور پورحی یکــی از نق
ــال  ــی اش ج ــت قدیم ــه دوس ــا توصی ــه او ب ــود ک ــی ب زمان
طالبــی هدایــت تیــم ملــی فوتبــال ایــران را بــر عهــده گرفــت. 
ــای  ــان بازی ه ــادی قهرم ــال ۱۹۹۸ می ــم را در س ــن تی او ای
آســیایی بانکــوک تایلنــد کــرد. پورحیــدری همــواره بــر علــم 
فوتبــال تاکیــد داشــته و از دســتیاران خارجــی مثــل بونــژاک 
و یــا یورگــن گــده اســتفاده کــرد. سیســتم معــروف ۳-۵-۲ 
ــال  ــژاک در فوتب ــا پیشــنهاد بون ــدا توســط پورحیــدری و ب ابت
ــی، حســین  ــز مظلوم ــل پروی ــه شــد. کســانی مث ــران ارائ ای
فرکــی، جــواد زرینچــه، مجیــد نامجــو مطلــق، مهــدی 
پاشــازاده، صمــد مرفــاوی و بســیاری دیگــر از مربیــان فوتبال 
ایــران، کار خــود را بــه عنــوان مربــی در کنــار پورحیــدری آغــاز 
ــرمربی  ــوان س ــه عن ــار ب ــدری ۳۰۹ ب ــور پورحی ــد. منص کردن
روی نیمکــت اســتقال نشســت و بــا ایــن تیــم بــه افتخــارات 
قابــل توجهــی رســید. منصــور پورحیــدری ۱۸ بــار بــه عنــوان 
ــر  ــت ب ــای پایتخ ــتقال را در داربی ه ــت اس ــرمربی هدای س
ــاوی و ۴  ــروزی، ۸ مس ــل آن ۶ پی ــه حاص ــت ک ــده داش عه

ــود. روحــش شــاد باخــت ب

 سروش رفیعی:

باید سوریه را ببریم
ــال  ــی فوتب ــم مل ــک تی هافب
گفــت: توقعــات از تیــم ملــی 
بــاال رفتــه و مــا بایــد در بازی 
بــا ســوریه پیــروز شــویم. 
گفــت:  رفیعــی  ســروش 
اردوی پرنشــاط و پرقدرتــی را 
همــه  می کنیــم.  دنبــال 
ــا ســوریه  ــازی ب ــرای ب ــدرت ب ــا ق ــه ب ــد ک ــزه دارن انگی
آمــاده شــویم و ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه 
بازی هــای خــوب تیــم ملــی در دیدارهــای قبلــی 
توقعــات را بــاال بــرده اســت و همــه دســت بــه دســت 
ــاره  ــی درب ــم. رفیع ــوریه را ببری ــه س ــم ک ــم داده ای ه
احتمــال حضــورش در ترکیــب تیــم ملــی در دیدارهــای 
ــی  ــزه باالی ــان انگی ــه بازیکن ــرد: هم ــار ک ــده، اظه آین
ــته های  ــه خواس ــم ب ــاش می کن ــم ت ــن ه ــد. م دارن
کادرفنــی را بــرآورده کنــم. تصمیــم ایــن کــه چــه کســی 
بــازی می کنــد بــا کارلــوس کــی روش اســت، ولــی ایــن 
ــرای موفقیــت تیــم ملــی تــاش  را بدانیــد کــه همــه ب

می کنیم. 

ماهینی، تیم ملی را پرسپولیسی تر کرد
مدافــع راســت سرخ پوشــان روز گذشــته بــرای اولیــن بــار در 
تمریــن ایــن تیــم حضــور یافــت تــا تعــداد پرسپولیســی های 
تیــم کــی روش بــه عــدد هشــت برســد. ماهینــی کــه بعــد 
ــد،  ــن کن ــه ت ــی را ب ــم مل ــن تی ــت پیراه ــا توانس از مدت ه
یکــی از بازیکن هــای آمــاده تمریــن محســوب می شــد 
ــن  ــا رامی ــت او ب ــر رقاب ــاال پیگی ــواداران پرســپولیس ح و ه

ــود. ــد ب ــی نیــز خواهن ــان در اردوی تیــم مل رضایی

 پیروزی بر آمریکا و روسیه 

بسیار ارزشمند بود
رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران بــا حضــور در جمــع 
اعضــای تیــم ملــی ســاحلی گفــت: امیــدوارم بــا پیــروزی در 
دو دیــدار آینــده قهرمــان جــام بیــن قــاره ای شــوید. مهــدی 
ــته  ــن خس ــان و ضم ــی پوش ــع مل ــور در جم ــا حض ــاج ب ت
نباشــید بــه بازیکنــان و کادرفنــی گفــت: بــازی بســیار ســخت 
و ســنگینی را پشــت ســر گذاشــتید و بــدون شــک عملکــرد 
ــود. رئیــس  ــروزی ب ــن پی خــوب شــما شایســته کســب ای
ــی و  ــای متوال ــازی در روزه ــزود: ب ــال اف ــیون فوتب فدراس
برابــر تیم هــای پرقــدرت جهــان بخصــوص پیــروزی مقابــل 
آمریــکا و روســیه بســیار ارزشــمند اســت، بــه همیــن جهــت 
ــا از زحماتتــان تشــکر کنــم. اکنــون در کنــار شــما هســتم ت

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

پــس از ســال ها انتظــار و صبــوری، باالخــره رؤیــای 
طایــی نقــش جهــان کان شــهر اصفهــان، شــهرگنبدهای 
فیــروزه ای تحقــق یافــت وقفــل طلســم شــده ایــن پــروژه 
ــت  ــس ازگذش ــد. پ ــد بازش ــر و امی ــد تدبی ــم باکلی عظی
ــت تدبیــر  ــه ۲۳ ســال انتظــار، ســرانجام در دول قریــب ب
ــبحانی  ــان و دکترس ــتاندار اصفه ــام اس ــه اهتم ــد ب و امی
ــه، وزارت ورزش  ــوالد مبارک ــم ف ــع عظی ــل مجتم مدیرعام
وجوانــان و اداره کل ورزش وجوانــان اســتان ورزشــگاه 
ــنبه  ــان روز چهارش ــان اصفه ــش جه ــری نق ــزار نف 7۵ ه

ــد. ــاح ش ــاه ۱۳۹۵ افتت ــان م ــم آب دوازده
    افسوس های نقش جهان

ــان  ــردم اصفه ــر و شــکیبایی م ــر بحــث صب ــاوه ب ــا ع ام
ــه  ــد ک ــا مردمــی را ســراغ داری ــد گفــت، درکجــای دنی بای
ایــن همــه گنجایــش صبــوری داشــته باشــند و بیــش از 
ــردم  ــوری م ــوند؟ از صب ــل ش ــار را متحم ــال انتظ ۲۳ س
شــریف اصفهــان کــه بگذریــم می رســیم بــه مســئله 
ــط  ــای غل ــایه مدیریت ه ــه درس ــادی ک ــل زی ــف و می حی
ــبینی  ــدون پیش ــه ب ــت ک ــرادی اس ــده اف ــاب نش وحس
هزینــه ســنگین احــداث یــک چنیــن ورزشــگاهی، اقــدام 
ــن  ــؤال ای ــد! س ــرده ان ــاز ک ــاخت و س ــروع کار س ــه ش ب
اســت، چــه کســی پاســخگوی حیــف و میــل و بــه هــدر 
رفتــن هزینه هایــی اســت کــه از محــل بیــت المــال صــرف 

ســاخت وســاز نیمــه تمــام مانــده ورزشــگاه نقــش جهــان 
ــی  ــاظ مال ــه از لح ــین ک ــای پیش ــت؟ دولت ه ــده اس ش
شــرایط بهتــری نســبت بــه دولــت تدبیــر وامیــد داشــتند 
ــه دنبــال راهــکار اصولــی بــرای تأمیــن اعتبــار الزم  چــرا ب
ــا  ــه اینه ــد؟! هم ــروژه نبودن ــن پ ــل ای ــاز تکمی ــورد نی و م
اجحــاف و بــی عدالتــی بــوده اســت درحــق مــردم 
ــی  ــتن القاب ــه داش ــه ب ــده رود ک ــور دیارزاین ــب و صب نجی
ــان، دومیــن پایتخــت فرهنــگ وتمــدن  ــر نصــف جه نظی

جهــان اســام، پایتخــت ورزش ایــران و پایتخــت فرهنــگ 
وتمــدن ایــران اســامی، افتخــار می کنــد و بــه خــود 
ــرای  ــه ب ــی ک ــاردی هزینه های ــای میلی ــد! زیان ه می بال
ــه  مرمــت و بهســازی ایــن پــروژه صــورت گرفتــه را چگون
ــادی از  ــه ســالیان زی ــروژه ای ک ــران کــرد؟ پ ــوان جب می ت
ســاخت و ســاز اولیــه آن گذشــته اســت و زیرســاخت های 
بخش هایــی از آن کــه کامــًا منهــدم و ویــران شــده بــود، 
ــت و  ــه مرم ــه هزین ــی ک ــل جبران ــر قاب ــیب های غی آس

بازســازی آنهــا بــا همــان مختصــات قبلــی کمتر از ســاخت 
اولیــه نیســت! ویرانی هایــی کــه دربخــش هــای مختلــف 
ــال و  ــه ۲۰ س ــب ب ــت قری ــا گذش ــم ب ــروژه عظی ــن پ ای
صــرف هزینه هــای گــزاف چنــد صــد میلیــاردی هنــوز هــم 

ــدار اســت. پدی
    افتخارآفرینی طالیی پوشان فوتبال اصفهان

 شــایان ذکراینکــه درطــول ایــن ســال هــا اداره کل ورزش 
وجوانــان اســتان اصفهــان ۹ مدیــرکل نظیــر علیرضــا 
رحیمــی، عبــاس خزایــی، مهرزاد خلیلیــان، بهمــن البرزی، 
بهــروز منتقمــی، غــام شــیران، رشــید خدابخــش، محمــد 
جواهــری و محمــد ســلطان حســینی را بخــود دیده اســت 
ــد افتتــاح ورزشــگاه 7۵ هــزار نفــری  کــه ســعی می کردن
نقــش جهــان اصفهــان را بــه نــام خــود بــه ثبــت برســانند 
امــا قرعــه فــال بنــام محمــد ســلطان حســینی مدیــرکل 
ــق  ــه الح ــورد ک ــم خ ــتان رق ــان اس ــی ورزش وجوان فعل
ــادی درراســتای توافــق شــرکت فــوالد مبارکــه  تــاش زی
ــا  ــن شــرکت ب ــه ای ــق تفاهــم نام ــرای مشــارکت و تحق ب
ــداری وزارت  ــزو نگه اســتانداری وشــرکت توســعه و تجهی
ورزش وجوانــان متحمــل شــده بــود. امیدواریــم از چهــارم 
ــال  ــان فوتب ــی پوش ــی طای ــاهد افتخارآفرین ــاه ش آذر م
اصفهــان درورزشــگاه 7۵ هزارنفــری نقــش جهــان باشــیم 
 و طلســم ۲۳ ســاله ایــن ورزشــگاه دامــن ســپاهانی ها را

 نگیرد.

قفل نقش جهان باز شد

افسوس های نقش جهان

کمیتــه انضباطــی فدراســیون جهانــی فوتبــال، احکام 
ــف در  ــخاص متخل ــیون ها و اش ــرای فدراس ــود ب خ
بازی هــای برگــزار شــده دور مقدماتــی جــام جهانــی 
اعــام کــرد کــه فدراســیون فوتبــال ایــران و ســرمربی 
ــن  ــی و دو بازیک ــک مرب ــراه ی ــه هم ــی ب ــم مل تی

در  شــده اند.  محرومیــت  مشــمول 
ــال  ــره، فوتب ــران و ک ــدار ای ــان دی جری
دوســتان در ورزشــگاه بــه برگــزاری 
مراســم پرداختنــد. هــر چنــد کــه ایــران 
از جریمــه احتمالــی اطــاع داشــت امــا 
بــه دلیــل اهمیت، مراســم در اســتادیوم 
ــار،  ــق انتظ ــه مطاب ــزار شــد ک آزادی برگ

بــا واکنــش فیفــا همــراه شــد و ایــن نهــاد میزبانــی 
ــزار  ــه ۴۵ ه ــره را مســتحق جریم ــازی ک ــران در ب ای
فرانکــی دانســت. همچنیــن به دلیــل رفتار نامناســب 
ــراد  ــور اف ــر و حض ــل قط ــدار مقاب ــاگران در دی تماش
غیرمســئول در کنــار زمیــن، فدراســیون فوتبــال ایــران 

جریمــه ای ۴۰ هــزار فرانکــی بایــد بپــردازد. عــاوه بــر 
ایــن، فیفــا بــه دلیــل اتفاقــات دیدارهــای اخیــر، برای 
چنــد عضــو تیــم ملــی ایــران، تذکــر و جریمه هایــی 
در نظــر گرفــت. کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم 
ــه حضــور  ــدی ب ــه دلیــل »عــدم پایبن ــران ب ــی ای مل
ــر  ــا قط ــدار ب ــی« در دی ــدوده فن در مح
و همیــن طــور اظهاراتــش در کنفرانــس 
مطبوعاتــی دیــدار بــا ازبکســتان، اخطــار 
ــی  ــک مرب ــام، کم ــواد نکون ــت. ج گرف
ــی در  ــار غیرورزش ــل رفت ــه دلی ــران، ب ای
دیــدار بــا قطــر، بــرای ۶ جلســه محــروم 
شــد کــه ۳ جلســه آن بــرای یــک ســال 
تعلیــق خواهــد بــود و در صــورت تکــرار ایــن رفتــار از 
ســوی او، اعمــال خواهــد شــد. احســان حــاج صفــی 
ــه  ــم ب ــی ه ــم مل ــتاره های تی ــون، س ــردار آزم و س
دلیــل رفتــار غیرورزشــی، بــه ترتیــب بــا محرومیــت 

ــه رو شــدند. ــک جلســه ای روب دو و ی

محرومیت و جریمه های سنگین برای فوتبال ایران
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان بــا تســلیت درگذشــت 
پورحیــدری، گفــت: خلیــل زاده را بــه خاطــر پســت 
اینســتاگرامی یکــی، دو روز گذشــته کنــار نگذاشــتم 
ــازی بســته شــده  ــن ب ــل از ای ــه قب و لیســت یــک هفت
بــود. عبــدهللا ویســی پــس از پیــروزی برابــر تیــم 

ــری  ــی جــم در نشســت خب ــارس جنوب پ
ــلیت  ــدری را تس ــت پورحی ــت: درگذش  گف
مــی گویــم. خبــر ناراحــت کننــده ای اســت 
و امیــدوارم کــه از ایــن خبرهــای ناراحــت 
کننــده درگذشــتگان فوتبالــی را کمتــر 
بشــنویم. وی ادامــه داد: البتــه بــه اصفهان 
و طرفــداران ســپاهان تبریــک مــی گویــم 

ــال کشــور  ــه فوتب ــی ب ــک ورزشــگاه در حــد جهان ــه ی ک
ــازی ســخت  ــک ب ــا ی ــه م ــی ک ــد. در حال ــه کرده ان هدی
ــدان شــویم  ــروز می و ســنگین را داشــتیم توانســتیم پی
ــه بفرســتیم.  ــه خان و تماشــاگران را امــروز خوشــحال ب
را  لیاقــت چنیــن ورزشــگاهی  اصفهــان و ســپاهان 

ــک ورزشــگاه  ــران ی ــه ای ــد و خوشــحال هســتیم ک دارن
ــم  ــد. ســرمربی تی ــه خــود می بین ــا کیفیــت دیگــر را ب ب
ــت  ــه عل ــل زاده ب ــود خلی ــاره نب ــپاهان درب ــال س فوتب
پســت اینســتاگرامی روز گذشــته اش نیــز، تصریــح کــرد: 
مــن خلیــل زاده را بــه خاطــر پســت اینســتاگرامش در 
حمایــت از هــادی عقیلــی کنار نگذاشــته ام،  
بلکــه مــا یــک هفتــه قبــل ســعی کردیــم 
ــم.  ــان را اســتراحت دهی ــان بزرگ م بازیکن
ــم  ــتراحت دادی ــرلک را اس ــل زاده، س خلی
ــر از  ــار نف ــه ســه، چه و اگــر جــا داشــت ب
بازیکنــان دیگــر هــم اســتراحت می دادیــم، 
ــی  ــت باالی ــازی از اهمی ــن ب ــون ای ــا چ ام
برخــوردار بــود چنیــن ریســکی نکردیــم. وی خاطرنشــان 
کــرد: مــا متوجــه شــدیم که عــدم حضــور تماشــاگران در 
ــه  ــم ک ــر نمی کردی ــوده و فک ــد مســافت ب فوالدشــهر بع
ــپاهان  ــی از س ــن جمعیت ــک چنی ــداری ی ــن دی در چنی

اســتقبال کننــد.

مسافت دلیل استقبال کم از بازی های سپاهان در گذشته

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سالمت پوده 
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 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرونده کاسه ۹۵۱۶۸۸ این اجرا در خصوص شکایت زهرا حسین زاده علیه پرویز ربیع زاده وثیقه گذار فاطمه 

تدین فرزند فامرز ساکن خورزوق خ شهید پارسی پ ۱۰۰ ضمانت محکوم علیه پرویز ربیع زاده را نموده است 

و در موعد مقرروی را معرفی نکرده لذا وثیقه وی پس از انجام کارشناسی و سایر تشریفات اداری و در خواست 

محکوم له دایر بر مزایده ملک با حضور نماینده قضایی بشرح ذیل به فروش می رسد. مال مورد مزایده یک باب 

منزل مسکونی به پاک ثبتی 7۲۳/۱۱۴ به شماره ثبت ۱۶۹۵ بخش ۱۶ ثبت اصفهان واقع در خورزوق خ شهید 

پارسی پ ۱۰۰ می باشد و توسط کارشناس محترم دادگستری به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است لذا از 

اشخاص حقیقی و حقوقی خواهان خرید ملک فوق دعوت می شود در جلسه مزایده که در مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ 

ساعت ۱۰ صبح برگذار میشود شرکت فرمایند و با این وجود مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسی که باالترین 

مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده 

را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تادیه نماید در صورت عدم تادیه مبلغ واریزی به نفع صندوق 

دادگستری ضبط خواهد شد.

محل مزایده: دولت آباد خیابان سلمان غربی دادسرای برخوار دفتر اجرای احکام کیفری

دادستان عمومی و انقاب برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/7۵۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱۰

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹7۶۸۳۶7۰۰۸۴۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۵/۱۳ شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶7۰۰7۰۵ شماره 

بایگانی شعبه : ۹۴۱۲۱۰ پرونده کاسه : ۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶7۰۰7۰۵ شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع 

شهید قدوسی ( تصمیمی نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۶۸۳۶7۰۰۸۴۴ خواهان : آقای فرامرز ساری خانی فرزند احمد 

با وکالت آقای محمود آقائی فرزندنصر اله به نشانی اصفهان – خیابان توحید میانی – مجتمع البرز- جنب بانک 

پاسارگاد – طبقه سوم – واحد ۹  خوانده : خانم پیمانه درخشان فرزند جهانگیر  به نشانی مجهول المکان  خواسته 

: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای فرامرز ساری خانی فرزند 

احمد با وکالت آقای محمود آقای محمود آقائی بطرفیت خانم پیمانه درخشان فرزند جهانگیر بخواسته صدور 

گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طاق با عنایت به جامع محتویات پرونده ، رونوشت اقرار نامه رسمی 

شماره ۱7۴۸-۱۳77/۱۱/۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۰۸ اصفهان اوال رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دایم 

محرز است و دادگاه و داوران طرفین سعی در ایجاد سازش نموده و لیکن موثر واقع نگردیده و زوج اصرار بر متارکه 

دارد و نظر به اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط قانونی تقاضای طاق همسرش را بنماید بنابراین خواسته او مورد 

پذیرش قرار می گیرد و با نظر موافق قاضی مشاور مستندا به ماده ۱۳۳ قانون مدنی و ۲۶-۲7-۲۹-۳۱-۳۴ قانون 

حمایت خانواده و گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعام و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت جهت ارائه 

به دفتر خانه طاق سه ماه و از تاریخ تسلیم در دفتر خانه سه ماه قابل اجرا می باشد و زوج می تواند با مراجعه 

به یکی از دفاتر ثبت طاق پس از وقوع نسبت به ثبت اقدام نمایند و رعایت شرایط موضوع مواد ۱۱۱۳۵-۱۱۳۴-

۱۱۳۶-۱۱۴۰-۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طاق خواهد بود . در خصوص حقوق مالی زوجه چون حسب 

اظهارات خواهان و استعام بعمل آمده در خارج از کشور می باشد و در خواستی نیز از سوی وی نشده است اظهار 

نظر نمی شود می تواند در صورت مراجعت راجع به مطالبات خود اقدام نماید. حسب محتویات پرونده زوجه 

مدخوله است زوجین فرزند مشترک دارند به نام آریانامتولد 7۹/۲/۲۵ بالغ واز شمول حضانت خارج است در 

این خصوص دادگاه موجه با تکلیف نمی باشد و چون فرزند نیز در خارج از کشور می باشد موضوع ماقات منتفی 

است نوع طاق رجعی می باشد این رای غیابی است و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

به مدت ۲۰روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

م الف ۲۴۱۳۵

رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان علی اسماعیلی 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹7۰۳۵۱۴۰۰۹۴۶ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره بایگانی شعبه : ۹۱۰7۶۶،۹۲۰۱۵۳پرونده 

های کاسه : ۹۱۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۰7۶۶و۹۲۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۰۱۵۳ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰۳۵۱۴۰۰۹۴۶ ۱- آقای حمید ابراهیمی فرزند علیرضا خواهان با وکالت آقای حمید 

رضا قناعت منش فرزند خداداد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خیابان کاخ سعادت آباد ساختمان وکا 

واحد دوم ۲- آقای حمید ابراهیمی فرزند علیرضا خواهان با وکالت آقای حمید رضا قناعت منش فرزند خداداد 

به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خیابان کاخ سعادت آباد ساختمان وکا واحد دوم ۳- آقای حمید رضا 

قناعتمنش  خواهان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ابتدای خ کاخ ساختمان وکا واحد ۲۴- آقای 

حاج رحیم نجفی خوانده  به نشانی اصفهان خ کهندژ ایستگاه آقا جنب بانک تجارت نمایشگاه و فروشگاه آبادان 

۵- خانم شهناز مختاری خوزانی خوانده : به نشانی مجهول المکان

۶- خانم شهناز مختاری خوزانی خوانده : به نشانی مجهول المکان 7- آقای رضا موجودی فرزند رحم خوانده : به 

نشانی مجهول المکان ۸- آقای مصطفی باقری خوانده : به نشانی مجهول المکان

۹- آقای رضا موجودی خوانده : به نشانی مجهول المکان ۱۰- آقای حاج رحیم نجفی خوانده : به نشانی مجهول 

المکان ۱۱- آقای مصطفی باقری : به نشانی مجهول المکان ۱۲- آقای جواد پناهی خوانده: به نشانی مجهول 

المکان  خواسته ها: ۱- جلب ثالث ۲- الزام به تنظیم سند خودرو رای دادگاه :در خصوص دادخواست حمید 

ابراهیمی به طرفیت ۱- شهناز مختاری ۲- حاج رحیم نجفی ۳- رضا موجودی ۴- مصطفی باقری به خواسته 

صدور حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره شهربانی ۲۸۱ل۱۶ – ایران 

۱۳ به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین دادخواست خواهان  به طرفیت خواندگان فوق و جواد پناهی 

مبنی بر جلب ثالث خوانده )جواد پناهی ( مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و خسارات دادرسی ، که 

حمید رضاقناعت منش وکیل خواهان بوده است ، بدین شرح که وکیل اعام داشته ، یک دستگاه سواری پراید 

به مشخصات فوق متعلق به خانم شهناز مختاری بوده که به آقای علی زمانی فروخته شده و ایشان نیز به آقای  

علیرضا درخش افشان فروخته و نهایتا به آقای جواد پناهی رسیده و جواد پناهی به آقای رضا موجودی فروخته 

با توجه به  و رضا موجودی به آقای مرتضی باقری فروخته و مرتضی باقری به خواهان فروخته است دادگاه 

محتویات پرونده ، نتیجه استعام ثبتی و احراز مالکیت خوانده اول ، نظر به اینکه دلیل و مدرکی که حاکی از رعایت 

ایادی قبلی تا مالک اصلی باشد ارائه نشده و در این خصوص قولنامه های قبلی نیز تسلیم دادگاه نگردیده مضافا 

رابطه قرار دادی فی مابین آقایان رضا موجودی و مرتضی باقری محرز نگردیده و حسب دادنامه ۹۲۰۱۳۹ مورخه 

۹۲/۴/۲۴ شعبه ۱۰۶ کیفری در خصوص همین خودرو ، حسب شکایت آقای رضا موجودی ، آقای مصطفی باقری 

به اتهام خیانت در امانت به تحمل حبس محکوم گردیده و هر چند خواهان مدعی خرید خودرو از آقای مصطفی 

باقری بوده ولیکن ید وی حسب دادنامه فوق االشعار امانی بوده و ید مالکانه نبوده است فلذا مستندا به ماده ۱۹7 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر می دارد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از 

اباغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف ۲۴۱۵۲

 رئیس شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان / اقبالی

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹7۰۳۶7۳۰۰۵۶۶ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۱7 شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۳۶۴۶۰۰۰۲۸۳ شماره 

بایگانی شعبه: ۹۵۰۰۴۲ پرونده کاسه :۹۱۰۹۹۸۳۶۴۶۰۰۰۲۸۳ شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰۳۶7۳۰۰۵۶۶ شاکی: پلیس مبارزه با مواد مخدر سمیرم به نشانی ............. متهم: 

آقای گل احمد روحی زاده فرزند عفیف با وکالت آقای صادق خشنود فرزند سیف اله به نشانی سمیرم اول خیابان 

قدس میدان ماندگار اتهام: حمل مواد مخدر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و پس از استماع دفاعیات متهم 

و وکیل مدافع وی و با انجام مشاوره ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به 

انشاء رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای گل احمد روحی زاده فرزند عفیف ساکن زاهدان)متواری( 

تاریخ  توضیح که در  بدین  بر حمل ۲۹/۲7۰ کیلو گرم هروئین  دایر  و  آقای صادق خشنود  با وکالت تسخیری 

۱۳۹۱/۵/۱7 مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان سه خودرو در محل ایست و بازرسی را مورد تعقیب قرار 

می دهند که پنج نفر دستگیر و متهم گل احمد روحی زاده با بجا گذاشتن خودروی حامل مواد متواری و موفق 

به فرار می شود.فرزند متهم بنام سعید روحی زاده جزء دستگیر شدگان می باشد.طبق برگ توزین مقدار مواد 

مکشوفه ۲۹/۴7۰ کیلو گرم هروئین می باشد از متهمین دستگیر شده تحقیقات انجام می گیرد که مشخص می 

گردد متهم گل احمد روحی زاده راننده خودروی پژو پارس حامل مواد بوده است نیابت جهت دستگیری متهم 

متواری به دادسرای زاهدان ارسال می شود اما بدون نتیجه می باشد نهایتا در خصوص سه نفر از افراد دستگیر 

شده به نامهای خدا نظر شه بخش- خالد باقری و عبدالصمد براهوئی رای بر برائت صادر می گردد و در خصوص 

سعید روحی زاده و رحمدل رئیسی نیا کیفر خواست صادر و در دادگاه انقاب سمیرم رای بر محکومیت نامبردگان 

صادر می گردد.با توجه به عدم دسترسی به متهم کیفر خواست غیابی در تاریخ ۹۲/۱۱/۲7 صادر می گردد.ابتدا 

پرونده به دادگاه انقاب سمیرم ارجاع که بدلیل نقص تحقیقات پرونده به دادسرا اعاده گردیده است که پس از رفع 

نواقص پرونده به دادگاه ارسال و متهم از طریق نشر اگهی دعوت و طی دادنامه مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ قرار عدم صاحیت 

به شایستگی دادگاه انقاب مرکز استان)تعدد قاضی( صادر می نماید که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

بنا علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه ضابطین و نحوه کشف مواد مخدر از خودروی 

پژو پارس به شماره انتظامی 7۳-۵۴۵ط۴۸ و متواری شدن متهم با بجا گذاشتن خودرو)ص ۱۱-۱۰-۳-۲-۱-

۲۰-۲۱-۸۲ تا ۸۵( ماحظه قبض توزین مواد)ص۶( اظهارات سرنشین خودرو رحمدل رئیسی نیا و فرزند متهم 

متواری )سعید روحی زاده( که در تاریخ مذکور دستگیر گردیده و مواد مخدر نیز کشف گردیده و عدم توفیق جهت 

دستگیری متهم به لحاظ متواری شدن وی و عدم حضور در جلسه دادگاه علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و 

دفاعیات غیر موثر وکیل مدافع وی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم 

دانسته عمل وی منطبق است بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه وی را به مجازات 

اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم ارتکابی محکوم می نماید در خصوص مصادره اموال ناشی از جرم ارتکابی نظر 

به عدم شناسائی و عدم توقیف اموال از متهم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد.خودروی پژو پارس حامل مواد به 

شماره انتظامی 7۳-۵۴۵ط۴۸ مستند به مادتین ۲۸ و ۳۰ قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد مخدر 

مکشوفه مستند به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسامی به نفع دولت ضبط می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 

بیست روز پس از اباغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد./۱ 

شماره :۲۳۶۳۲/ م الف شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده اصلی:۶۶۸/۹۵ شماره دادنامه:۵-۸۴۱/۹۵۸ مرجع رسیدگی: شعبه ۱7 شورای حل اختاف اصفهان 

به  کوچکی  آقا  اکبر  خوانده:علی   پ۲۲  طاب  اصفهان-زینبیه-دارک-کوی  نشانی:  به  کریمی  خواهان:اصغر 

نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه گردشکار:به تاریخ ۹۵/7/۲۶ شعبه هفده با عنایت به محتویات پرونده کاسه 

۶۶7/۹۵ و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی اصغر کریمی به طرفیت علی اکبر آقا کوچکی 

به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون لاير موضوع دو فقره چک به شماره ۹۹۰۹۸۰ مورخ 7/۲/ ۹۳ – ۹۹۰۹7۹ مورخ 

۹۳/۶/۲۵ به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که 

ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی رغم 

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 

مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده ، شورا دعوی خواهان را ثابت و محرز تشخیص داده و مستندا به 

مواد  ۳۱۳ -۳۱۴  قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ چهل میلیون لاير بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و شصت هزار لاير بابت هزینه 

های دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )۹۳/7/۲ و ۹۳/۶/۲۵( تا زمان وصول 

بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 

مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره:۲۴۱۵7/م الف  قاضی شعبه هفده شورای حل اختاف اصفهان

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای علیرضا      نام خانوادگی: نادری نام پدر: یداله      شغل : آزاد نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای غام حسین   نام خانوادگی:قاسمی با وکالت آقای سینا امیدی  نام 

پدر : مرتضی ا شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان خ شیخ طوسی غربی مقابل خ شیرازی موبایل خبر چین 

نشانی وکیل  خواهان : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بین چهارراه شیخ مفید و نیکبخت ساختمان ۲۲۰ ط۲ واحد ۶ 

دفتر وکالت آقای هوشنگ احمدیان  محکوم به:به موجب رای شماره ۲۵7 تاریخ۹۵/۳/۲۲ حوزه بیستم  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و نود هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و به پرداخت خسارات تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید چک ۹۴/۵/۳۰ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و پرداخت حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲۴۶۱۴/ م الف دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا      نام خانوادگی: کثیری  نام پدر: ذبیح ا...    نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد    نام خانوادگی:ماه پیشانیان   نام پدر : علی اصغر  نشانی محل اقامت: 

مشتاق دوم – روبروی پل شهرستان نمایشگاه اتومبیل مهرمحکوم به:به موجب رای شماره ۲۸۸ تاریخ۹۵/۵/۲۶ 

حوزه ۵۱  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

۶۵/۵۰۰/۰۰۰  معادل شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۴7/۵۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی وقت رسیدگی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

۹۵/۳/۳ پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲۴۶۸۹/ م الف دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مفقودی 
با نام خانم فاطمه  کارت دانشجویی به شماره دانشجویی ۹۴۶7۰۵۶ 

گلشیرازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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موضــوع دســتمزد سوپراســتارهای ســینمای ایــران 
بــوده  همــراه  زیــادی  حاشــیه های  بــا  همیشــه 
جنجال هــای  دلیــل  عمده تریــن  شــاید  اســت. 
بایــد  را  ایــران  در  بازیگــران  بیــگاه دســتمزد  و  گاه 
دســتمزدها  میــزان  بــودن  محرمانــه  و  مخفــی 
دانســت. بــر اســاس قوانیــن نانوشــته و عجیــب 
بازیگــران  دســتمزدهای  میــزان  مــا،  کشــور   در 
و بازیکنــان ورزشــی همــواره خــط قرمــز بــوده و مــردم 
ایــن حــق را نداشــتند کــه از میزان ایــن دســتمزدها آگاه 
شــوند؛ آن هــم در حالــی کــه ســینما و ورزش در کشــور 
ــا پول هایــی کــه  ــه شــدت دولتــی اســت و قاعدت مــا ب
ــت.  ــال اس ــود از بیت الم ــرج می ش ــه خ ــن زمین در ای
شــدت  بــه  شــده  باعــث  مخفی کاری هــا  همیــن 
ــاد  ــتمزدها زی ــن دس ــزان ای ــاره می ــیت ها درب حساس
باشــد و وقتــی هــم حساســیت دربــاره موضوعــی زیــاد 
باشــد، کوچک تریــن اتفاقــی می توانــد بــه جنجــال  

منجــر شــود.
    محمدرضا گلزار

محمدرضــا گلــزار بــه عنــوان یکــی از محبوب تریــن 
کســانی  از  یکــی  ایــران  ســینمای  سوپراســتارهای 
ــک  ــروش ی ــر ف ــد ب ــود نامــش می توان ــه وج اســت ک
ــل ــم در مقاب ــن رو او ه ــد و از ای ــذار باش ــم تاثیرگ  فیل

انتظــار دارد کــه رقمــی بیــش از دیگــران دریافــت کنــد؛ 
ــران  ــش از دیگ ــدر بی ــات این ق ــی اوق ــه گاه ــی ک رقم
ــز  ــودش را نی ــای خ ــم صنفی ه ــدای ه ــه ص ــت ک اس
ــد.  ــر می کن ــز آزرده خاط ــا را نی ــی آن ه ــی آورد و حت درم
البتــه شــاید کمتــر کســی آن هــم از بازیگــران چهــره بــه 
ــه شــکلی علنــی  ــر ســینما ب دلیــل مناســبات حاکــم ب
نســبت بــه ایــن موضــوع اعتــراض کنــد؛ امــا بــه صــورت 
ــه  ــت ک ــان اس ــیار نمای ــندی های بس ــی ناخرس غیرعلن
 خــود نشــان از ایــن دارد کــه رقم هــای بی حســاب 

و کتاب برای خیلی ها قابل هضم نیست.
    فوتبالی ها و بازیگران

ــان  ــن مــورد از پرداخــت رقم هــای نجومــی می در آخری
بازیگــران، محمدرضــا گلــزار بــرای بــازی در یــک ســریال 
ــارد  ــک میلی ــم ی ــاه، رق ــدود 5 م ــی ح ــدت زمان در م
تومــان را دریافــت کــرده اســت؛ رقمــی کــه در مقایســه 
ــه  ــی ب ــم بزرگ ــم رق ــا ه ــی فوتبالی ه ــام نجوم ــا ارق ب
حســاب می آیــد؛ در ضمــن ایــن را هــم حســاب 
ــرای  ــوال ب ــرارداد را معم ــال ق ــان فوتب ــه بازیکن ــد ک کنی

ــن  ــازه ای ــد و ت ــت می کنن ــه دریاف ــل 9 ماه ــک فص ی
رقم هــا در آخــر بــا تاخیرهــای زیــاد یــا کامــل پرداخــت 
ــه تنبیه هــای  ــل گوناگــون از جمل ــه دالی ــا ب نمی شــود ی
انضباطــی باشــگاه ها مقــدار زیــادی از آن کــم می شــود؛ 
امــا در ســینما معمــوال پول هــای تمــام و کمــال و گاهــی 

ــود. ــت می ش ــروع کار پرداخ ــل از ش ــع قب مواق
    نبرد برای بقا

اینکــه ایــن ســریال می توانــد رقــم ســرمایه گذاری 
شــده و دســتمزد زیــاد گلــزار را برگردانــد، بیــش از 
همــه بــه تهیه کننــده مربــوط اســت؛ امــا پرداخــت 
این گونــه دســتمزدها فــارغ از توانایی هــای یــک بازیگــر 
ــل  ــران و عوام ــه بازیگ ــتمزد بقی ــزان دس ــش می  افزای
و درنتیجــه هزینــه فیلم هــا را در پــی دارد و معمــوال 
می شــود اتخــاذ  زمینــه  ایــن  در  کــه   راهــکاری 

کــم کــردن از عوامــل فیلــم و کوتــاه کــردن زمــان 
ــه  ــت ک ــردن لوکیشن هاس ــدود ک ــا مح ــرداری ی فیلمب
نتیجــه آن چیــزی نیســت جــز ضعیــف شــدن بیــش 
از پیــش بدنــه ســینما؛ ســینمایی کــه همیــن حــاال هــم 
رمــق چندانــی نــدارد و علی رغــم تولیــدات زیــاد هــر روز 
از کیفیــت آن کاســته می شــود و دایــره آدم هــای آن هــر 
ــی  ــه جای روز بســته تر می شــود. در چنیــن ســینمایی ن
بــرای جوان هــای تازه نفــس هســت و نــه جایــی بــرای 
خالقیــت؛ تنهــا نبــردی بی هــدف بــرای بقــا خواهــد بــود 

آن هــم بــه هــر قیمتــی.

- درهــای مصــالی امــام خمینــی)ره( روز جمعــه 14 
ــرای  ــرای رســانه ها و از ســاعت 13 ب ــان از ســاعت 8 ب آب
بازدیــد عمــوم مــردم گشــوده شــد و بدیــن ترتیــب بیســت 
و دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات کشــور بــه مــدت 8 روز در 

تهــران آغــاز بــه کار کــرد.
ــش »دور از  ــه نمای ــی ب ــث میرامین ــتن حدی ــا پیوس - ب
دســترس اطفــال نگهــداری شــود«، گــروه بازیگــران ایــن 

نمایــش تکمیــل شــد.
ــه  ــوت ک ــنده پیشکس ــد و نویس ــیف، منتق ــن س - محس
ــتان  ــی در بیمارس ــاری گوارش ــل بیم ــه دلی ــود ب ــی ب مدت
بســتری بــود، ســاعت ۶ صبــح جمعــه 14 آبان مــاه 

درگذشــت.
- طاهــا پارســا، یکــی از خواننــدگان گــروه موســیقی 
ــات  ــز مطالع ــروژه مرک ــن پ ــاز نهمی ــا آغ ــو« ب ــگ ش »دن
اجرایــی قشــقایی بــه عنــوان بازیگــر یکــی از نمایش هــای 

ــد. ــی می کن ــو« هنرنمای ــر »لئ ــروه تئات گ
ســلیمانی«  »لیــال  بــه   201۶ »گنکــور«  جایــزه   -
ــمینا  ــید و »یاس ــوی رس ــی ـ فرانس ــس مراکش رمان نوی
ــزه  ــق شــد جای رضــا«، نویســنده مشــهور فرانســوی موف

»رنــودو« را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ــره  ــن چه ــت. ای ــا رف ــه از دنی ــودرزی طائم ــر گ - علی اکب
پیشکســوت دوبلــه و گویندگــی و شــاعر کــه چندیــن 
ــر روز  ــود، عص ــرده ب ــر ک ــعر منتش ــه ش ــوم و مجموع آلب
در  بیمــاری ســرطان  پــی  در  آبان مــاه   12 چهارشــنبه 

بیمارســتان آراد درگذشــت.
- روانبخــش صادقــی، کارگــردن انیمیشــن »دزد رویاهــا« 
ــد  ــن بلن ــن انیمیش ــد ای ــاز پیش تولی ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
ســینمایی اعــالم کــرد ایــن پــروژه قــرار اســت بــا 

ــود. ــاخته ش ــی س ــرکت ایتالیای ــک ش ــارکت ی مش
- هتلــی کــه بــرای ســاخت فیلــم »درخشــش« اســتنلی 
ــه زودی  ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــک م کوبری
ــد  ــناک خواه ــای ترس ــنواره فیلم ه ــزاری جش ــل برگ مح

شــد.
ــی  ــرای ســومین دوره مســابقه بین الملل ــار ب - ارســال آث
 stanbul Photo Awards« ــتانبول ــری اس ــس خب عک
ــد  ــاز خواه ــاری آغ ــال ج ــر س ــخ اول نوامب 201۷« از تاری

شــد.
ســینمایی  فیلــم  ســجادی، کارگــردان  محمدعلــی   -
ــن  ــران ای ــاز اک ــه آغ ــا اشــاره ب ــرای اجــرا«، ب ــن ب »تمری
فیلــم در گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« از مــردم 
ــاهنامه  ــه ش ــه ب ــل عالق ــه دلی ــم را ب ــن فیل ــت ای  خواس

و فردوسی ببینند.
- فیلــم ســینمایی »ماالریــا« بــه کارگردانــی پرویــز 
ــرکت  ــوان ش ــتکهلم و تای ــنواره های اس ــهبازی در جش ش

. می کنــد

»آتیه در آینه« در فرهنگسرای خورشید

کیمیای وطن
در  آینــه«  در  »آتیــه  برنامــه 
ــه ای  ــر صحن ــرای تئات ــب اج قال
ــوع  ــا موض ــده« ب ــج فزاین »هوی
هویــت نوجوانــان از ســوی دفتــر 
حــال  در  نوجــوان  تخصصــی 

برگــزاری اســت.
نوجوانــان  بــا هــدف شناســایی هویــت  برنامــه  ایــن    
ــر تخصصــی نوجــوان  ــده خــود از ســوی دفت و ســاختن آین
ــزی  ــان برنامه ری ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
شــده کــه بــا حضــور نزدیــک بــه 8500 نفــر از دانش آمــوزان 
دختــر 13 تــا 15 ســال ســطح شــهر در حــال برگــزاری اســت.

 برنامــه »آتیــه در آینــه« از 12 تــا 22 آبان مــاه در ســه 
ــر در محــل هنرســرای  ــا 13 بعدازظه ســانس از ســاعت 8 ت
ــاه  ــخ 18 و 19 آبان م ــه در تاری ــود ک ــزار می ش ــید برگ خورش
ــت.  ــده اس ــزی ش ــا 1۷ برنامه ری ــا 13 و 13 ت ــاعت 8 ت از س
شناســاندن مشــکالت و مســائل مبتــال بــه نوجوانــان در دوران 
ــه«  ــه در آین ــه »آتی ــزاری برنام ــداف برگ ــه اه ــوغ از جمل  بل

است. 
گفتنــی اســت »هویــج فزاینــده«، روایــت دختــری اســت کــه 
بــا افــکار و من هــای درون خــود بــه کنــش می پــردازد؛ ایــن 

نمایــش در فضایــی ذهنــی و فانتــزی اجــرا می شــود.

تالش برای برپایی بازار تئاتر در ایران
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
 گفــت: تمــام تــالش خــود را می کنیــم تــا ســال آینــده 
ــیا  ــرب آس ــورهای غ ــت کش ــا محوری ــر را ب ــازار تئات ــن ب اولی
ــران  ــا در ای ــی از دیگــر کشــورهای دنی ــا حضــور نمایندگان و ب

ــم.  ــزار کنی برگ
مهــدی شــفیعی کــه در روزهــای میانــی ایــن هفتــه، میزبــان 
ــرب  ــورهای غ ــی کش ــای نمایش ــران هنره ــدادی از مدی تع
آســیا بــود، دربــاره ارزیابــی خــود از ایــن نشســت و اهدافــی 
کــه پیــش از شــروع در نظــر داشــته اند، اظهــار کــرد: در 
راســتای توســعه دیپلماســی فرهنگــی کــه ضــرورت روز و از 
شــعارهای دولــت اســت، حــدود یــک ســالی بــود کــه پیگیــر 
برگــزاری ایــن نشســت بودیــم و بــا همــکاری خــوب ســازمان 
ــدگان کشــورهای غــرب آســیا  ــا نماین فرهنــگ و ارتباطــات ب
در حــوزه تئاتــر تمــاس برقــرار شــد و اســتقبال خوبــی هــم از 

ســوی آن هــا صــورت گرفــت.
ــن  ــن و اولی ــال اصلی تری ــرد:  فع ــان ک ــان خاطرنش  او در پای
ــه  ــن تفاهم نام ــای ای ــس از امض ــد پ ــه می توان ــی ک اقدام
ــت  ــن نشس ــرکت کننده در ای ــورهای ش ــران و کش ــان ای می
ســه روزه اتفــاق بیفتــد، برگــزاری بــازار تئاتــر اســت کــه بــرای 

ــم. ــدام می کنی ــده اق ــال آین ــی آن در س برپای

اخبار کوتاه

برنامــه  ایــن  از  جــواد بیک محمــدی کــه پیــش 
بــا  بــود  تهیه کــرده  را در شــبکه ســه  »گلبــرگ« 
همراهــی ســعید عباســی بــا برنامــه »دو طرفــه« بــه 
ــاره  ــا اش ــی ب ــعید عباس ــردد. س ــبکه بازمی گ ــن ش ای
ــرار  ــت و ق ــد آن اس ــال تولی ــه در ح ــه ای ک ــه برنام ب

اســت از 15 آبــان روی آنتــن شــبکه ســه 
بــرود، گفــت: برنامــه »دو طرفــه«، کاری 
از گــروه معــارف شــبکه ســه اســت کــه 
مــن بــه اتفــاق جــواد بیک محمــدی 

تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده دارم.
 وی بــا اشــاره بــه ســاختار ایــن برنامــه 
ــاق  توضیــح داد: مــا یــک تحریریــه و ات

خبــر داریــم کــه در آن موضوعــات مختلــف را اســتنتاج 
ــد  ــران می رون ــهر ته ــه ش ــا ب ــگران م ــرده و گزارش  ک
و یــک گــزارش و مســتند مرتبــط بــا موضــوع برنامــه 
را ضبــط می کننــد. پــس از پخــش ایــن گــزارش 
کارشــناس برنامــه دربــاره آن گفت وگــو می کننــد. 

عباســی اضافــه کــرد: در بعضــی از برنامه هــا جمعیتــی 
در اســتودیوی برنامــه حضــور دارند و ما هــر روز از هفته 
را بــه یــک موضــوع می پردازیــم و عناویــن مختلفــی از 
 جملــه شــنبه ها ســبک زندگــی، یکشــنبه ها نوجوانانــه 
ــا زوج هــای جــوان  دوشــنبه ها همســرانه کــه مرتبــط ب
ــه و چهارشــنبه ها  اســت، سه شــنبه ها مادران

شــهروندانه را داریــم. 
ــادآور  ــه« ی ــه »دو طرف ــده برنام تهیه کنن
ــد  ــه 52 قســمت خواه ــن برنام شــد: ای
بــود و تــا االن 25 قســمت آن تولیــد 
شــده؛ همچنیــن قــرار اســت بعــد از 
پخــش 25 قســمت و زمانــی کــه برنامــه 
مخاطبــان خــود را جــذب کــرد، پنجشــنبه ها هــم یــک 
ــان داشــته باشــیم  ــا مخاطب ــی ب ــده تعامل ــه زن برنام
ــف  ــات مختل ــاره موضوع ــه درب ــه در آن ســواالتی ک ک
برنامــه در طــول هفتــه بــه دســت مــا رســیده، توســط 

ــود. ــخ داده ش ــان پاس کارشناس

»دوطرفه« از امشب در شبکه 3
علیرضــا رضــاداد بــا تشــریح آخریــن جلســه  شــورای عالــی 
ــزاری  ــه برگ ــر داد ک ــان خب ــودک اصفه ــم ک ــنواره  فیل جش
بخــش رقابتــی جشــنواره  کــودک بــه ســال آینــده موکــول 
شــده اســت؛ امــا آثــار بخــش نوجــوان همزمــان بــا نمایش 
گزیــده جشــنواره  فجــر در اصفهــان مــرور می شــود تــا خــأ 

برگــزاری جشــنواره جبــران شــود. 
دبیــر جشــنواره  فیلــم کــودک اصفهــان 
ــال  ــه امس ــه اینک ــه ب ــا توج ــح داد: ب توضی
فرصــت مهرمــاه را بــرای برگــزاری از دســت 
ــده ــی ش ــه پیش بین ــم و در توافق نام  داده ای

ــش  ــودک در بخ ــنواره  ک ــی امین دوره جش س
ــش  ــد و بخ ــی باش ــودک رقابت ــینمای ک س

ــود،  ــزار بش ــی برگ ــرور و غیررقابت ــورت م ــه ص ــوان ب نوج
قــرار شــد ایــن بخــش غیررقابتــی همزمــان بــا دهــه فجــر 
و همزمــان بــا نمایــش گزیــده آثــار فجــر ســینمای ایــران 
امســال در اصفهــان برگــزار شــود و چنــد رویــداد متناســب 
بــا کــودکان و نوجــوان نیــز در ایــن زمــان پیش بینــی 

بشــود کــه خــأ برگــزار نشــدن جشــنواره در زمــان خــودش 
ــان  ــال خاطرنش ــن ح ــود. او در عی ــران ش ــدی جب ــا ح ت
ــر  ــا اواخ ــی ب ــل همزمان ــه دلی ــال 9۶ ب ــه در س ــرد: البت ک
ــاه  ــل تیرم ــان از اوای ــودک اصفه ــنواره  ک ــان جش ــاه رمض  م

و همزمان با عید فطر برگزار می شود. 
ادامــه  در  فیلــم کــودک  جشــنواره   دبیــر 
تصریــح کــرد: قــرار شــد در پایــان دوره ســی 
و چهــارم ایــن زمــان ارزیابــی بشــود کــه 
اگــر زمــان مناســبی بــود و بــه رونــق اکــران 
نوجــوان  و  کــودک  فیلم هــای  تابســتانی 
کمــک می کــرد، همیــن زمــان ثابــت بمانــد. 
رضــاداد بــا بیــان اینکــه جلســه  بعــدی 
شــورای عالــی جشــنواره  فیلــم کــودک اصفهــان 10 آذر 
 مــاه برگــزار می شــود، ادامــه داد: مقــرر شــد در آن جلســه

مقــررات  پیش نویــس  و  ســی ام  دوره  برنامه هــای 
ــه  ــه شــورا ارائ ــه آمــاده و جهــت تصویــب ب  توســط دبیرخان

شود.

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان گلپایگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
ابوالفضل سروری فرزند حسین  آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  1-رای شماره 288۷- تصرفات 

بشماره شناسنامه 334۷ صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت3۷0.۷0 مترمربع 

پالک924 فرعی از 5 اصلی  واقع در بخش 4 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

2-رای شماره 5984- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس سروری فرزند حسین جان 

بشماره شناسنامه 31 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 342.35 مترمربع 

پالک 924 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4  گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره 5983- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا نخعی فرزند احمد بشماره 

شناسنامه 554۶ صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 133.50 مترمربع از پالک 

924 فرعی از5 اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  صادق  فرزند  سروری  شهناز  خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -2939 شماره  4-رای 

فرزند علی جان شماره  اصغر  سروری  علی  وآقای  دانگ  در سه  از مرکزی  شناسنامه2485صادره 

شناسنامه 3844 صادره از مرکزی در یک دانگ و نیم مشاع و خانم مژگان سروری فرزند فضل اله 

شماره شناسنامه 45 صادره از گلپایگان در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب عمارت  به 

مساحت311.80 مترمربع پالک 924 فرعی از 9۷  اصلی  واقع دربخش2 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

5-رای شماره 5981 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خواجه وندی فرزند عطااله 

بشماره شناسنامه 19۶45 صادره از تهران در دو دانگ و آقای مجید حاج نوروزی فرزند محمد باقر 

از گلپایگان در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت  به  شماره شناسنامه 5459 صادره 

مساحت 189.53 مترمربع از  پالک 924فرعی از 5 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

فرزند  فرد  سهرابی  تقی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۷54۶ شماره  ۶-رای 

حیدر علی بشماره شناسنامه 8 صادره ازگلپایگان در ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 1۶9.55  

اکبر  از مالک رسمی علی  از پالک 4234 اصلی واقع در بخش 1 خریداری  مترمربع مجزی شده 

فصاحت محرز گردیده است.

بالمعارض متقاضی خانم مهدیه فصاحت فرزند غالمعلی  مالکانه  ۷-رای شماره 5488- تصرفات 

بشماره شناسنامه 138 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۶4.50مترمربع 

پالک29 اصلی واقع دربخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی ازمالک رسمی  ذبیح اله عبیری محرز 

گردیده است.

8-رای شماره 54۷9- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شفیعی فرزند احمد بشماره 

شناسنامه 4صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32.32مترمربع مجزی شده 

از پالک 29  اصلی واقع دربخش 4  خریداری طبق قولنامه عادی از مالک  رسمی غالمعلی فصاحت 

محرز گردیده است.

نوراله  فرزند  فصاحت  غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -5480 شماره  9-رای 

بشماره شناسنامه 50 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32.29 مترمربع 

مجزی شده از پالک 29 اصلی واقع در بخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی ذبیح 

اله عبیری محرز گردیده است.

10-رای شماره ۶۶52- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود فصاحت فرزند غالمعلی 

بشماره شناسنامه 1۶۷8۷ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت۷0.18  مترمربع 

مجزی شده از پالک 29 اصلی واقع دربخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی غالمعلی 

فصاحت محرز گردیده است.

خلیل  فرزند  طاهری  علی  قنبر  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۶090 شماره  11-رای 

به مساحت  159.۶4  باب عمارت   از گلپایگان در شش دانگ یک  بشماره شناسنامه 2۶9 صادره 

مترمربع پالک 1 فرعی از 441۷  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اله  عزت  فرزند  اعظمی  مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  5992-تصرفات  شماره  12-رای 

بشماره شناسنامه 4530 صادره از گلپایگان در یک باب عمارت به مساحت 23۷.85 مترمربع پالک 

3فرعی از 1۷24 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

13- رای شماره 293۷-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم فروغی  فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 2۶ صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 208.85 مترمربع مجزی 

شده از پالک 1 فرعی از1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند  حسینی  رجب  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -51۷9 شماره  رای   -14

مساحت  به  عمارت  باب  یک  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   123 شناسنامه  بشماره  علی  محمد 

215.۶8  مترمربع مجزی شده از پالک 52۶ فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره ۷88۶- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله یزدان پرست فرزند اسداله 

بشماره شناسنامه 18 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 128.8۷ مترمربع 

مجزی شده از پالک 191 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

1۶- رای شماره  481۶- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی نوبخت فرزند نصراله بشماره 

شناسنامه ۶۶۷ صادره از گلپایگان  درششدانگ یک باب عمارت به مساحت 292.90 مترمربع مجزی 

شده از پالک 29 اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی نصراله نوبخت محرز گردیده است.

بشماره  حیدر  فرزند  نوبخت  نصراله  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -4818 شماره  رای   -1۷

220۶.81مترمربع  مساحت  به  عمارت  باب  یک  ششدانگ   در  گلپایگان  از  344صادره  شناسنامه 

مجزی شده از پالک  29  اصلی واقع دربخش4 گلپایگان خریداری از مالکان رسمی علی اکبر فیاضی 

و محمد علی آرامش محرز گردیده است.

آقای محمد جواد فرزین فرزند علی  18- رای شماره 120۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 443۶ صادره از گلپایگان در یک باب مغازه تحتانی و فوقانی یک واحد مسکونی 

به مساحت ۷1.24 مترمربع مجزی شده از  پالک 18۷1 فرعی از ۶ اصلی واقع دربخش 4 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.

19- رای شماره ۷8۷8- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن تدین فرزند جواد  بشماره 

شناسنامه 14984 صادره از گلپایگان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت524.0۶ مترمربع مجزی 

شده از  پالک 2۶1 فرعی از 4  اصلی  واقع در بخش2 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی 

جواد تدین و فاطمه میر مهدی محرز گردیده است.

بشماره  بزرگی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ۷939-تصرفات  شماره  رای   -20

شناسنامه388صادره از گلپایگان و خانم اقدس بزرگی به شماره شناسنامه 353 صادره از گلپایگان 

و اعظم بزرگی به شماره شناسنامه 12۷ صادره از گلپایگان  و آقای مرتضی بزرگی به شماره شناسنامه 

12۶ صادره از گلپایگان فرزندان حسن به صورت کمافرض اله درششدانگ یکباب عمات به مساحت 

402.39  مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 81۶ اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

21- رای شماره  2883- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی صالحی فرزند رسول 

بشماره شناسنامه 13صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 140.51 مترمربع 

مجزی شده از پالک 4233 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است.

22- رای شماره ۷۶0۶- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی توکلی فرزند حاجی آقا 

بشماره شناسنامه 2۶0صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب کارگاه و سوله و مغازه به مساحت 

مالک  از  1 خریداری  در بخش  واقع  اصلی مکرر 3  از پالک 303   15۶4.2 مترمربع مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

23- رای شماره 4820- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه تاجداری فرزند حسین 

به شماره شناسنامه 214  نادری فرزند علی  ابوالقاسم  و  از گلپایگان  بشماره شناسنامه339 صادره 

صادره از گلپایگان بالسویه در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۷9.25 مترمربع مجزی شده از 

پالک3 فرعی از۷۶1  اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

24- رای شماره ۷۶24- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس صبری فرزند محمد علی 

بشماره شناسنامه 331 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4.80 مترمربع 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 90۶ اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محمد رضا نوری 

محرز گردیده است.

آقای اسحاق صالحی فرزند رسول  25- رای شماره 554۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 85 صادره از الیگودرز  در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 154.1۷ مترمربع 

مجزی شده از پالک 4413  اصلی واقع دربخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی علی 

نوروزی محرز گردیده است.

2۶- رای شماره 1211- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری محمودی فرزند جواد بشماره 

شناسنامه 159۶۷صادره از گلپایگان در یک باب عمارت به مساحت 224.۷9 مترمربع مجزی شده 

از  پالک  855 فرعی از 3  اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

محمد  فرزند  نوری  حمیدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ۷۶23-تصرفات  شماره  رای   -2۷

رضا بشماره شناسنامه 15941 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 39.01  

مترمربع پالک90۶ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 90۶ اصلی  واقع در بخش 1 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است. 

28- رای شماره ۷1۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه فرخی فرزند محمد باقر 

به  آن  به  احداثی  اتاقک  و  باغ  درب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   204 شناسنامه  بشماره 

از  پالک  2۷10  اصلی واقع در بخش 1 خریداری مالک  مساحت 1012.۷1 مترمربع مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

فرزند جعفر  آقای مصطفی شاهپری  بالمعارض متقاضی  مالکانه  رای شماره ۷14- تصرفات   -29

بشماره شناسنامه  55۷ صادره از گلپایگان در سه هزار و دویست و پنجاه سهم و هفده صدم سهم 

مشاع از سیزده هزار و هفتصد و هشتاد و دو سهم و پانزده صدم سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک 

۷14 فرعی از 4اصلی  واقع در بخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالکان رسمی سید محمد 

محمودی و فاطمه مخلصی محرز گردیده است.

30- رای شماره ۷92۶- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود سلکی فرزند اسفندیار بشماره 

شناسنامه 42۷ صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 123.24 مترمربع مجزی 

شده از پالک  1۷49 اصلی واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی قربانعلی 

محمد شریفی محرز گردیده است.

فرزند  مظفری  حسن  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۶2۷ شماره  رای   -31

محمد اسماعیل  بشماره شناسنامه 490 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و 

ساختمان گاوداری موجود در آن به مساحت 100028.۷3 مترمربع مجزی شده از پالک 120فرعی از 

13 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

32- رای شماره ۷580- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی محسنی  فرزند حسن 

بشماره شناسنامه 10 صادره از گلپایگان درششدانگ یک باب دکان و گاراژ متصل به استثنا بها یک 

شانزدهم اعیانی به مساحت 2۶3.52مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4249 اصلی واقع در 

بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/30

405/م الف  مهدی صادقی وصفی   سرپرست ثبت اسناد گلپایگان   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  مقدم    پور  عباس  علیرضا  خواهان  اینکه  به  نظر 

تقدیم که  بیدگل  و  آران  اختالف  های حل  مجتمع شورا  به  مهردادی    قهرمان   – مهردادی  حسن 

پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 1۶/95 ثبت و برای تاریخ 95/9/1۶ 

به  لذا  بوده  المکان  الذکر مجهول  فوق  آنجا که خوانده  از  تعیین گردیده  ساعت 1۷  وقت رسیدگی 

نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  تجویز 

ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم  در صورت عدم حضور شورا  ابالغ محسوب شده  منزله  به  آگهی   این 

نمود. 

شماره : 5/22/95/481/م الف مسئول دفتر شعبه  دوم  شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان احمد خدا ترس   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت صفر بیک 

ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  های حل  به مجتمع شورا  زاده     مهدی  – محمد 

ساعت   95/9/28 تاریخ  برای  و  ثبت   399/95 به کالسه  اختالف  حل  شورای  2حقوقی  شعبه  به 

تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت    1۷

ابالغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده 

جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا  شوند   حاضر  دادرسی  جلسه  در   وقت  در  می گردد که 

انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

اتخاذ خواهد مقتضی  تصمیم  در صورت عدم حضور شورا  ابالغ محسوب شده  منزله  به  آگهی   این 

 نمود. 

شماره : 5/22/95/454/م الف

 مسئول دفتر شعبه  دوم  شورای حل اختالف آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: علی زارع – محمد امین خاکی  شغل : آزاد نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی:ناظمی  نام پدر : علی 

اکبر  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ امام خمینی – کوچه والیت ۷محکوم به:به 

موجب رای شماره ۶12  تاریخ95/۶/11 حوزه سوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:متضامنا :پرداخت مبلغ هفتاد و چهار میلیون ریال 

به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )94/3/30( لغایت یوم الوصول 

و هزینه دادرسی ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم

 نماید.

شماره5/22/95/453/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- ایمان 2- الهام       نام خانوادگی: 1- کریمی 2- کریمی  نام پدر: 

هر دو محمد علی    شغل : آزاد نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: 

نام:محمود    نام خانوادگی:زارع  نام پدر : عبدالرسول  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: فالورجان 

– الرگان – خ روبروی دهیاری منزل شخصی  محکوم به:به موجب رای شماره 121 تاریخ95/2/۷ 

حوزه دوم حقوقی   شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و هفت   میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از 

محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره528/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

ابالغ وقت رسیدگی به آقای – سعید پیری فرزند عبدالرسول 
شماره ابالغنامه :9510103۶53504۶29 شماره پرونده 9509983۶53500323 شماره بایگانی شعبه 

:95032۷ تاریخ تنظیم :1395/0۷/28 نظر به این که آقای محمود زارع فرزند عبدالرسول دادخواستی 

ریال   233/505/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  اله  قدرت  فرزند  سهلوان  پیری  سعید  آقای  طرفیت  به 

بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده که پرونده طی شماره 95033۷ ح 

پرونده  و  نموده  اعالم  المکان  مجهول  را  خواندگان  نشانی  خواهان  و  رسیده  دادگاه  این  ثبت  به   3

این دادگاه در راستای اجرای ماده  لذا  باشد  11 صبح می  به وقت رسیدگی 95/10/۷ ساعت  مقید 

۷3 ق .آ.د.م  بدینوسیه مراتب فوق را آگهی تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت 

شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهی 

 به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردند و عدم حضور نامبردگان مانع از رسیدگی

 نیست. 

شماره 521/م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان 

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی نصر اله شهبازی  
آقای محمد صفر زاده قهدریجانی با وکالت حسن محجوب فرزند عبداله دادخواستی بطرفیت آقای 

نصراله شهبازی  فرزند -  بخواسته مطالبه که به این دادگاه  ارجاع و به کالسه 9505۶۷ ح/1 ثبت و 

برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده 

مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده ۷3 ق.آ.د.م یک 

نسخه  و  اعالم  را  خود  نشانی  دفتردادگاه   به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  خوانده  از  و  آگهی  نوبت 

به  آگهی  این  شود  حاضر  رسیدگی  مقرر جهت  وقت   در  و  دریافت  را  و ضمایم  دادخواست  ثانی  

 منزله ابالغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد 

کرد. شماره : 54۶/ م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

خون سینما در شیشه دستمزد

حتما بخوانید!
جشنواره فیلم کودک اصفهان به تیر ... شنبه  15  آبان ماه   61395

ـــمـــاره  291  ســـــال دوم           ݡسݒ
فرهنگ و هنر

جشنواره فیلم کودک اصفهان به تیر 96 موکول شد
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معمــاری حیرت انگیــز، مناظــر فوق العــاده و فرهنــگ غنــی 
بخشــی از مشــاهداتی بــوده کــه خبرنــگار گاردیــن پــس از 
ــت  ــا صحب ــش از آن ه ــران، در ماجراجویی های ــه ای ــفر ب س
بــه میــان آورده اســت. خبرنــگار گاردیــن در گزارشــی پــس 
ــه ســمت  از توصیــف حــال و هــوای تهــران، آورده اســت: ب
ــرار  ــم ق ــراِن قدی ــب ته ــه در قل ــم ک ــتان می روی کاخ گلس
دارد. در ایــن کاخ بــود کــه ناصرالدیــن شــاه، پادشــاه قــرن 
ــی  ــان معرف ــه ایرانی ــار، عکاســی را ب ــم سلســله قاج نوزده
ــل کاخ گلســتان، یکــی از آرشــیوهای  ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ک
فوق العــاده عکاســی در ایــران اســت. کمــی گرســنه خواهیــد 
ــلوغ  ــزرگ و ش ــازار ب ــمت ورودی ب ــه س ــن ب ــد و بنابرای ش
ــت  ــاری پایتخ ــای تج ــز فعالیت ه ــه مرک ــی روم ک ــران م ته
اســت. هــر چیــزی کــه بخواهیــد در اینجــا پیــدا می کنیــد؛ 
امــا مــا بــرای صــرف نهــار در یــک رســتوران معــروف توقــف 
 می کنیــم. بــرای ورود بایــد در صفــی طوالنــی بایســتید

ــهر  ــن ش ــن ته چی ــا معروف تری ــش را دارد. اینج ــا ارزش ام
ــرغ  ــا م ــراه ب ــه هم ــت ک ــج و ماس ــا برن ــران ب را دارد؛ زعف
ــیر  ــر را س ــی دو نف ــه راحت ــود و ب ــرو می ش ــک س و زرش

می کنــد.
    کاشان

ــور  ــمال کش ــه ش ــد ب ــت دارن ــا دوس ــیاری از ایرانی ه بس
ــوای مرطــوب  ــوه و آب و ه ــد و از پوشــش گیاهــی انب برون
ــا  ــیاری از خارجی ه ــا بس ــد؛ ام ــتفاده کنن ــزر اس ــای خ دری
 بــه جنــوب می رونــد تــا از شــهرهای تاریخــی اصفهــان

ــم  ــروع کردی ــان ش ــا از کاش ــد. م ــدن کنن ــزد دی ــیراز و ی ش
ــت  ــران اس ــزی ای ــر مرک ــه کوی ــه منطق ــه دروازه ورود ب  ک
و در خانــه منوچهــری کــه یــک ملــک قــرن نوزدهمــی 
اســت اقامــت کردیــم. زمانــی کــه همــه در فکــر رفتــن بودنــد 
ــان خــاک  ــاره از می ــی آن را دوب ــه  قدیم ــن خان  صاحــب ای

و ویرانه ها بازسازی کرد. 
حــاال بــرای لــذت بــردن از یــک شــب اقامــت در ایــن خانــه 
قدیمــی، بایــد حتمــا از قبــل رزرو کــرده باشــید؛ بنایــی کــه 
اکنــون نمونــه ای تحسین شــده از بازســازی معمــاری اســت. 
تهرانی هایــی کــه از شــلوغی و ویالهایــی کــه در شــمال 

ــد، خســته شــده اند  ــارچ رشــد کرده ان ــه صــورت ق کشــور ب
ــد  ــر را می خرن ــروک در کوی ــای مت ــد و خانه ه ــرار می کنن  ف

و بازسازی می کنند.
   در راه یزد

همچنــان کــه در کنــاره  دشــت کویــر، یکــی از دو کویــر 
ــک  ــر ی ــد در ه ــد، می توانی ــت می کنی ــران حرک ــزی ای مرک
ــف داشــته  ــد، توق ــه دوســت داری ــن راه ک از روســتاهای بی
 باشــید. محوطه هــای تاریخــی بســیار مهمــی در نطنــز 
و نائیــن وجــود دارد و در اردســتان نیــز یــک مســجد قدیمــی 
هســت کــه قدمــت آن بــه ســال ۱۱۵۸ می رســد و بــر روی 

بقایــای یــک آتشــکده زرتشــتی بنــا نهــاده شــده اســت.
   یزد

ــرم  ــوای گ ــه ه ــی ک ــت؛ بادگیرهای ــهر بادگیرهاس ــزد، ش  ی
و ســوزان کویــر را می مکنــد و آن را بــه یــک حوضچــه 
خنــک  را  آن  و  هدایــت  خانــه  داخــل  در  آب کم عمــق 
ــد  ــز خری ــا، در مرک ــن بادگیره ــی از ای ــه یک ــد. نمون می کنن
ــی ســاخته شــده اســت؛ امــا در  ــد« در دوب ــزرگ »واندرلن ب
ــا  ــر دنی ــن بادگی ــد بزرگ تری ــزد می توانی ــاد ی ــاغ دولت آب ب
ــچ شــهری  ــد. هی ــک ببینی ــد، از نزدی ــوز کار می کن ــه هن را ک
در ایــران همچــون اینجــا بــا دقــت توســط ســاکنانش حفــظ 

نشــده اســت.
   اصفهان

اصفهــان همیشــه بایــد آخریــن شــهر در یــک ســفرنامه در 
ایــران باشــد؛ چــرا کــه حقیقتــا همچــون نگینــی روی تــاج 
اســت. بیشــتر آنچــه امــروز در اصفهــان می بینیــم، در قــرن 
۱۷ توســط شــاه عبــاس ســاخته شــده اند؛ زمانــی کــه 

ــود.  ــه ب ــان، پایتخــت سلســله صفوی اصفه
ــراه  ــه هم ــای آن ب ــان و گنبده ــش جه ــکوه نق ــدان باش می
عالی قاپــو از جملــه بناهــای فوق العــاده ای هســتند کــه 
دوســت داریــد دوبــاره و دوبــاره آن هــا را تماشــا کنیــد. بــازار 
ــان  ــتی اصفه ــع دس ــژه صنای ــه وی ــز ک ــه نی ــزرگ قیصری ب
 اســت در اطــراف میــدان نقــش جهــان واقــع شــده 
و نقطــه مــورد عالقــه مــن جایــی اســت کــه صــدای چکــش 

هنرمنــدان آن، قدمتــی هــزاران ســاله دارد.

از تهران تا اصفهان به روایت گاردین

 جزئیات دوره های جدید 

حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
حجت االســالم حریــزاوی، مدیــر 
حــوزه اســالمی دانشــگاهیان 
ضمــن تشــریح شــرایط ثبت نــام 
علــوم  حــوزه  جدیــد  دوره  در 
ــار  ــگاهیان، اظه ــالمی دانش اس
کــرد: در حــوزه دانشــگاهیان 
هــدف اخــذ مــدرک نیســت؛ 
معرفت بخشــی  جســت وجوی  در  دوره هــا  ایــن  بلکــه 

هستند.
 مدیــر حــوزه اســالمی دانشــگاهیان از ثبت نــام حــوزه 
 علــوم اســالمی دانشــگاهیان، بــرای عمــوم دانشــجویان 
و اعضــای هیئت هــای علمــی، از ابتــدای محــرم تــا اربعیــن 

ــر داد.  ــاه( خب ــر آبان م )آخ
حریــزاوی همچنیــن درخصــوص زمــان تمدیــد ایــن دوره هــا 
ــت  ــل ظرفی ــه تکمی ــاز ب ــه نی ــزی ک ــت: در برخــی از مراک گف

ــد وجــود دارد.  ــد، امــکان تمدی دارن
ــد در  ــز می توانن ــی نی ــوزش عال ــز آم ــالن مراک فارغ التحصی
ــر از ۴۰ ســال ســن، در  ــه شــرط داشــتن کمت ــز ب ــن مراک ای

ــد.  ــام کنن ــا ثبت ن ــن دوره ه ــام در ای ــان ثبت ن زم
بــا توجــه بــه اســتقبال دانشــجویان، پذیــرش ایــن افــراد بــر 
اســاس اولویت هــا و ظرفیت هــا بــه صــورت مصاحبــه انجــام 

خواهــد گرفــت.

فعالیت ۳۰۰ بانوی مبّلغ در اربعین حسینی
ــور  ــن حســینی، واحــد ام ــا اربعی ــان ب ــل: همزم ــروه بین المل گ
دینــی بانــوان آســتان مقــدس حســینی بــه اعــزام بیــش از 

ــرد.  ــدام ک ــغ اق ــوی مبّل ۳۰۰ بان
ــی  ــات دین ــری«، مســئول واحــد تبلیغ ــی المطی »شــیخ عل
بانــوان وابســته بــه آســتان مقــدس امــام حســین)ع( در این 
بــاره گفــت: زیــارت اربعیــن حســینی، فرصتــی بــرای ارتقــای 
فرهنــگ دینــی بانــوان و یادگیــری مســائل فقهــی اســت کــه 

بایــد از آن اســتفاده کــرد. 
ــی در  ــدارس دین ــای م ــغ و طلبه ه ــوان مبّل ــزود: از بان وی اف
اســتان کربــال و اســتان های دیگــر عــراق جهــت پیوســتن بــه 

ایــن طــرح دعــوت بــه عمــل آمــده اســت.
 المطیــری تصریــح کــرد: بانــوان مبّلــغ در زائرســراهای 
ــای  ــینی و خیابان ه ــدس حس ــتان مق ــش آس ــت پوش تح
ــاس  ــام حســین و حضــرت عب ــر ام ــه حــرم مطه ــی ب منته

)علیهما الســالم( بــه فعالیــت خواهنــد پرداخــت.
ــای  ــا هــدف ارتق ــت: ب ــه گف ــری در ادام ــی المطی  شــیخ عل
ــی  ــی، اخالق ــای فقه ــر، درس ه ــوان زائ ــی بان ــگ دین فرهن
ــوان  ــرای بان ــی ب ــابقات فرهنگ ــار مس ــز در کن ــی نی و عقیدت

ــد. ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــرم زائ محت
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ســنگی  طاق هــای  مجموعــه 
ــان اوی«  ــه »خ ــه ب ــان ک جونق
بــه معنــی کاروانســرای آبــی 
شــهرت دارد و در گویــش ترکــی 
محلــی »خــان اوی« بــه معنــی 
خانــه خــان اســت، در فاصلــه  ۸ کیلومتــری جنــوب جونقــان 
ــدای دره  تنگــه  درکــش ورکــش )مســیر شــهرکرد –  و در ابت
ــه صــورت خشــکه چین  ــاده ب ــا شــیوه ای خــارق الع  اردل( ب
و بــا اســتفاده از روش نخ کشــی بــه شــکل گهــواره ای بــاز بــا 
نمــای هاللــی ســاخته شــده و از اهمیــت خــاص برخــوردار 
اســت. ایــن طاق هــای قوســی تــا عمــق ۷ متــر، بــه 
ــه طــی  ــر ســاخته شــده ک ــرض ۳ مت ــر و ع ــاع 2.۵ مت ارتف
ــر زلزله هــای فــراوان و ســایر عوامــل  قــرون متمــادی در براب
ــر در مدخــل  ــن اث ــد. ای طبیعــی تخریب گــر مقاومــت کرده ان
ــوان کاروانســرا- ــه عن ــگ درکــش ورکــش ب راه باســتانی تن

پاســگاه-راهدارخانه جاده هــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه. 
قدمــت ایــن بنــا بــه دوره ساســانیان تــا ایلخانیــان می رســد.

     کاروانسرای شلیل
ــتان و در  ــاده خوزس ــیر ج ــدا در مس ــه ابت ــرا ک ــن کاروانس ای
ــد ســاخته شــده در دوره  ــل مرواری ــل شــلیل و پ نزدیکــی پ
ــح  ــت. مصال ــه اس ــرار گرفت ــازی ق ــورد بازس ــوی اول م پهل
ــقف  ــراش و س ــنگ ت ــه -س ــنگ الش ــه در آن س ــه کار رفت ب
ــتار  ــس از کش ــوی اول و پ ــت. در دوره پهل ــطح اس آن مس
ســربازان دولتــی اعزامــی بــه خوزســتان بــه دســت عشــایر 
بختیــاری از ایــن بنــا بــه عنــوان پاســگاه انتظامــی عشــایری 

ــت. ــده اس ــتفاده می ش ــز اس نی
    روستای سرآقاسید

قابلیــت  دارای  ســید  آقــا  ســر  شــگفت انگیز  روســتای 
ــا  ــن روســتا ب ــی بســیار ارزشــمند اســت. ای ــاری پلکان معم
ــهرکرد  ــری ش ــه ۱۴۰ کیلومت ــت، در فاصل ــر جمعی ــزار نف 2 ه
ــده  ــاخته ش ــت س ــا خش ــا ب ــای آن تمام ــرار دارد. خانه ه  ق
ــه طــوری  ــی فشــرده اســت؛ ب ــه صــورت پلکان و معمــاری ب
کــه پشــت بــام منــزل پاییــن، حیــاط منــزل باالیــی اســت. 
روســتای ســر آقــا ســید از نظــر فرهنــگ، پوشــاک، گویــش 
و آداب و رســوم، تقریبــا دســت نخــورده اســت. ایــن روســتا 
عــالوه بــر معمــاری زیبــا دارای چشمه ســارها، باغ هــای 
میــوه و طبیعــت سرشــار از زیبایــی منحصربه فــرد در اســتان 

اســت.
    لوح عیالمی

ــه مکشــوفه اســتان، آجرنوشــته عیالمــی  ــن کتیب قدیمی تری
ــانتیمتر، دارای 26  ــر ۸ س ــای ۱۵ و قط ــول 2۴ و پهن ــه ط ب
ســطر بــه خــط میخــی و زبــان عیالمــی متعلــق بــه ۱۱۱۰ ق.م 

اســت کــه در قلــه افغــان ســال ۱۳۷۵ کشــف شــد.

گشت وگذار

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــا  ــی ام ــی غن ــی، ظرفیت ــت: گردشــگری دریای زیســت گف

ــت.  ــران اس ــده در ای فراموش ش
ــگری  ــه گردش ــون در عرص ــزود: تاکن ــچی اف ــن فرش پروی
ــنی  ــدون و روش ــه م ــه برنام ــران، هیچ گون ــی در ای دریای

ــای  ــت رفت وآمده ــته و در نهای ــود نداش وج
گردشــگران خارجــی در حــوزه حمــل و نقــل 
متصــل بــه فعالیت هــای تجــاری و بازرگانــی 

بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: هم اکنــون شــورای عالــی 
ــازمان  ــت س ــا ریاس ــی ب ــگری دریای گردش
میــراث فرهنگــی و عضویــت بخش هــای 

ــط زیســت  ــه ســازمان های حفاظــت محی ــط از جمل مرتب
ظرفیت هــا  شناســایی  بــرای  دریانــوردی  و  بنــادر   و 
ایــن زمینــه تشــکیل شــده  برنامه ریــزی مؤثــر در  و 
اســت. معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
ســرمایه گذاری  نیازمنــد  دریایــی  عرصــه گردشــگری 

ــا  ــژه ورود ســرمایه گذاران خارجــی اســت؛ ام ــراوان به وی ف
ــان مدنظــر و مــورد  ــرای ایرانی حضــور و ایجــاد اشــتغال ب
ــران دارای  ــاور ای ــور پهن ــزود: کش ــت. وی اف ــری اس پیگی
 تنــوع، تعــدد و ظرفیت هــای زیــادی در عرصــه گردشــگری 
و طبیعت گــردی اســت. در ایــن میــان گردشــگری دریایــی 
بخشــی نــو از صنعــت گردشــگری در جهــان 
ــه داد:  ــچی ادام ــود. فرش ــوب می ش محس
برنامه هــای توســعه نشــان می دهــد ۷۰ 
درصــد از توســعه کشــور در مناطــق ســاحلی 
و دریایــی رقــم می خــورد؛ لــذا فقــدان 
برنامه ریــزی و طــرح مدیریتــی در ایــن 
ــدازد.  ــق می ان ــه تعوی ــعه را ب ــق توس مناط
وی گفــت: توســعه و رونــق مناطــق ســاحلی در بخش های 
گردشــگری، فــوالد، صنایــع و پتروشــیمی مدنظــر اســت؛ 
ــای  ــه توســعه ها در بخش ه ــد توجــه داشــت هم ــا بای ام
مختلــف بــا رعایــت قوانیــن و اصــل حفاظــت و صیانــت از 

محیــط زیســت مطــرح اســت.

دبیــر ســتاد اربعیــن دانشــجویان اســتان یــزد گفــت: 
ــد اخــذ مجــوز خــروج از کشــور  ــا تســهیل در رون  ب
و حــذف وثیقــه نقــدی بــرای دانشــجویان مشــمول 
ــزدی  ــجوی ی ــدود ۱2۰۰ دانش ــربازی، ح ــت س خدم
بــدون وثیقــه نقــدی امســال بــه پیــاده روی اربعیــن 

ــوند.  ــرف می ش ــینی مش حس
ــات  ــکر از زحم ــا تش ــه ب ــین نمون حس
پرســنل نیــروی انتظامــی مشــغول 
ــتان  ــه اس ــام وظیف ــت در نظ ــه خدم ب
ــه و فعالیــت  ــالش بی وقف ــا ت گفــت: ب
پرســنل  اداری  ســاعات  از  خــارج 
ــدود  ــرای ح ــون ب ــه، تاکن ــام وظیف نظ

۷۰۰ نفــر از دانشــجویان مجــوز خــروج از کشــور 
صــادر شــده؛ مجــوز خــروج تــا پایــان هفتــه بــرای 
ــجویان  ــود و دانش ــادر می ش ــجویان ص ــام دانش تم
می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس ۱۰+ ســایر 

ــد.  ــری کنن ــل را پیگی مراح

دبیــر ســتاد اربعیــن دانشــجویان اســتان یــزد 
تصریــح کــرد: همچنیــن دانشــجویانی کــه از طریــق 
ــذ  ــرای اخ ــجویی ب ــیج دانش ــری و بس ــد محض تعه
ــا وثیقــه  ــد، می تواننــد ب مجــوز خــروج اقــدام نکردن
ــور  ــروج از کش ــوز خ ــذ مج ــرای اخ ــی ب ۳ میلیون
اقــدام  وظیفــه  نظــام  ســازمان   از 

کنند. 
ــاره  ــا اش ــتان ب ــن اس ــتاد اربعی ــر س دبی
توجهــی  بخــش جالــب  اینکــه  بــه 
دارای کارت  کــه  نیــز  دانشــجویان  از 
ــور  ــت حض ــد، جه ــت بودن ــان خدم پای
ــد  ــدام کرده ان ــن اق ــاده روی اربعی در پی
دانشــجویان  از  زیــادی  جمــع  حضــور  افــزود: 
در  یــزد  دارالعبــاده  در  تحصیــل  بــه  مشــغول 
تأثیــر بســزا و  بــزرگ حســینی،  ایــن حماســه 
 بــرکات معنــوی فراوانــی هــم بــرای خــود زائــر 

و هم برای فضای جامعه خواهد داشت.

آگهی مفقودی 
)مفقودی برگ سبز و سند(برگ سبز و سند وانت تیپ 2۴۰۰ به رنگ آبی – روغنی مدل ۱۳۸6 به شماره 
 ۴۵j۵۷۳29: به نام : خلیل رحمانی دیواندر به شماره پالک  k۱۰۱۷۵6:موتور:۳۸۷۵6۸ و شماره شاسی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  شماره اجرائیه: 9۵۱۰۴2۳62۰2۰۰292 شماره پرونده: 9۴۰99۸۳62۰2۰۱۰۳۴ شماره 

9۴۱۰۵۴تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰۷/29 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :ماشااله   نام خانوادگی : کرم 

آبی نام پدر: محمد     نشانی: آران و بیدگل – بلوار امام خمینی – خ امامزاده قاسم – بین میثاق 

۸ تا ۱۰ – روبروی تعمیرگاه موتور سیکلت خوشبخت  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: قاسم    

نام خانوادگی : نوریان    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /

محکوم علیه نام : محمد صادق نام خانوادگی : چاووشی  نام پدر :عباس  نشانی : کاشان شهر نوش 

آباد نبش بلوار معلم – منزل آقای عباس چاووشی طبقه دوم  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 

به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  آبی محکوم  ماشااله کرم  لهم 

9۵۱۰۰9۳62۰2۰2۴۵۱ و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۳62۰2۰۰۵۷۸ محکوم علیه محکوم است به 

انتقال رسمی سند مالکیت ۳6 سهم از ۱۵۰۰ سهم پالک ۴ اصلی بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل به 

نام خواهان هزینه اجرا به عهده محکوم علیه میباشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 

به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 

حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 

باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم 

علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 

شماره: ۵/22/9۵/۴۵۷/ م الف  متصدی امور دفتری  شعبه دوم  حقوقی دادگستری 

 شهرستان آران وبیدگل – هاجر قدیر زاده 

  دادنامه 
پرونده  شماره   ۱۳9۵/۰۷/۱۴: تنظیم  تاریخ   9۵۰99۷۳62۰2۰۱۰۴2: دادنامه  شماره 

:9۵۰99۸۳62۰2۰۰2۵2 شماره بایگانی شعبه :9۵۰2۵6 خواهان :آقای ابراهیم عباسیان بیدگلی فرزند 

حسین با وکالت آقای روح اله خاکی فرزند غالمحسین به نشانی نطنز – خ مطهری رهنی – نرسیده 

به چهارراه فرشته جنب بیمه رازی خوانده:آقای علیرضا قربانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 

از آقای  به وکالت  اله خاکی  اقای روح  : مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوی  خواسته 

ابراهیم عباسیان بیدگلی فرزند حسین به طرفیت آقای علیرضا قربانی فرزند محمد به خواسته مطالبه 

ی وجه یک فقره چک به مبلغ پانصد و پنجاه 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 وبا التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 

اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور ویا 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 ۱9۸-۵۰2-۵۱9و۵22 قانون آئین 

دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی وفق 

الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک  مقررات وحق 

مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت ان در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

 و سپس ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. 

شماره :۱۳/2/9۵/۴۵۵/ م الف

 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

دادنامه 
شماره دادنامه :9۵۰99۷۳62۰2۰۰۸۴۸ تاریخ تنظیم :۱۳9۵/۰6/۱۱ شماره پرونده :9۵۰99۸۳62۰2۰۰۱۳۱ 

نمایندگی  با  العابدین  زین  فرزند  پور  نوروز  محمود  :آقای  خواهان   9۵۰۱۳۳: شعبه  بایگانی  شماره 

آقای حمید رضا نجارزاده  به نشانی اصفهان – آران و بیدگل مقاومت بسیج سپاه و آقای محسن 

ناحیه مقاومت بسیج  خوانده:آقای  بیدگل –  و  آران  به نشانی اصفهان –  آرانی فرزند قاسم  قرنی 

دیانت  – کوچه  نزادی  باغ  – کوی  خاندایی  بلوار   – نشانی کاشان  به  شهاب  فرزند  بهمن کاشانیان 

۷- منزل عباس رحیمی مقدم  خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 

شرح  به  شرف  و  وجدان  بر  تکیه  با  و  الهی  اقدس  ذات  از  استعانت  با  و  اعالم  را  دادرسی  ختم 

نجارزاده  رضا  ۱- حمید  آقایان  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای می شود.رای  به صدور  مبادرت  ذیل 

بهمن  آقای  به طرفیت  العابدین   زین  فرزند  نوروزپور  آقای محمود  از  وکالت  به  قرنی  2- محسن 

با مشخصات مندرج در پرونده  به خواسته مطالبه ی وجه ۳ فقره چک  کاشانیان  فرزند شهاب  

با عنایت  به مبلغ یک میلیارد و دویست  میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت 

اماره  و  اوراق تجاری  بر  به حاکمیت وصف تجریدی  التفات  وبا  بانک محال علیه  از سوی  تنظیمی 

مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور ویا استظهار از اصل استصحاب )در مورد 

اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. 

آئین  قانون  ۱9۸-۵۰2-۵۱9و۵22  مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  بنابراین 

چک  صدور  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   ۳۱۳-۳۱۱-۳۱۰ ماده  مدنی  دادرسی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه  دادرسی وفق 

بانک مرکزی  بر اساس شاخص  تادیه  تاخیر  نیز خسارت  و  تعرفه  برابر  الوکاله وکیل  مقررات وحق 

می  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق  آن  پرداخت  زمان  تا  رسید چک  تاریخ سر  از  اسالمی  جمهوری 

نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از 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 :۱۳/2/9۵/۴69/ م الف 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

دادنامه 
شماره دادنامه :9۵۰99۷۳62۰2۰۱۱۰6 تاریخ تنظیم :۱۳9۵/۰۷/26 شماره پرونده :9۵۰99۸۳62۰2۰۰2۸۱ 

شماره بایگانی شعبه :9۵۰2۸۵  خواهان :آقای علی اکبر افروز فرزند علی   به نشانی آران و بیدگل 

بلوار عاملی کوچه شیپوری )اندیشه ۱۷ ( - روبروی منزل شهید مسجدی  خوانده:آقای رحیم ذورقی 

شفیع فرزند آقاجان  به نشانی مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص 

فرزند  ذورقی شفیع  رحیم  آقای  به طرفیت  علی   فرزند  افروز  اکبر  علی  اقای  تقدیمی  دادخواست 

آقاجان     به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصدو سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال   بابت 

مبلغ  به  هریک   9۵/۱/2۵-  ۴۳۴29 و   9۵/2/2۵-  ۴۴۳۴۳۰ سریالهای  شماره  به  چک  فقره  دو 

۱۵۱/62۰/۰۰۰ ریال هر دو در وجه حامل و عهده بانک تجارت و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه با عنایت به محتویات پرونده من جمله تصویر مصدق چکهای مذکور و گواهینامه های  عدم 

پرداخت صادره از  بانک محال علیه ونظر به اینکه وجود چک در ید دارنده اماره بر بقای  مدیونیت 

صادر کننده محسوب است . و خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در دادگاه حضور نیافته و 

دلیلی که موید برائت ذمه خویش در پرداخت وجه چک های موضوع دعوی باشد را به دادگاه ارائه 

و تعرفه نموده است، علیهذا دعوی خواهان را مقرون به صحت و پذیرش تلقی به استناد مواد ۳۱۰ و 

۳۱۳ از  قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 

اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷6/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱9۸ و 

به محکومیت  امور مدنی حکم  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  از  ۵۱۵ و ۵۱9 

خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید هریک از چکها  لغایت زمان اجرای حکم ووصول محکوم به وفق نرخ شاخص تورم 

اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  )که حین االجرا تعیین و محاسبه خواهد شد 

( و نیز هزینه دادرسی برابر مقررات در حق آقای علی اکبر افروز صادر و اعالم می نماید. رای صادره 

غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  و پس از مضی مهلت 

 واخواهی طی مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان خواهد 

بود.

 شماره :۱۳/2/9۵/۴6۸/ م الف 

دادرس  شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی آران و بیدگل مهدی صدوقی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۳۰۳۵۳ موضوع علیه مصطفی 

قاسمی     و له سمیه آقاجانی     در تاریخ 9۵/9/۱۵ به منظور فروش یک باب منزل مسکونی طبقه 

همکف از منزل دو طبقه با قدمت حدود ۱۸ سال دارای ۱۱۴ متر اعیانی به انضمام مشاعات مربوطه 

دارای دیوار آجری - کف موزاییک - درب داخلی چوبی و درب خارجی آلومینیوم و دارای امتیازات آب 

و برق و گاز می باشد . ملکی آقای مصطفی قاسمی واقع در فالورجان – بلوار دانشگاه –کوچه شهید 

زمانیان که دارای سابقه ثبتی به شماره – می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر در 

اجاره مستاجر از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 

22۴ برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۰۰۰/ ۱/2۵۳/۰۰۰ 

ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 

است که  برنده کسی  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  شوند.  مطلع  اموال  موقعیت  از  اجرا 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

 می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته

 باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

گواهی  حصروراثت
آقای رضا شفیعی قهدریجانی  بشناسنامه شماره ۳۰2۱ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  9۵/۱۱6۵تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان محمد شفیعی قهدریجانی   بشناسنامه شماره ۴۰6۱در تاریخ 9۵/۴/۱در گذشته و ورثه وی در 

هنگام در گذشت عبارتند از ۱- حسین شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه 99 نسبت با 

متوفی : فرزند 2- مرتضی شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰۴۵9۳۰۷ نسبت با 

متوفی فرزند ۳- رضا شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۰2۱نسبت با متوفی فرزند 

۴- مرضیه شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۰۰۱96۷۳۰ نسبت با متوفی فرزند 

با متوفی فرزند 6- عفت  ۵- عزت شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۰6 نسبت 

شفیعی قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه 9۸ نسبت با متوفی فرزند ۷- عصمت شفیعی 

قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱9۱ نسبت با متوفی فرزند ۸- سکینه هادیان قهدریجانی 

در خواست  قانونی  تشریفات  از  متوفی همسر  پس  با  نسبت  فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۷ 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵-۳2۰ خواهان ارسالن ناسخیان با وکالت حسین قاسمی نژاد دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت  آزاده نامداری - حامد کشاورز تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

............. مورخه 9۵/9/۱۵ ساعت ۵:۳۰  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱6۵۷۵6۴۴۱ 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

 و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: 2۴6۳۸/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   ۱۳9۴/۱۱/۱۳ تنظیم:  تاریخ   9۴۰99۷۰۳۵۰۳۰۱6۵6  : دادنامه  شماره 

9۴۰99۸۰۳۵۰۳۰۰۷۷۵ شماره بایگانی شعبه : 9۴۰۸۷۸ پرونده کالسه : 9۴۰99۸۰۳۵۰۳۰۰۷۷۵ شعبه 

۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9۴۰99۷۰۳۵۰۳۰۱6۵6 خواهان : 

آقای سید اصغر حسینی فرزند سید حسین بنشانی : اصفهان – خانه اصفهان – فلکه ماه فرخی به 

طرف رزمندگان ک دیدار، منزل در حال ساخت – کد پستی ۸۱9۴۸۱۸96۱ خوانده : آقای اصغر اسدی 

به نشانی مجهول المکان  خواسته ها : ۱- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسی ۳- مطالبه 

وجه بابت ... ۴- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۵- استرداد الشه چک گردشکار : دادگاه با توجه به 

 : . رای دادگاه  نماید  را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می  محتویات پرونده ختم رسیدگی 

در خصوص دادخواست آقای سید اصغر حسینی فرزند سید حسین به طرفیت آقای اصغر اسدی 

بخواسته مطالبه مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و استرداد الشه ی چک شماره 

دادرسی بشرح  بانضمام خسارات  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  بانک مسکن  9۴۰۷۵۵-9۴/۸/2 عهده 

دادخواست و با این توضیح که خواهان مدعی است بابت نصب آسانسور مبلغ شانزده میلیون تومان 

به خوانده پرداخت نموده که از این مبلغ یک فقره چک به شماره فوق را کارسازی نکرده است وبلحاظ 

را هشت  میزان طلب خواهان  از حسابرسی  مربوطه پس  اتحادیه ی  تعهد  انجام  از  تخلف خوانده 

اتحادیه  بابت مخارج  نیز  تومان  نموده است و مبلغ یکصد هزار  اعالم  تومان  میلیون و سیصد هزار 

صنف  اتحادیه  صورتجلسه  و  داد  قرار  مصدق  تصویر   ، پرونده  محتویات  به  توجه  با  است  پرداخته 

تولید کنندگان الکتروموتور ژانراتوراصفهان که به موجب آن مقرر شده خوانده مبلغ هشت میلیون و 

سیصد هزار تومان به خواهان مسترد نماید و با توجه به اینکه از سوی خوانده در برابر ادعای خواهان 

دفاعی بعمل نیامده است دادگاه به غیر از مبلغ یکصد هزار تومان مخارج اتحادیه ما بقی خواسته 

ی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و 26۵ قانون مدنی و مواد  ۱9۸و۵۱۵و۵22 قانون 

آئین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد و هزار تومان باضافه 

فقره  نمودن یک  و مسترد  پرداخت  زمان  تا  دادخواست )9۴/۸/۴(  تقدیم  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

چک به شماره فوق الذکر بابلت اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتاد و سه هزار و پانصد تومان 

بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . ودر خصوص مطالبه ی مبلغ یکصد هزار 

نشده  ارائه  دلیلی  خواهان  از سوی  این خصوص  در  اینکه  به  توجه  با  اتحادیه  مخارج  بابت  تومان 

است دادگاه این قسمت از دعوا را غیر ثابت دانسته و مستندا به ماده ی ۱9۷ قانون آئین دادرسیدر 

امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

 ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد .

م الف 2۴۱۳9 سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵۰99۷۰۳۵۰۴۰۰۰۴۱ تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۰۱/2۳ شماره پرونده : 9۴۰99۸۰۳۵۰۴۰۰6۰۷ 

شماره بایگانی شعبه : 9۴۰6۵۳ پرونده کالسه : 9۴۰99۸۰۳۵۰۴۰۰6۰۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 

جهاد کشاورزی  سازمان   : خواهان   9۵۰99۷۰۳۵۰۴۰۰۰۴۱ شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

استان اصفهان با نمایندگی آقا ی حسین جندقیان فرزند نصر هللا به نشانی اصفهان – هزار جریب 

مجهول  نشانی  به  نصیری   رضا  محمد  آقای   : خوانده   اصفهان  استان  جهاد کشاورزی  سازمان   –

المکان  خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه سفته ۳- مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه رای دادگاه : در خصوص دعوی  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بطرفیت آقای محمد 

رضا نصیری بخواسته مطالبه وجه سه فقره سفته عادی به شماره های ۱۱۵2۸۰و 6۷۳۵6۰و2۰۷۳۱۳ 

و با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق سفته های موضوع 

دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 9۵/۱/2۳ حضور بهم نرسانده و 

اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است ، فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان 

وارد تشخصی ، مستندا به مواد ۳۰۷و۳۰9 قانون تجارت ۱9۸و۵۱۵ و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی 

خوانده را بپرداخت مبلغ 6۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر در تادیه 

بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست )9۴/6/22( 

لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می 

 نماید . رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

میباشد.

م الف 2۴۱۴۷  رئیس شعبه ۴ دادگاه عمویم حقوقی اصفهان – استاد شریف

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵۰99۷۰۳۵۱2۰۱۳۸۵ تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۸/۵ شماره پرونده : 9۵۰99۸۰۳۵۱2۰۰۱2۳ 

شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۱۵۷ خواهان ها : ۱- آقای رمضان زمانی مطلق فرزند علی 2- آقای محمد 

اکبر شیریاوازیچه  آقای  فرزند علی ۴-  زهرا شیریاوازیچه  فرزند علی ۳- خانم  رضا شیریاوازیچه 

فرزند علی ۵- خانم ربابه شیرانی نسب فرزند علی 6- خانم صغری ثریاوازیچه فرزند علی ۷- خانم 

بتول شیریاوازیچه فرزند علی با وکالت آقای بهروز محبتی نژاُد فرزند احمد به نشانی اصفهان – خ 

: ۱- آقای سعید قرآنی فرزند  توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان ۳ ط ۵ واحد 22 خواندگان 

علیرضا 2- آقای محسن قرآنی فرزند علیرضا ۳- آقا ی عباس قرآنی فرزند علیرضا همگی بنشانی 

مطالبه   -۳ ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام   -2 موقت  دستور   -۱ ها   خواسته  المکان  مجهول 

خسارت دادرسی . رای تصحیحی نظر به اینکه در دادنامه شماره ۱۳۰۰-9۵ مورخ 9۵/۷/2۴ بر اثر 

سهو قلم اشتباه رخ دا ده لذا در اجرای ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی سطر سوم به شرح زیر 

اصالح می گردد . پالک ۱۴9۱6/۱2۰ به ۱۴9۱6/2۱۰ اصالح می گردد. ارائه رونوشت رای اصلی بدون 

دادنامه تصحیحی ممنوع است رای صادره به تبع رای اصلی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

اصفهان  استان  دادگاه  در  تجدید  قابل  آن  از  روز پس  بیست  و ظرف  دادگاه  این  در  واخواهی   قابل 

می باشد .م الف 2۴۱۳۰ رئیس شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی اصفهان – جعفر زمانی 

حضور ۱۲۰۰ دانشجوی یزدی در پیاده روی اربعین حسینیگردشگری دریایی فراموش شده است

حتما بخوانید!
از تهران تا اصفهان به روایت گاردین



Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیری کیمیای وطن

   وزیرنیــرو در ســفر دو روزه خــود بــه اصفهــان بــه همــراه معــاون اول 
و برخــی از اعضــای کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد، از چنــد پــروژه مهــم آبرســانی 

بــه ایــن شــهر بازدیــد و روبان چینــی کــرد.
وی در اولیــن روز ســفرش بــه اصفهــان بــه شــهر گــز رفــت  و پــروژه آبرســانی 

ایــن شــهررا افتتــاح کــرد.
وزیــر نیــرو درآئییــن افتتــاح ایــن پــروژه بــا بیــان اینکــه افتخــار مــا در وزارت 
نیــرو ســقایی اســت، اظهــار داشــت: ســالیان ســال، مــردم گــز بــا مشــکالت 
ــا همــت آب و فاضــالب و وزارت  ــد کــه ب ــه رو بودن ــه گرمــا روب ــادی در زمین زی

نیــرو ایــن مشــکل برطــرف شــد.
حمیــد چیت چیــان بــا بیــان اینکــه بســیار خوشــحالم کــه در مراســم افتتــاح 
ــه ردیــف بودجــه داشــت  ــروژه ن ــن پ ــروژه حضــور یافتــم، چــرا کــه ای ــن پ  ای
ــت  ــا هم ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــد، گف ــص داده ش ــه آن تخصی ــی ب ــه اعتبارات  و ن
ــا  ــانی ب ــرح آبرس ــن ط ــد و ای ــی ش ــردم اجرای ــه م ــت ب ــزم و اراده خدم و ع

ســرعت مثال زدنــی بــه بهره بــرداری رســید.
وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری اعــالم کــرد: مقــام معظــم 
ــالش و همــت  ــام ت ــد تم ــت بای ــزاران در دول ــام خدمتگ ــد تم ــری فرمودن رهب
خــود را صــرف تحقــق آرمان هــای انقــالب و اســالم و خدمــت بــه مــردم کننــد 
و اجــرای ایــن پــروژه مهــم بــه منظــور رفــع یکــی از دغدغه هــای مــردم بــوده 
ــد  ــد، بای ــه تــالش کردن ــن زمین ــرادی کــه در ای اســت؛ از همــه مســئوالن و اف

قدردانــی کــرد.
وزیــر نیــرو همچنیــن از افتتــاح ۵ پــروژه مهــم آبرســانی در اســتان اصفهــان 
خبــر داد و گفــت: بــه همــت آب و فاضــالب و وزارت نیــرو، مشــکالت آبرســانی 

شــهر گــز برطــرف شــد.
وی تصریــح کــرد: 2 مــورد از ایــن پروژه هــا کــه مــورد بهره بــرداری قــرار 
گلپایــگان  شهرســتان های  در  آب  تصفیه خانــه  بــه  مربــوط   می گیــرد 

و خوانسار و 2 پروژه مربوط به شهر اصفهان است.
ــه  ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــوارد نش ــن م ــام ای ــرد: تم ــان ک ــان بی چیت چی
خدمتگــزاران مــردم در دولــت، تمــام وقــت و فعالیــت خــود را صــرف تحقــق 

آرمان هــای بــزرگ انقــالب و اســالم می کننــد.
ــح  ــی نداشــت، تصری ــف و بودجــه دولت ــروژه ردی ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
کــرد: هنگامــی کــه عــزم و اراده وجــود داشــته باشــد و هــدف کمــک بــه مــردم 

ــد. ــز کمــک می کن ــد نی باشــد، خداون
ــرف شــدن مشــکالت آب کشــاورزان  ــرای برط ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب چیت چی
ــت  ــال وضعی ــفانه امس ــزود: متأس ــم، اف ــام می دهی ــمان را انج ــام تالش تم
ــت. ــداده اس ــی رخ ن ــه بارندگ ــن منطق ــت و در ای ــاعد نیس ــا مس بارندگی ه

آینــده  مــاه  ایــن منطقــه گفــت: در 2  دربــاره مشــکالت فاضــالب  وی 
ــرف  ــالب برط ــکل فاض ــا مش ــود ت ــب می ش ــده نص ــتگاه های خریداری ش دس

ــود. ش
ــه  ــالب منطق ــوی فاض ــع ب ــش و رف ــرای کاه ــت: ب ــان گف ــرو در پای ــر نی وزی
 برخــوار و میمــه مقــرر شــد طــی دو مــاه آینــده، دســتگاه دیواترینــگ خریداری 

و نصب شود تا مشکل ناشی از بوی فاضالب در این منطقه رفع گردد.
ــر، قطــر 600  ــه طــول 11.7 کیلومت ــروژه آبرســانی شــهر گــز ب ــی اســت پ  گفتن
و 700 میلیمتــر و ظرفیــت آبرســانی ۵60 لیتــر در ثانیــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
1۵6 میلیــارد ریــال بــا حضــور وزیــر نیــرو بــه بهره بــرداری رســید. نیــاز فعلــی 

شــهر گــز 73 لیتــر در ثانیــه اســت.
    منابع آب زیرزمینی گز، وضعیت مطلوبی ندارد

ــا  ــز ب ــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان نی  در ادامــه ایــن آئیــن، مدی
بیــان اینکــه پــروژه آبرســانی بــه گــز مطالبــه 30 ســاله مــردم گــز اســت، گفــت: 
شــهر گــز بــه جهــت وضعیــت جغرافیایــی کــه دارد و بــه جهــت اینکــه منبــع 
ــع زیرزمینــی  ــرا مناب ــود؛ زی ــد افتتــاح ایــن پــروژه ب ــدارد، نیازمن ذخیــره آب ن

ایــن شــهر هــم از وضعیــت چنــدان مطلوبــی برخــوردار نبــود.
ــای  ــب طراحی ه ــر حس ــال 1391 ب ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب ــم امین   هاش

انجام شــده بــرای افزایــش ظرفیــت خطــوط آبرســانی بــه شــهر گــز بالــغ بــر 
ــات  ــرد: عملی ــه ک ــود، اضاف ــانی الزم ب ــوط آبرس ــن خط ــر ای ــزار و 700 مت 11 ه
اجــرای ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 1۵ میلیــارد ریــال از منابــع بودجــه 
عمرانــی دولتــی و بــا حضــور اســتاندار وقــت و مســئوالن اســتانی و محلــی در 

ســال 91 آغــاز شــد.
وی ادامــه داد: عــدم تأمیــن مالــی باعــث توقیــف پــروژه شــد کــه بــا 
پیگیری هــای انجام شــده، ســرانجام شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
ــه اجــرای  ــم ب ــود آب تصمی ــی و مشــکالت نب ــع مال ــای مناب ــا محدودیت ه ب

ــرد. ــتان ک ــی اس ــی داخل ــع مال ــل مناب ــانی از مح ــوط آبرس خط
ــه در ســال گذشــته ۵00  ــان اینک ــا بی ــان ب ــای اســتان اصفه ــل آبف ــر عام مدی
کیلومتــر دیگــر از ایــن پــروژه را تکمیــل کردیــم، اظهــار کــرد: همچنــان 9 هــزار 
و 800 متــر دیگــر باقــی مانــده بــود کــه نیازمنــد بــه تشــکیل خطــوط آبرســانی 

بــود.
ــالی های  ــوع خشکس ــر وق ــال اخی ــد س ــد در چن ــرد: هرچن ــه ک ــی اضاف  امین
ــن شهرســتان شــده،  ــی در ای ــع زیرزمین ــت شــدید مناب ــه اف ــر ب ــی منج پیاپ
ــیده  ــش از 2۵00 و 3000 رس ــه بی ــه ب ــن منطق ــه EC آب در ای ــوری ک ــه  ط ب
اســت امــا بــا اجــرای ایــن پــروژه و امــکان اتصــال خطــوط انتقــال بــه منابــع 
270هــزار متــر مکعبــی پیــالف، دیگــر جــای نگرانــی بــرای تأمیــن آب شــرب 

ــه بحــق عملیاتــی شــد. ــدارد و ایــن مطالب مــردم شــهر گــز وجــود ن
    کام مردم گز با آب پایدار شیرین شد 

ــا  ــز ب ــه نی ــهر و میم ــتان شاهین ش ــدار شهرس ــم، فرمان ــن مراس ــه ای در ادام
اشــاره بــه اینکــه هدیــه دولــت تدبیــر و امیــد بــه مــردم شــهر شــهیدپرور گــز 
در آســتانه یــوم ا...13 آبــان، افتتــاح پــروژه آبرســانی اســت، ادامــه داد: یکــی 
از مطالبــات چندیــن ســاله مــردم گــز، بحــث کمبــود آب بــود کــه همــه ســاله 
در همــه فصــول، به ویــژه فصــول گــرم بــا مشــکل کــم آبــی و بی آبــی مواجــه 

بودنــد. 
ــهر از  ــن ش ــردم ای ــع م ــی مواق ــه در بعض ــان اینک ــا بی ــری ب ــا بصی علیرض
ــکالت  ــروژه، مش ــن پ ــاح ای ــا افتت ــزود: ب ــد، اف ــتفاده می کردن ــاه اس  آب چ

و شکایت های مردم در این زمینه برطرف شد. 
ــب  ــد و قری ــاز ش ــال 91 آغ ــز از س ــه گ ــانی ب ــاح آبرس ــروژه افتت ــت: پ وی گف
بــه 1۵ درصــد آن تــا ســال 93 انجــام شــد؛ امــا متأســفانه ایــن پــروژه باقــی 
ــده مــردم و شــرکت آب  ــا پیگیری هــای نماین ــاره ب ــا در ســال 94 دوب ــد ت  مان

و فاضالب آغاز به کار کرد و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم. 
بصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت جهــادی، اقــدام و عمــل در ایــن پــروژه 
ــرآورده  ــروز ب ــز ام ــردم گ ــه بحــق م ــزود: مطالب ــی مشــهود اســت، اف ــه خوب ب
شــد. امیــد مــی رود بــا همــت، تــالش، همدلــی و همزبانــی، شــاهد خدمــات 

دیگــری در ســطح شهرســتان گــز باشــیم. 
ــدود  ــز ح ــه گ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــهر و میم ــتان شاهین ش ــدار شهرس فرمان
از 12۵ شــهید  بیــش  ایــن شــهر  دارد، گفــت:  نفــر جمعیــت  24 هــزار 
و قدرشــناس  فرهنگــی  و مردمــی ســختکوش،  اســت  تقدیــم کــرده   را 

دارد.  
    ما هم آب می خواهیم

 نماینــده مــردم شهرســتان شاهین شــهر، میمــه و برخــوار هــم در ایــن آئیــن 
گفــت: اگــر بــه شــرق آب دادیــد یــا بــه غــرب، مــا هــم آب می خواهیــم؛ زیــرا 

زندگــی و حیــات مــردم ایــن منطقــه بــه آب وابســته اســت.
حســینعلی حاجی دلیگانــی اظهــار کــرد: بــرای 30 ســال اســت کــه هــر ســاله 
مــردم ایــن شــهر در فصــل تابســتان، مشــکالت کــم آبــی یــا بی آبــی داشــتند؛ 

امــا امــروز بــا افتتــاح پــروژه آبرســانی ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت. 
ــرای  ــی ب ــع آب ــز منب ــه دو شهرســتان شاهین شــهر و گ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
خــود ندارنــد، افــزود: خوشــبختانه مشــکل آب شهرســتان گــز بــه علــت وصــل 
ــد روســتا در  ــا متأســفانه در چن ــالف برطــرف شــده اســت؛ ام ــه مخــزن پی ب

ــی مواجــه هســتیم. ــا بی آب ــی ی ــا مشــکل کــم آب بخــش میمــه ب
نماینــده شهرســتان شاهین شــهر و میمــه خطــاب بــه وزیــر نیــرو در جهــت رفــع 
ــال آب زاینــده رود  ــه علــت وصــل کان مشــکالت مــردم منطقــه اضافــه کــرد: ب
ــه گــز در دو ســال گذشــته، مشــکل آب ایــن منطقــه برطــرف شــد؛ امــا آب  ب
کشــاورزی ایــن منطقــه بــا مشــکل روبــه رو اســت. بنابرایــن یــک تخصیــص 

جهــت مــردم ایــن منطقــه در ســال آینــده در نظــر گرفتــه شــود.
ــش  ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــهر و میم ــتان شاهین ش ــده شهرس نماین
فاضــالب کارهــای خوبــی انجــام شــده، افــزود: از 18 ســال پیــش مــردم پــول 
انشــعاب فاضــالب داده انــد و خوشــبختانه در مجمــوع حــدود 200 کیلومتــر در 
ایــن خصــوص خــط کشــیده شــده اســت؛ امــا 1۵0 کیلومتــر دیگــر همچنــان 

نیازمنــد خطــوط آبرســانی اســت.
حاجی دلیگانــی بــا بیــان اینکــه بــوی فاضــالب در شــهر گــز، شــهرک ســیمرغ 
ــه  ــکل مواج ــن مش ــا ای ــردم ب ــود دارد و م ــهر وج ــر شاهین ش ــکن مه و مس

ــه دارد، در  ــه پیشــرفت و توســعه ای ک ــا توجــه ب ــز ب ــت: شــهر گ هســتند، گف
ــرد. ــی صــورت گی ــد در آن اقدامات ــز بای ــرق نی ــه ب زمین

حاجی دلیگانــی ادامــه داد: در حــال حاضــر وضعیــت ســفره آب گــز و برخــوار 
بــر روی 2۵0 یــا 300 متــر اســت؛ ایــن بــه ایــن معناســت کــه دشــت ممنوعــه 

بحرانــی محســوب می شــود کــه در کشــور بدتریــن دشــت اســت.
    بهره برداری از تصفیه خانه گلپایگان و خوانسار  

ــا  ــگان ب ــه گلپای ــانی ب ــرح آبرس ــاه، ط ــرو در 13 آبان م ــر نی ــور وزی ــا حض  ب
اجــرای 49 کیلومتــر خطــوط انتقــال، ســاخت دو ایســتگاه پمپــاژ بــا ظرفیــت 
330 لیتــر بــر ثانیــه و نیــز احــداث تصفیه خانــه آب در فضایــی بــه مســاحت 

ــی شــد. ــز عملیات ــار نی 16 هکت
ــه  ــانی ب ــرح آبرس ــاح ط ــرای افتت ــز ب ــفر نی ــن س ــه ای ــان در ادام چیت چی
شهرســتان خوانســار کــه بــا 37 هــزار و 624 متــر خطــوط انتقــال و احــداث دو 
ایســتگاه پمپــاژ بــا ظرفیــت هــر ایســتگاه پمپــاژ 189 لیتــر بــر ثانیــه اجرایــی 

ــه ایــن شهرســتان ســفر کــرد. شــده، ب
تصفیه خانــه آب خوانســار در فضایــی بــه مســاحت 16 هکتــار بــه روش 
ــی  ــا دو مــدول احــداث شــد؛ ایــن در حال زالل ســازی و آبگیــری مکانیکــی ب
اســت کــه پــروژه آبرســانی بــه شهرســتان خوانســار و اجــرای فــاز اضطــراری 

ــت. ــمند اس ــرل از راه دور هوش ــتم کنت ــه سیس ــز ب ــه مجه تصفیه خان
    سد کوچری، طرحی ماندگار برای توسعه منطقه

ــگان  ــه گلپای ــانی ب ــه آبرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــگان ه ــرو در گلپای ــر نی وزی
ــتا  ــن راس ــن در ای ــوده و همچنی ــر ب ــال اخی ــد س ــمند چن ــای ارزش از طرح ه
ــن شــهر انجــام  ــه ای ــرای اجــرای تصفیه خان سلســله اقدامــات مهمــی هــم ب
شــده، ادامــه داد: از ابتــدا تاکنــون بــرای اجــرای ایــن طــرح و ســد کوچــری 
900 میلیــارد تومــان هزینــه شــده کــه اگــر قــرار بــود ایــن طــرح در زمــان حــال 

ــه دربرداشــت. ــارد هزین انجــام شــود، بیــش از یــک هــزار و ۵00 میلی
ــعه  ــرای توس ــدگار ب ــی مان ــری، طرح ــد کوچ ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب  چیت چی
 منطقــه اســت، افــزود: وجــود ایــن ســد می توانــد بیشــترین منابــع آب 
را بــرای ســفره های زیرزمینــی تامیــن کنــد؛ امــا در منطقــه مرکــزی ایــران بــه 
دلیــل کاهــش نــزوالت آســمانی بــا خشکســالی مواجــه هســتیم کــه همیــن 
ــده  ــی ش ــای آب زیرمین ــیاری چاه ه ــکی بس ــه خش ــر ب ــالی ها، منج خشکس

اســت.  
ــه ســد  ــه گردشــگری در منطق ــاد منطق ــرح ایج ــه ط ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی وزی
کوچــری گفــت: مــا مخالــف ایجــاد طــرح گردشــگری در گلپایــگان نیســتیم؛ 
امــا بایــد در ایــن پــروژه، تمــام اســتانداردهای زیســت محیطی لحــاظ شــود.

 وی بــا اشــاره بــه شــیوه اجــرای ایــن طــرح آبرســانی افــزود: منشــأ ایــن آب 
مناطــق الیگــودرز و  بــا گــذر از 4 دره و  4 بنــد انحرافــی اســت کــه بــا هدایــت 

6 تونــل و در مجمــوع در 49 کلیومتــر خــط انتقــال اجــرا شــده اســت.
ــت:  ــه گف ــن منطق ــری در ای ــد کوچ ــداث س ــه اح ــاره ب ــا اش ــان ب چیت چی
ــوند؛  ــروب می ش ــهر از آب مش ــتا و 10 ش ــرح، 2۵0 روس ــن ط ــرای ای ــا اج ب
عــالوه بــر اینکــه در فاصلــه 8 کیلومتــری ایــن ســد هــم تصفیه خانــه 
ــد ــتی بهره من ــالم و بهداش ــتان از آب س ــن شهرس ــردم ای ــا م ــد ت ــداث ش  اح

شوند.
ــعه  ــدی در توس ــیار ج ــر بس ــرح اث ــن ط ــم ای ــه امیدواری ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصادی اجتماعــی منطقــه داشــته باشــد، تصریــح کــرد: وجــود ســد کوچــری 
ــق شــود و موجــب  ــی تزری ــع زیرزمین ــه مناب ــث می شــود آب بیشــتری ب باع
غنــی شــدن ســفره های آب زیرزمینــی خواهــد شــد؛ منتهــا بایــد توجــه کنیــم 
ــالی های  ــا خشکس ــور ب ــزی کش ــه مرک ــژه در منطق ــور و به وی ــه در کل کش ک
ــه  ــا وجــود گذشــت قریــب ب ــه طــوری کــه ب ــه رو هســتیم؛ ب بی ســابقه ای روب
ــارش، متأســفانه بارشــی در ایــن منطقــه  یــک مــاه و نیــم از شــروع فصــل ب

نداشــته ایم.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: آب شــرب و ســدهای آب شــرب از نظــر زیســت محیطی 
و بهداشــتی، اســتاندارهای ویــژه ای از جملــه احــداث بناهــای اطــراف مخــازن 
ســد و نــوع اســتفاده از حریــم ســد دارنــد کــه ایــن مــوارد حتمــا بایــد رعایــت 

. د شو

وزیر نیرو در آئین افتتاح طرح آبرسانی به گز:

امسال وضعیت بارندگی ها مساعد نیست؛ مردم کمک کنند   

حتما بخوانید!
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حتما بخوانید!
15 راز شگفت انگیز بدن انسان

9گوناگون

دانشــمندان بــرای اولیــن بــار توانســتند بافــت مغــزی 
ــف  ــور را کش ــک دایناس ــه  ی ــق ب ــده  متعل فسیل ش

کننــد. 
ــای  ــه بافت ه ــادی ب ــا حــد زی ــزی ت ــت مغ ــن باف ای
مغــزی تمســاح ها  و پرنــدگان امــروزی شــباهت 
دارد. یــک قطعــه ســنگ قهــوه ای معمولــی کــه حدود 
ده ســال پیــش توســط یــک جســتجوگر فســیل در 
ــود ــده ب ــف ش ــکس )Sussex( کش ــه  ساس  منطق

اکنــون بــه عنــوان اولیــن فســیل بافــت مغــزی یــک 
دایناســور شــناخته شــده اســت.

 ایــن فســیل کــه بــه احتمــال زیــاد از گونــه ای 
اســت  )Iguanodon( ایگوآنــودون  بــه   موســوم 

ــزی  ــت مغ ــای باف ــه نمونه ه ــخصی ب ــباهت مش ش
ــر دارد.  ــر حاض ــدگان عص ــل و پرن کروکودی

ــز  ــراف مغ ــم اط ــای ضخی ــیل، بافت ه ــن فس  در ای
و همچنیــن مویرگ هــا ی بســیار ریــز و قســمت هایی 
از بافــت غشــای مغــز بــه خوبــی محافظــت شــده اند.

ــه   ــارات جامع ــیل در انتش ــن فس ــه  ای ــج مطالع نتای
 Special Publication of( لنــدن  زمین شناســی 
Geological Society of London( و در بزرگداشــت 
ــده  ــر ش ــر )Martin Brasier( منتش ــن برازی مارتی

اســت. 
 Dr. David( وی بــه همــراه دکتــر دیویــد نورمــن
Norman( از دانشــگاه کمبریــج، بــه مــدت یــک 
ســال بــر روی ایــن فســیل در حــال مطالعــه بودنــد تا 
 اینکــه برازیــر در یــک تصــادف جــاده ای جــان خــود 

را از دست داد.
ــور  ــق آمات ــط محق ــه توس ــده ک ــز فسیل ش ــن مغ ای
 Jamie( و سنگواره شــناس، جیمــی هیــس کاکــز
ــه  ساســکس و در ســال ۲۰۰۴  Hiscocks( در منطق
کشــف شــده بــود، بــه احتمــال زیــاد همان طــور کــه 
ــت.   ــودون اس ــه  ایگوآن ــه گون ــق ب ــد متعل ــاره ش اش
و گیاهخــوار  غول پیکــر  دایناســوری  ایگوآنــودون، 
ــل عصــر کرتاســه در حــدود  ــه در اوای ــوده اســت ک ب

ــت. ــته اس ــش می زیس ــال پی ــون س ۱۱۳ میلی
وجــود فســیل بافــت نــرم، به ویــژه بافــت نــرم 
دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  نــادر  بســیار  مغــزی 
دانســته های مــا از تاریــخ تکامــل ایــن بافــت بســیار 

محــدود اســت. 
 یکــی از نویســندگان گــزارش مربــوط بــه ایــن مطالعــه

ــن  ــوم زمی ــان عل ــو )Alex Liu( از دپارتم ــس لی الک
دانشــگاه کمبریــج کــه یکــی از دانشــجویان دکتــرای 
برازیــر در آکســفورد نیــز بــوده اســت، در ایــن رابطــه 
می گویــد: احتمــال اینکــه بافــت مغــزی تــا ایــن حــد 

محفــوظ مانــده باشــد، بســیار کــم اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل بایــد بگوییــم ایــن یــک کشــف شــگفت انگیز 

ــا تلقــی می شــود.  ــرای م ب
اینکــه  دلیــل  می گوینــد،  محققــان  آنچــه  طبــق 
ــی  ــالم باق ــدازه س ــن ان ــا ای ــده ت ــیل کشف ش فس
مانــده، ایــن اســت کــه مغــز دایناســور هماننــد ترشــی 
در یــک محیــط اســیدی و کــم اکســیژن قــرار گرفتــه 
ــاق  ــور در بات ــرگ دایناس ــه م ــد اینک ــت. همانن اس
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاده باش ــاق افت ــداب اتف ــا مان ی
ــل  ــن را داشــته اســت کــه قب ــرم فرصــت ای بافــت ن
 از پوســیدگی کامــل، بــه مــواد معدنــی تبدیــل شــود 

و در نتیجه به خوبی تا به امروز باقی بماند.
می دهــد:  توضیــح  این گونــه  این بــاره  در  نورمــن 
اتفاقــی کــه مــا فکــر می کنیــم رخ داده، ایــن اســت 
ــک  ــک ی ــا نزدی ــل ی ــده در داخ ــور یادش ــه دایناس ک
منبــع آب مــرده باشــد؛ در نتیجــه بخشــی از مغــز آن 
در زیــر رســوبات دفــن شــده اســت. از آنجایــی که آب 
دارای محیــط اســیدی و اکســیژن کمــی بــوده، قبــل 
ــود  ــن ش ــوب دف ــور در رس ــدن دایناس ــه کل ب از اینک
ــب شــده  ــی در رســوب قال ــه خوب ــرم ب ــای ن  بافت ه

و محافظت شده اند.

کشف فسیلی از بافت مغزی یک دایناسور

1. اثر زبان
ــل  ــت عم ــر انگش ــد اث ــت همانن ــان، درس ــکال روی زب ــوط و اش ــر خط اث
ــش  ــرد روی زبان ــا منحصربه ف ــی کام ــانی خطوط ــر انس ــی ه ــد؛ یعن می کن
دارد. از ایــن رو اثــر زبــان می توانــد بــه عنــوان یکــی از فاکتورهــای تشــخیص 

هویــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
2. پوست

انســان نیــز ماننــد دیگــر پســتانداران هــر لحظــه در حــال پوســت انداختــن 
اســت. طبــق تحقیقــات، انســان در هــر ســاعت ۶۰۰ هــزار ذره از پوســت خــود 
را در فضــا پراکنــده می کنــد. ایــن مقــدار برابــر 7۰۰ گــرم پوســت در هــر ســال 
اســت. بــه صــورت میانگیــن، انســان در ســن 7۰ ســالگی تقریبــا بــه میــزان 

5۰ کیلوگــرم پوســت اندازی کــرده اســت.
3. تعداد استخوان ها

جالــب اســت بدانیــد کــه کــودک انســان تعــداد بیشــتری اســتخوان نســبت 
ــا ۳5۰ اســتخوان شــروع  ــه یــک فــرد بزرگســال دارد. مــا زندگی مــان را ب ب
ــتن  ــت پیوس ــه عل ــوغ ب ــن بل ــا س ــد ت ــول دوره رش ــا در ط ــم، ام می کنی
اســتخوان ها بــه یکدیگــر ایــن مقــدار بــه ۲۰۶ عــدد اســتخوان کاهــش پیــدا 

می کنــد.
4. تغییرات معده

هــر ســه یــا چهــار روز یک بــار تغییراتــی در معــده شــما بــه وجــود 
ــرد ــه کار می گی ــذا ب ــم غ ــرای هض ــده ب ــه مع ــوی ک ــیدهای ق ــد. اس  می آی

باعــث تاثیراتــی روی خــود آن نیــز می شــود. البتــه معــده مکانیزمــی بــرای 
جلوگیــری از هضــم کامــل خــود دارد.

5. حس بویایی
نیســت  بویایــی سگ ســانان  حــس  قــدرت  بــه  مــا  بویایــی   حــس 

و فقط می توانیم 5۰ هزار رایحه مختلف را به خاطر بسپاریم.
6. طول روده باریک

طــول روده هــای باریــک تقریبــا ۴ برابــر بلندتــر از قــد متوســط انســان اســت. 

اگــر روده هــای باریــک بــه شــکل کنونــی خــود نبودنــد، طــول آن هــا بــه 5 
ــر می رســید. ــا 7 مت ت

7. باکتری ها
در هــر اینــچ مربــع از پوســت بــدن انســان نزدیــک بــه ۳۲ میلیــون باکتــری 

ــد کــه بیشــتر ایــن باکتری هــا بی ضــرر هســتند. زندگــی می کنن
8. بوی پا

ــا، 5۰۰ هــزار غــده  ــا، غــدد عرقــی هســتند. در یــک جفــت پ ــوی پ منشــأ ب
تولیــد غــرق در حــال فعالیــت اســت کــه می تواننــد روزانــه نیــم لیتــر عــرق 

تولیــد کننــد.
9. سرعت عطسه

ــر ۱۶۰  ــغ ب ــود بال ــارج می ش ــان خ ــردن از ده ــه ک ــع عطس ــه موق ــی ک هوای
کیلومتــر در ســاعت ســرعت دارد. عطســه کــردن فشــار بســیار زیــادی 
 بــه بــدن تحمیــل می کنــد. محــال اســت کــه بتوانیــد چشــمان خــود 

را هنگام عطسه باز نگه دارید.
10. مسیر خون

ــا  ــد. تقریب ــی می کن ــان ط ــه در بدنت ــر لحظ ــادی را در ه ــیر زی ــون مس خ
نزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار کیلومتــر مســیر خونــی در بــدن وجــود دارد. قلــب ایــن 
ــا 75۰۰  ــر ب ــن خــون )براب ــزار گال ــه ۲ ه ــدن، روزان ــرکار ب ــی و پ عضــو حیات

ــد. ــاژ می کن ــیرها پمپ ــن مس ــر( را در ای لیت
11. مقدار بزاق

ــت  ــب اس ــا جال ــتید؛ ام ــان نیس ــزاق دهانت ــنا در آب ب ــه ش ــل ب ــما مای ش
بدانیــد کــه هــر شــخص بــه طــور میانگیــن در طــول زندگــی اش نزدیــک بــه 
۲۴ هــزار لیتــر بــزاق تولیــد می کنــد. ایــن مقــدار بــرای پرکــردن دو اســتخر 

شــنا کافــی اســت.
12. صدای خر و پف

ــه  ــروع ب ــا ش ــد خانم ه ــردان و ۴۰ درص ــد م ــالگی ، ۶۰ درص ــس از ۶۰ س پ
ــد کــرد.  خــر و پــف خواهن

ــا  ــرود. عموم ــش ب ــردن پی ــر ک ــد ک ــا ح ــد ت ــف می توان ــر و پ ــدای خ ص
ــت  ــدی صــدای صحب ــه بلن ــی ب ــف ۶۰ دســیبل اســت یعن صــدای خــر و پ
کــردن معمولــی؛ امــا ایــن صــدا می توانــد تــا ۸۰ دســیبل نیــز پیــش بــرود. 
ــه بتــن  ــادی کــه در حــال نفــوذ ب ۸۰ دســیبل، یعنــی صــدای یــک دریــل ب
 اســت. صــدای بیشــتر از ۸5 دســیبل بــرای گــوش انســان بســیار مضــر بــوده 

و ممکن است باعث کری شود.
13. رنگ و تراکم مو

آیــا می دانســتید تراکــم مــوی ســر را از روی رنــگ آن می شــود تخمیــن زد؟ 
بــه طــور میانگیــن هــر انســان ۱۰۰ هــزار پیــاز مــو روی ســرش دارد. هرکــدام 
ــو  ــار م ــد ۲۰ ت ــه تولی ــادر ب ــو در طــول زندگــی انســان ق ــن پیازهــای م از ای
هســتند. افــرادی کــه موهــای بلونــد دارنــد، از بیشــترین میــزان پیــاز مــو در 
ــن افــراد، موهــای  ــد؛ در نتیجــه ای ــا دیگــر رنگ هــا ســود می برن مقایســه ب
ــای  ــرای موه ــو ب ــاز م ــن پی ــداد میانگی ــت. تع ــد داش ــت تری خواهن پرپش
بلونــد ۱۴۶ هــزار، بــرای موهــای مشــکی ۱۱۰ هــزار بــرای موهــای قهــوه ای ۱۰۰ 

هــزار و در آخریــن رده بــرای موهــای قرمــز ۸۶ هــزار عــدد اســت.
14. رشد ناخن ها

ــر  ــی زودت ــما خیل ــای ش ــن پ ــه ناخ ــبت ب ــتتان نس ــای دس ــر ناخن ه اگ
رشــد می کنــد، ایــن کامــا طبیعــی اســت. ناخن هایــی کــه بیشــتر 
ناخــن  زودتــر رشــد می کننــد.  قــرار می گیرنــد  اســتفاده  در معــرض 
 انگشــت های بلندتــر و دســتی کــه بــا آن می نویســید بیشــترین رشــد 
را دارنــد. بــه طــور میانگیــن ناخن هــا در هــر مــاه بــه انــدازه یــک دهــم اینــچ 

ــد. رشــد می کنن
15. نیاز به خواب

شــاید گاهــی بگوییــد کــه دارم از شــدت خــواب می میــرم، امــا بــه معنــای 
ــده  ــا زن ــا هفته ه ــذا ت ــوردن غ ــدون خ ــما ب ــته اید. ش ــه نداش ــه توج کلم
می مانیــد، امــا بعــد از ۱۱ روز نخوابیــدن، بــرای همیشــه بــه خــواب خواهیــد 

رفــت.

15 راز شگفت انگیز بدن انسان 

جدول سودوکو - شماره 33پاسخ جدول شماره 32 سودوکو
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نوع متداول سودوکو یک جدول ۹x۹ است که کل جدول هم 
به ۹ جدول کوچک تر ۳x۳ تقسیم شده است. 

در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داده شده که 
باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:

- قانون اول: در هر سطر جدول، اعداد ۱ تا ۹ بدون تکرار قرار 
گیرد.

- قانون دوم: در هر ستون جدول، اعداد ۱ تا ۹ بدون تکرار 
قــرار گیــرد.

- قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول، اعداد ۱ تا ۹ بدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

 کالهبرداری 2 میلیارد ریالی 

موسسه سپرده گذاری قالبی 
مدیــر یــک موسســه ســپرده گذاری قابــی کــه پــس از 
ــه بســتن موسســه کــرده   جــذب ســرمایه های مــردم اقــدام ب
و متــواری شــده بــود، در عملیــات کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 

اســتان اصفهــان دســتگیر شــد. 
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــس پلی ــروی، رئی ــتار خس ــرهنگ س س
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
ــی  ــهروندان مبن ــر از ش ــکایت 9 نف ــی ش ــت: در پ ــار داش اظه
ــان  ــپرده گذاری از آن ــه س ــک موسس ــر ی ــرداری مدی ــر کاهب ب
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره جعــل 
ــن  ــزود: در ای ــت. وی اف ــرار گرف ــن پلیــس ق ــرداری ای و کاهب
ــترده ای  ــات گس ــکیل و تحقیق ــی تش ــده مقدمات ــه، پرون زمین
توســط کارآگاهــان انجــام گرفــت و مشــخص شــد کــه فــردی 
ــه  ــدام ب ــزی اق ــک مرک ــوز از بان ــه مج ــتن هرگون ــدون داش ب
راه انــدازی موسســه ســپرده گذاری کــرده و بــا تبلیــغ ارائــه ســود 
ــه جــذب  ــه تســهیات بانکــی اقــدام ب بیشــتر، اخــذ وام و ارائ
ســرمایه های مــردم کــرده اســت. ایــن مقــام مســئول عنــوان 
ــدند  ــه ش ــه متوج ــی ک ــس از مدت ــپرده گذاران پ ــت: س داش
ــوده، قصــد خــارج  تمــام وعده هــای موسســه مذکــور واهــی ب
ــتن  ــه بس ــدام ب ــم اق ــه مته ــتند ک ــود را داش ــوه خ ــردن وج ک
ــا  ــروی ب ــرهنگ خس ــود. س ــواری می ش ــرده و مت ــه ک موسس
بیــان اینکــه متهــم در مــدت فعالیــت چهارماهــه ایــن موسســه 
توانســته بــود ۲ میلیــارد ریــال کاهبــرداری کنــد، اظهــار داشــت: 
ســرانجام بــا اقدامــات علمــی و تخصصــی کارآگاهــان پلیــس 
ــژه در مخفیگاهــش  ــات وی ــک عملی ــور در ی ــرد مذک آگاهــی ف
دســتگیر، بــا اقــرار خــود بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده و بــا 
قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــد. ایــن مقــام انتظامــی تصریــح 
کــرد: نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن پرونــده ایــن اســت کــه در 
ــه  ــز ب بررســی ســوابق متهــم مشــخص شــد وی ســال 9۴ نی
اتهــام اقــدام مشــابهی دســتگیر شــده و بــه زنــدان رفتــه اســت؛ 
امــا پــس از تســویه بدهــی خــود آزاد شــده و دوبــاره اقــدام بــه 
ــردم  ــپرده های م ــع آوری س ــی و جم ــه جعل ــدازی موسس راه ان
ــه  ــا هشــدار ب کــرده اســت. رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ب
مــردم درخصــوص این گونــه کاهبرداری هــا اظهــار داشــت: 
ســپرده گذاری  از  می دهیــم کــه  هشــدار  شــهروندان  بــه 
در موسســاتی کــه دارای مجــوز از بانــک مرکــزی نیســتند 
در  ســرمایه گذاری  هرگونــه  از  قبــل  و  کــرده  خــودداری 
شــرکت ها و موسســات بــا اســتعام از مراجــع قانونــی نســبت 

ــد.  ــان حاصــل کنن ــان اطمین ــه فعالیــت مجــاز آن ب
ایــن مقــام انتظامی بیان داشــت: شــهروندان باید به موسســات 
ــا  ــد و ادع ــارف می دهن ــای غیرمتع ــه وعده ه ــرکت هایی ک و ش
ــم  ــود ک ــا س ــای کان ب ــه وام ه ــه ارائ ــادر ب ــه ق ــد ک  می کنن
و ارزان قیمــت هســتند، مشــکوک شــوند و حتمــا موضــوع را بــا 

پلیــس و مراجــع قانونــی در میــان بگذارنــد. 

دستگیری شکارچی مسافران فرودگاه
بــه گــزارش جــام جــم، چنــد روز پیــش مامــوران پلیــس آگاهی 
فــرودگاه مهرآبــاد تهــران، هنــگام گشــت زنی در محوطه فــرودگاه 
 بــه مــردی حــدودا ۳5 ســاله کــه کوله پشــتی بــر دوش داشــت

مشــکوک شــدند. مامــوران او را زیرنظــر گرفتنــد و متوجه شــدند 
ایــن مــرد بــه ســمت نمازخانــه فــرودگاه مــی رود. در ایــن مرحله 
مامــوران بــه تعقیــب وی ادامــه دادنــد تــا اینکــه مشــاهده کردند 
ایــن جــوان وارد نمازخانــه شــده و افــراد را زیرنظــر گرفتــه 
 اســت.ماموران کــه احتمــال دادنــد ایــن مــرد ســارق اســت، او 
 را دســتگیر کردنــد. در بازرســی از کوله پشــتی او نیــز طــا

کارت هــای بانکــی، کارت هــای شناســایی، قبــوض صنــدوق 
امانــات بانــک، مــدارک جعلــی، گوشــی و ســیم کارت های 
ــق  ــا متعل ــد طاه ــی ش ــدا مدع ــد. او ابت ــف ش ــف کش مختل
تــا  بفروشــد  را  آن هــا  می خواســته  و  بــوده  مــادرش  بــه 
ــق  ــز متعل ــوال نی ــه ام ــد و بقی ــم کن ــان او را فراه ــه درم هزین
بــه خــودش و دیگــر اعضــای خانــواده اش اســت. در ایــن 
 مرحلــه مامــوران بــا بررســی کارت هــای بانکــی توانســتند
هویــت مالــکان را شناســایی کــرده و آنــان را بــه پلیــس آگاهــی 
ــد  ــافر بوده ان ــد مس ــات گفتن ــکان در تحقیق ــد. مال ــار کنن احض
ــه  ــا بعــد از ســفر در نمازخان ــاه را پیــش از ســفر ی ــی کوت و زمان
فــرودگاه بــرای اســتراحت گذرانده انــد و زمانــی کــه بیــدار 
شــده اند، متوجــه می شــوند وسایلشــان بــه ســرقت رفتــه اســت. 
همچنیــن قبــل از مســدود کــردن حسابشــان، ســارق موجــودی 
آن را خالــی کــرده بــود. در ادامــه تحقیقــات پلیــس معلــوم شــد 
ــوده اســت.  ــه مســافران ب ــق ب ــز متعل ــای کشف شــده نی طاه
بررســی ســوابق کیفــری متهــم نشــان داد او یــک دزد حرفــه ای 
اســت کــه در زمینــه ســرقت خانــه و امــوال مســافران فعالیــت 
دارد و چنــد مــاه قبــل از زنــدان آزاد شــده اســت. بــا مشــخص 
شــدن ایــن موضــوع، رونــد رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحلــه ای 
جدیــدی شــد. تحقیقــات از ایــن متهــم ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ــریالی اش  ــرقت های س ــت و راز س ــود را شکس ــکوت خ وی س
ــه   ــه افســر تحقیــق گفــت: مــن ب را فــاش کــرد. مــرد ســارق ب
ــر دوش  ــتی ب ــه کوله پش ــه همیش ــی ک ــافر در حال ــوان مس عن
ــا زیرنظــر  ــدم. ب ــاد می آم ــرودگاه مهرآب ــه محوطــه ف داشــتم ب
ــد  ــه می رفتن ــه نمازخان ــا ب ــه آن ه ــی ک ــافران زمان ــن مس گرفت
می شــدم  مطمئــن  آنکــه  از  پــس  می کــردم.  تعقیبشــان 
مســافران در آنجــا خوابشــان بــرده، از ایــن فرصــت بــرای دزدی 
ــا  ــه آن ه ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــزود: ب ــردم. وی اف ــتفاده می ک اس
ــدرک  ــی، م ــه گوش ــل آن از جمل ــات داخ ــا محتوی ــاک ها ی س
ــه ســرقت  ــا و پول هایشــان را ب ــی، ط ــای بانک ــی کارت ه هویت
می بــردم. بــه ســوغاتی مســافران هــم رحــم نمی کــردم. 
مــی دادم  انجــام  را  دزدی هــا  ایــن  روز یک بــار   هــر چنــد 
و بــه فــرودگاه می آمــدم تــا ماجــرا لــو نــرود. عــاوه بــر آن بــا 
پرســه زدن در بیمارســتان های ســطح شــهر تهــران، از همراهــان 
ــرقتی  ــای س ــی و طاه ــردم. گوش ــرقت می ک ــار س ــراد بیم  اف
را بــه قیمــت کمتــری می فروختــم. موجــودی کارت هــای بانکــی 

را کــه رمزشــان نیــز یادداشــت شــده بــود خالــی می کــردم.
در ادامــه تحقیقــات از متهــم، مشــخص شــد کــه وی در ســرقت  
ــوان  ــه عن ــت: ب ــم گف ــت. مته ــته اس ــت داش ــز  دس ــا نی خانه ه
ــول طــا  ــم و از آنجــا پ ــردم می رفت ــای م ــه خانه ه ــکار ب خدمت
و امــوال قیمتــی را ســرقت می کــردم. ســرهنگ ابوالفضــل 
حیدرعربــی، رئیــس پلیــس آگاهــی فــرودگاه مهرآبــاد تهــران در 
ایــن بــاره گفــت: بــا اعتــراف متهــم بــه دزدی هــای ســریالی اش 
بــرای او از ســوی بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی 
ــی صــادر شــده  ــرار قانون ــران ق ــاد ته ــرودگاه مهرآب ــاب ف و انق
ــدن  ــخص ش ــرای مش ــم ب ــی از مته ــات تکمیل ــت. تحقیق اس
ــه دارد. ــگان ادام ــر مالباخت ــر جرایمــش و شناســایی دیگ دیگ

حوادث

عزت نفس کودکتان را تقویت کنید
ــن و  ــزت نفــس از مهم تری ع
اصلی تریــن مســائل در زندگــی 
هــر فــردی اســت کــه در 
ــت  ــودکان از اهمی ــی ک زندگ

ویژه ای برخوردار است. 
در واقــع در تعریــف عــزت 
بایــد  کــودکان  در  نفــس 
را  خــود  هویــت  »هنگامــی کــه کــودکان  گفــت: 
ــا  ــی ی ــود، ارزش منف ــات خ ــرای خصوصی ــد، ب می یابن
ــی  ــی ارزیابی های ــور کل ــوند.به  ط ــل می ش ــت قائ مثب
 کــه کــودکان از خــود دارنــد، عــزت نفــس آنــان 

را تشکیل می دهد.«
ــودک  ــای ک ــر موفقیت ه ــس ب ــزت نف ــت، ع در حقیق
در تمــام زمینه هــا تأثیــر بســیاری دارد؛ مثــا کودکانــی 
 کــه احســاس خوبــی دربــاره توانایی هــای خــود دارنــد

ــی  ــس خوب ــزت نف ــه ع ــی ک ــر از کودکان ــوال بهت معم
می خواننــد. درس  ندارنــد، 

ــزت  ــزان ع ــن در می ــه والدی ــن اســت ک ــم ای ــه مه نکت
ــد. ــادی دارن ــر زی ــودکان خــود، تأثی نفــس ک

ــد  ــوان چن ــودکان می ت ــس ک ــزت نف ــت ع ــرای تقوی  ب
ــرد: ــه کار ب راهــکار ســاده ب

۱- رفتــاری مهربــان و مایــم داشــته باشــید و بــه 
 کــودکان خــود محبــت کنیــد. البتــه محبــت شــما 

به فرزندتان، نباید به صورت سطحی ابراز شود.
ــد:  ــان توجــه کنی ــه احساســات و نظــرات فرزندت ۲- ب
هنگامــی کــه بــه شــادی یــا ناراحتــی کودکتــان توجهــی 
نمی کنیــد و واکنشــی نشــان نمی دهیــد، در واقــع 
مــورد  را  او  و  نمی گیریــد  جــدی  را  او  احساســات 
عــزت  ترتیــب  بدیــن  می دهیــد؛  قــرار  بی توجهــی 

ــرد.  ــد ب ــن خواهی ــان را از بی ــس کودکت نف
ــری  ــئله ای نظ ــاره مس ــما درب ــد ش ــه فرزن ــر چنانچ اگ

می دهــد، بــه حرف هــای وی توجــه کنیــد.
۳- بــه کــودک خــود احتــرام بگذاریــد. به ایــن معنی که 
 بــرای کــودک خــود ارزش قائــل شــوید و او را بــا الفــاظ 

و صفات خوب و محترمانه صدا بزنید.
 ۴- هرگــز ســعی نکنیــد کــودک خــود را مــورد تحقیــر 
ــران  ــه دیگ ــز ب ــن هرگ ــد. همچنی ــرار دهی و تمســخر ق
اجــازه ندهیــد کــه کودکتــان را مــورد تحقیــر و تمســخر 
قــرار دهنــد. حتــی جماتــی ماننــد »تــو هنــوز یــک بچه 

ــد ســبب تحقیــر کــودک شــود. هســتی« نیــز می توان
5- کودکتــان را بیــش از حــد مــورد حمایــت قــرار 
ندهیــد. اگــر کــودک خــود را بیــش از حــد مــورد 
حمایــت و پشــتیبانی قــرار دهیــد، ممکــن اســت 

احســاس کنــد کــه فــردی ضعیــف اســت. 
ــه خــود وابســته  ســعی کنیــد بیــش از حــد آن هــا را ب

نکنیــد.
۶- فرزندتــان را بــا دیگــران مقایســه نکنیــد. حتــی بــا 
ــان؛ زیــرا ایــن کار ســبب می شــود کــه  ــدان دیگرت فرزن

فرزندتــان عــزت نفــس خــود را از دســت بدهــد.
 7- بــه حرف هــای کــودک خــود بــه دقــت گــوش کنیــد 
ــه آن هــا پاســخ دهیــد. ایــن رفتــار نشــانه احتــرام  و ب

ــان اســت. ــه فرزندت گذاشــتن شــما ب
۸- از تنبیه و تهدید و خشــونت فیزیکی بپرهیزید. تنبیه 
 کــردن کــودک یــا ضــرب و شــتم وی و تهدیــد کردنــش 
باعــث می شــود کــه کــودک شــما، عــزت نفــس خــود 
را از دســت بدهــد. همچنیــن هرگــز کــودک خــود را بــا 

موجــودات خیالــی ماننــد لولــو نترســانید.
9- تشــویق و تحســین کردن و پاداش دادن را فراموش 
 نکنیــد. ســعی کنیــد هنگامــی کــه کودکتــان، کار خــوب 
 و شایســته ای انجــام می دهــد، او را مــورد تشــویق 
ــه او  ــد ب ــن می توانی ــد و همچنی ــرار دهی ــین ق و تحس

ــه بدهیــد. ــا هدی ــاداش ی پ
۱۰- از نصیحــت بیــش از حــد و دســتور دادن بــه 
فرزندتــان خــودداری کنیــد و هیــچ گاه نظــرات خویــش 
را بــه کودکتــان تحمیــل نکنیــد؛ زیــرا ایــن مــوارد ســبب 

ــان خواهــد شــد. کاهــش عــزت نفــس فرزندت
ــه کودکتــان مســئولیت بدهیــد. دادن مســئولیت  ۱۱- ب
بــه کــودک در صورتــی کــه متناســب بــا ســن و توانایــی 
 وی باشــد و بتوانــد از عهــده آن بــه خوبــی برآیــد

ــه نفــس او  ــاد ب ــزت نفــس و اعتم ــش ع ســبب افزای
می شــود.

 ۱۲- بــه توانایی هــا و عایــق فرزندان خــود اهمیت دهید 
و در پرورش استعدادهای فرزندان کوشا باشید.

 ۱۳- نظــم و انضبــاط را در کــودک خــود پــرورش دهیــد 
ــای  ــا ناکامی ه ــدن ب ــه ش ــرای مواج ــل وی را ب و تحم

ــد. ــی افزایــش دهی احتمال
۱۴- بــه ســرگرمی ها و تفریحــات مناســب کــودک 

ــد. ــت دهی ــود اهمی خ

روان شناسی کودک
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ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــان پرداز ۲۰۰۰ ش ــامانه آس س
ــات  ــرای خدم ــرکت ب ــن ش ــد ای ــرویس های جدی ــی از س یک

ــت.  ــترکان آن اس ــه مش ــر ب بهت

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن ســرویس بــا مهنــدس غامرضــا 
امیــری، رئیــس اداره بازاریابــی و امــور مشــترکان شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

ایــن گفت وگوســت. می خوانیــد حاصــل 

    برنامه های توسعه ای برای سامانه آسان پرداز 2000
مهنــدس غامرضــا امیــری، رئیــس اداره بازاریابــی و امــور 
دربــاره  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  مشــترکان 
ــد:  ــرای ســامانه آســان پرداز ۲۰۰۰ می گوی برنامه هــای توســعه ای ب
ــان پرداز  ــامانه آس ــده س ــعه ای ایجادش ــات توس ــی از امکان یک
ــدون  ــا ب ــوض مشــترکان خــاص دیت ۲۰۰۰، امــکان پرداخــت قب
نیــاز بــه شناســه قبــض و شناســه پرداخــت اســت. مشــترکان 
ــکان  ــن ام ــد از ای ــده می توانن ــماره پرون ــتن ش ــا داش ــا ب تنه

ــد. ــتفاده کنن ــامانه اس س

ــی  ــال رایزن ــه در ح ــامانه ک ــن س ــعه ای ای ــای توس  از برنامه ه

اســت، امــکان دریافــت شــارژ تمامــی اپراتورهــا روی ایــن 
ــت. ــامانه اس س

 بــا ایــن امــکان مشــترکان تمــام اپراتورهــا می تواننــد بــه 
ــای  ــر برنامه ه ــد. از دیگ ــارژ کنن ــود را ش ــیم کارت خ ــی س راحت
تمــام  داریــم  اســت کــه قصــد  ایــن  توســعه ای ســامانه 
سیســتم های مبتنــی بــر صــدا یــا تلفــن را بــرای تمــام 

کنیــم. مهیــا  خدمات رســان  ارگان هــای 

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد



P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس  اقتصاد

ــر  ــت محیطی دیگ ــدی و زیس ــم تولی ــروژه مه ــه و 4 پ ــل خاورمیان ــه ری ــن کارخان بزرگ تری
ــاه  ــت، کار و رف ــور ، وزرای صنع ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ــان ب ــن اصفه در ذوب آه
ــا  ــارزه ب ــی مب ــان( روز مل ــا )13 آب ــان ب ــس، همزم ــدگان مجل ــدادی از نماین اجتماعــی و تع

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــی در اصفه ــتکبار جهان اس
ــتگاه  ــه و ایس ــل خاورمیان ــد ری ــه تولی ــن کارخان ــاح بزرگ تری ــرداری و افتت ــن بهره ب   در آئی
ریخته گــری شــماره 5 ذوب آهــن اصفهــان، معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: ایــران 
ظرفیت هــای بســیاری دارد کــه کلیــد به کارگیــری از ایــن ظرفیت هــا بــرای مقابلــه بــا 

چالش هــا، مدیریــت اســت.
اســحاق جهانگیــری بــا بیــان اینکــه بهــره نبــردن از نیروهــای توانمنــد کشــور، جفــا بــه کشــور 
اســت، بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرد: علی رغــم مشــکالت موجــود، ذوب آهــن بــه عنــوان یــک 

واحــد تولیــدی و صنعتــی بــزرگ کشــور توانســته اســت خــود را ســر پــا نگــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکل و شــمایل مبــارزه بــا اســتکبار در هــر روزی متفــاوت اســت 
و مــا بایــد متناســب بــا شــرایط بدانیــم کــه چــه چیــزی اولویــت نظــام اســالمی اســت و از 
ــروز، روز  ــزود: ام ــیم، اف ــران آگاه باش ــالمی و ای ــام اس ــش روی نظ ــی پی ــای اصل چالش ه
 مهمــی بــرای ملــت ایــران اســت. بایــد تقــارن افتتــاح کارخانــه تولیــد ریــل ملــی و 13 آبــان 
 را بــه فــال نیــک گرفــت. 13 آبــان در تاریــخ ایــران، یــادآور اتفاقــات تاریخــی مهــم 

و سرنوشت سازی است که به هیچ عنوان نمی توان آن را از تاریخ ایران حذف کرد.
    معیشت مردم با مشکل مواجه است

جهانگیــری، عمــده چالش هــای داخــل کشــور را مســائل اقتصــادی عنــوان کــرد و افــزود: حل 
مشــکالت اقتصــادی  بــه گونــه ای نیســت کــه بــرای آن نیروی هــای انســانی خارجی اســتفاده 
ــه دلیــل سیاســت های غلــط گذشــته، قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافتــه   شــود. اکنــون ب

و معیشت مردم با مشکل مواجه شده است.
 وی بیــان داشــت: در منطقــه رقبایــی داریــم کــه بــرای رقابــت بــا آن هــا بایــد تــوان اقتصــادی 
ــران  ــه ای ــا اســتکبار و دشــمن، خدمــت ب ــارزه ب ــادی داشــته باشــیم؛ در ایــن شــرایط مب  زی
و خدمــت بــه نظــام جمهــوری اســالمی، قطعــا تــالش بــرای بــه راه انداختــن اقتصــاد کشــور 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای بســیاری در اقتصــاد کشــور وجــود دارد کــه بایــد از آن هــا بــه 
طــور مناســب اســتفاده کــرد، گفــت: ظرفیت هــای طبیعــی شــامل نفــت و گاز و ظرفیت هــای 
انســانی و ظرفیت هــای مجــرب تحصیلکــرده در بخش هــای مختلــف در کشــور وجــود 
دارنــد. هــر کــدام از افــرادی کــه در کارخانــه ذوب آهــن فعالیــت می کننــد، می تواننــد 

ــد. ــاد کنن ــور ایج ــی را در کش ذوب آهن های
ــد  ــرده و توانمن ــرب و تحصیلک ــای مج ــه از نیروه ــزود: اینک ــور اف ــاون اول رئیس جمه مع
ــار  ــور در کن ــود در کش ــای موج ــت. ظرفیت ه ــور اس ــه کش ــا ب ــم، جف ــتفاده نکنی ــور اس کش

محدودیت هــا می توانــد تــوان کشــور را در عبــور از مشــکالت افزایــش دهــد.
    توسعه شبکه ریلی به تمام نقاط کشور

ــت  ــا، مدیری ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــن ظرفیت ه ــری ای ــد به کارگی ــه داد: کلی وی ادام
ــود  ــد در دوران رک ــر از 1۰ درص ــه کمت ــد ب ــورم 4۰ درص ــرد ت ــر می ک ــی فک ــه کس ــت. چ اس
برســد؟ چــه کســی فکــر می کــرد ایــران بتوانــد از مذاکــرات ســربلند خــارج شــود؟ بنابرایــن 

ــم. ــه کنی ــر مشــکالت غلب ــم ب می توانی
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه توســعه راه آهــن و شــبکه ریلــی در کشــور بســیار پــر اهمیت اســت 
ــوده کــه شــبکه ریلــی در سراســر کشــور  اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف رئیس جمهــور ایــن ب
ــون  ــرو باشــند. تاکن ــزرگ دارای مت ــد تمــام شــهرهای ب ــد. بای ــدا کن ــه ســرعت توســعه پی ب
هــر شــهر بــزرگ دارای شــبکه ریلــی و متروســت؛ امــا مگــر می تــوان محیــط زیســت را در 

شــهرهای بــزرگ بــدون ایجــاد متــرو حفــظ کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران، صنعتی تریــن کشــور منطقــه اســت و کشــورهای همســایه بــه 
جــز کشــور ترکیــه در برابــر ایــران حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد، افــزود: هیچ یــک از کشــورهای 
همســایه دارای کارخانــه تولیــد ریــل نیســتند و ایــن کشــورها قطعــا بــه شــبکه ریلــی نیــاز 

دارنــد و بایــد شــبکه ریلــی خــود را از جایــی تامیــن کننــد.
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: واحــدی ماننــد ذوب آهــن کــه در صنعتــی شــدن اســتان 
اصفهــان نقــش اصلــی را داشــته، حیــف اســت این گونــه بــا مشــکالت دســت و پنجــه نــرم 

کنــد.
وی ادامــه داد: مدیــر و مجموعــه بنگاه هــای اقتصــادی، نبایــد چشمشــان بــه وزیــر و مقامــات 
دولتــی باشــد؛ مالــک بنــگاه یــا کارخانــه بایــد دلســوز باشــد و بــا مدیریــت خــود مشــکالت 

را اداره کنــد.
   تالش صنعتی ها برای حق آبه کشاورزان   

ــان  ــتان اصفه ــدی در اس ــای تولی ــرای واحده ــئله آب ب ــه مس ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــه  ــزی ب ــر چی ــش از ه ــم بی ــار داری ــان انتظ ــتان اصفه ــت اس ــرد: از صنع ــار ک ــاره و اظه اش
موضــوع کــم آبــی اصفهــان توجــه کنــد و خــود را بــا بی آبــی اســتان تطبیــق دهــد. کشــاورزان 
ــا  ــت. م ــده اس ــع نش ــت قط ــا آب صنع ــد، ام ــع کرده ای ــا را قط ــاورزی م ــد آب کش می گوین
ــوه  ــم انب ــل حج ــه دلی ــدی را ب ــای تولی ــوان واحده ــه نمی ت ــم ک ــرایط می گویی ــن ش در ای
کارگرانشــان  تعطیــل کــرد؛ امــا آن هــا معتقدنــد کــه مــا قبــل از ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه 

داشــته ایم. حق آبــه 
ــتند  ــور هس ــن کش ــای ای ــن آدم ه ــن و عزیزتری ــاورزان منصف تری ــه کش ــان اینک ــا بی  وی ب
و حتمــا بــه آن هــا توجــه می کنیــم، اظهــار کــرد: صنایــع می تواننــد بــا اســتفاده از جمــع آوری 
 پســاب های شهرســتان های اســتان اصفهــان، آب مــورد نیــاز صنعــت را تامیــن کننــد 

و توسعه صنعتی را در استان ادامه دهند.
    تولید ریل، تحقق خودباوری در صنعت کشور 

جهانگیــری بــه موضــوع حفــظ محیــط زیســت در اســتان نیــز اشــاره و تاکیــد کــرد: روزهــای 
ســالم شــهر اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته ســه برابــر شــده اســت. بــه علــت اینکــه در 
ــا گازســوز  ــورو 4 مصــرف می شــود، نیروگاه هــای غــرب اســتان تقریب ــن ی ــن شــهر، بنزی ای

ــا اقدامــات شــهرداری اصفهــان کاهــش یافتــه اســت. شــده اند و ترافیــک نیــز ب
ــا تولیــد ریــل   جهانگیــری تصریــح کــرد : ذوب آهــن اصفهــان در ســال اقتصــاد مقاومتــی ب
خودبــاوری در صنعــت کشــور را جلوه گــر ســاخت؛ لــذا ایــن شــرکت  در امــر محیــط زیســت 
نیــز ایــن توانایــی را دارد کــه  بــا همــت پرســنل خویــش، بــرگ زریــن دیگــری بــر افتخــارات 

صنعــت کشــور بیفزایــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارکنــان و مدیــران ذوب آهــن اصفهــان بــا همــت و تــالش خــود علی رغــم 
مشــکالت بســیار در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل بــا تولیــد ریــل، خودبــاوری در 
عرصــه صنعــت کشــور را جلوه گــر ســاختند، ادامــه داد: انتظــارم از ذوب آهــن ایــن اســت کــه 
در هــر توســعه ای، مســئله محیــط زیســت را ماننــد مســئله آب اصفهــان مــورد توجــه اکیــد 

قــرار دهــد.
وی بــا اشــاره بــه 6 ســال فعالیــت خــود بــه عنــوان اســتاندار در اصفهــان تصریــح کــرد: کشــور 
مــا، به ویــژه شــهر اصفهــان بــه لحــاظ برخــورداری از نیروهــای توانمنــد و مدیــران برجســته  
ــی  ــت علم ــتفاده از ظرفی ــا و اس ــن توانمندی ه ــری از ای ــا بهره گی ــی دارد و ب ــرایط خوب  ش

و دانشگاهـی، می تـوان بر تمام مشکالت و محدودیـت هـا فائق آمد. 
ــار  ــح کــرد: خوشــحالم کــه مدیریت هــا و ظرفیت هــا در کن ــور تصری معــاون اول رئیس جمه
یکدیگــر قــرار گرفته انــد و منشــأ خدمــات و دســتاوردهای بســیاری شــده اند؛ از جملــه ایــن 
ــا 6 کشــور  ــره ب ــت در مذاک ــه 1۰ درصــد و موفقی ــورم 4۰ درصــدی ب دســتاوردها، کاهــش ت

قدرتمنــد دنیــا و برجــام اســت.
 وی افــزود: نزدیــک بــه 1۰۰ ســال اســت کــه در کشــور راه آهــن داریــم و نیــم قــرن اســت کــه 
در کشــور ذوب آهــن احــداث شــده اســت؛ امــا در ایــن مــدت قــادر بــه تولیــد ریــل نشــدیم 
کــه خوشــبختانه ایــن امــر در دولــت تدبیــر و امیــد و بــا تدبیــر مدیــران ذوب آهــن در ســال 

95 بــه ثمــر نشســت.  
جهانگیــری اظهــار داشــت:  توســعه صنعــت حمــل و نقــل ریلــی، همــواره مــورد تاکیــد ایــن 
ــط زیســت  ــرو، محی ــه زیرســاخت ها،  مت ــه در توســعه کشــور از جمل ــرا ک ــت اســت؛ چ  دول

و صادرات نقش مهمی دارد.  
   نقش اصلی ذوب آهن اصفهان در صنعتی شدن کشور  

ــد؛  ــا و شــرق آســیا وارد می کنن ــکا، اروپ ــل را از آمری ــف ری ــان کــرد: کشــورهای مختل وی بی
امــا ایــران بــه عنــوان یــک کشــور صنعتــی، ایــن کاالی مهــم را در داخــل تولیــد کــرد. ایــن 
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــران ذوب آه ــر مدی ــران و تدبی ــت کارگ ــالش و هم ــل ت ــت حاص موفقی

ــه واقــع در ایــن عرصــه درخشــیدند.  ــد و ب ــد کردن ــا باکیفیــت را تولی محصــول ب
ــت رســیده ایم، وزارت صنعــت  ــن موفقی ــه ای ــه ب ــت: حــال ک ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ــد سیاســت هایی را در پیــش گیــرد کــه از ایــن تولیــد ملــی حمایــت  معــدن و تجــارت، بای

شــود و دیگــر امــکان واردات ریــل وجــود نداشــته باشــد. 
 وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان در صنعتــی شــدن کشــور، نقــش اصلــی را ایفــا کــرده اســت 
و در تولیــد فــوالد هــم از چنــان توانایــی برخــوردار شــد کــه ماموریــت یافــت تــا صنعــت فــوالد 

را در دیگــر اســتان های کشــور توســعه دهــد. 
ــیاری  ــیل بس ــی و پتانس ــان از توانای ــن اصفه ــت: ذوب آه ــار داش ــری اظه ــحاق جهانگی اس
برخــوردار اســت و نبایــد چنیــن شــرکتی از مشــکالت مالــی رنــج ببــرد. در ســال های گذشــته 
ــان  ــر کارکن ــا تدبی ــه ب ــتم ک ــن هس ــود و مطمئ ــرکت ها ب ــودآورترین ش ــزو س ــن ج  ذوب آه

و مدیران خود می تواند تمام این مشکالت را پشت سر بگذارد. 
 وی تاکیــد کــرد: نمی توانیــم اصفهــان را از صنعتــی شــدن جــدا کنیــم؛ البتــه جهت گیری هــای 
ــدن  ــان ش ــمت دانش بنی ــه س ــع ب ــا صنای ــم داد و حتم ــر خواهی ــالح و تغیی ــی را اص صنعت

حرکــت خواهنــد کــرد.
   نقش صندوق ها در تحقق اقتصاد مقاومتی 

در ادامــه ایــن آئیــن نیــز وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه صندوق هــا 

در اقتصــاد دنیــا نقــش بســیار مؤثــری دارنــد و گاه ســهم آن هــا تــا 18۰ درصــد هــم می رســد 
بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرد: صندوق هــا در خدمــت توســعه ملــی حضــور داشــتند، در دوران 

رکــود نیــروی کار خــود را حفــظ کردنــد و بــه ســمت شــفافیت رفتنــد. 
 علــی ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده ای در وزارت کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان وزارتــی که 
بیشــترین صندوق هــا را در خــود جــای داده اســت، داریــم کــه صندوق هــا در خدمــت توســعه 
ملــی و بــه مثابــه توســعه ملــی حضــور پیــدا خواهنــد کــرد، گفــت: صندوق هــا در دوران رکــود 
حفــظ نیــرو کردنــد و بیــکاری را افزایــش ندادنــد و بــه طــرف شــفافیت رفتنــد؛ همچنیــن در 
راســتای بین المللــی کــردن صندوق هــا پنجشــنبه یــک واحــد را هــم در آذربایجــان افتتــاح 

می کنیــم تــا بتوانیــم از ظرفیــت صندوق هــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کنیــم.
ــه روح اقتصــاد  ــی ک ــا نقــش مهمــی در اقتصــاد مردم ــرد: صندوق ه ــد ک ــاون تاکی ــر تع وزی
مقاومتــی مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری اســت، دارنــد؛ از ایــن رو هــم در بــازار ســرمایه 
و هــم در توســعه زیرســاخت ها، صندوق هــا نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد. ایــن در حالــی 
ــم  ــد ه ــه 25 درص ــان ب ــت سهمش ــان از دول ــا مطالباتش ــا ب ــران صندوق ه ــه در ای ــت ک اس

نمی رســد. 
ــانتریفیوژ  ــرخ س ــم چ ــه ه ــتیم ک ــتانی هس ــحالیم در اس ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
می چرخــد و هــم چــرخ صنعــت بیــان کــرد: مــا قادریــم نیــاز داخلــی را در ایــن جــا تولیــد 

ــا حــل خواهــد شــد. ــه نواقصــی هــم وجــود دارد، ام ــم ک کنی
   ریل توسعه کشور، سواربر ریل ملی ذوب آهن است

وزیــر کار، رفــاه و امــور اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر زیرســاخت های بــورس و ســایر 
زیرســاخت ها مثــل بخــش خصوصــی آمــاده باشــد، آمــاده اجــرای سیاســت های انقباضــی 
ــم  ــا سیاســتگذاری می توانی ــت: ب ــوری گف ــاون اول ریاســت جمه ــه مع ــاب ب هســتیم، خط

بخــش بزرگــی از تحــوالت کشــور را در زمینــه اقتصــاد و توســعه دنبــال کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در یــزد حمــل و نقــل کاشــی 13 درصــد و فــروش ســیمان افزایــش یافتــه 
ــد؛  ــت نمی برن ــه بن بس ــور را ب ــار کش ــی قط ــوزن بانان ناش ــر س ــت: دیگ ــراز داش ــت، اب اس
ــا ســوزن بانی غلــط بــه بن بســت هایی رفتــه بــود و امــروز  متأســفانه قطــار توســعه کشــور ب
خوشــحالیم کــه ریــل توســعه کشــور بــر ریــل ملــی کــه در ذوب آهــن تولیــد شــده، خواهــد 

نشســت.
ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه نوســتالژی ایرانی هــا در دهــه 3۰ و 4۰ ســر پــا شــدن ذوب آهــن 
بــوده اســت، افــزود: امــروز تنهــا یــک قطعــه فــوالدی رونمایــی نمی شــود و ایــن یــک آرزوی 

دیرینــه و تحقــق کارآمــدی و دانــش جوانــان ایــن مــرز و بــوم بــوده اســت.
وی افــزود: خوشــبختانه امــروز تنــاژ کمــی ریــل  وارد می شــود کــه ایــن بــه همــت بچه هــای 
ذوب آهــن اســت و ایــن محصــول، نمــاد غیــرت جوانــان ذوب آهــن و نمــاد غیــرت ایرانــی در 

دوران رکــود اســت.
ــر ریــل  ــان توســعه را ب ــران، نمــاد توســعه اســت و دولــت، جری ــر کار گفــت: ریــل در ای وزی

ــل نشســته اســت. ــر ری ــه درســتی ب ــت در مســیر توســعه ب درســت می نشــاند و دول
ــرات خــود  ــت در حــال شــکوفا شــدن اســت و هــر دوره ای تأثی  وی ادامــه داد: امســال دول
ــه  ــر، بلکــه ب ــک وزی ــوان ی ــه عن ــه ب ــذارد؛ ن را در دو و ســه ســال پــس از خــود باقــی می گ

ــر اســت. ــز در حــال تغیی ــم همــه چی ــع می بین ــرد مطل ــک ف ــوان ی عن
   بانک ها پیچ سختگیری به صنایع را شل کنند

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آئی ــان ای ــر میهم ــز، دیگ ــارت نی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
 تقاضامندیــم وزارت راه در بهره بــرداری یــا نوســازی راه آهــن کشــور سفارشــات خارجــی خــود 
ــرای خریــد از خــارج کشــور رغبــت  را کاهــش دهــد، بیــان کــرد: اگرچــه وجــود فاینانــس ب

ایجــاد می کنــد، امــا امیــدوارم طلســم خریــد ریــل از خــارج از کشــور شکســته شــود و بــه 
ســمت تولیــدات داخلــی، صــادرات و بازاریابــی حرکــت کنیــم. 

  محمدرضــا نعمــت زاده، ذوب آهــن را سرمنشــأ تحوالتــی بــزرگ در اســتان و کشــور نــام بــرد 
و اظهــار کــرد: قــرار بــود درســت یــک ســال پیــش، ایــن ریــل بــه بــازار تحویــل داده شــود؛ امــا 
ــع پیش بینی شــده در ســال 93 حاصــل  ــود داشــت و مناب ــی وج ــود نقدینگ متاســفانه کمب

نشــد. پــروژه کارخانــه تولیــد ریــل ملــی بــدون کمــک تســهیالت بانکــی اجــرا شــده اســت.
ــا فــوالد مــورد تاییــد شــرکت راه آهــن  ــه اینکــه ریلــی کــه تولیــد می شــود ب ــا اشــاره ب وی ب
جمهــوری اســالمی ایــران اســت، گفــت: خوشــبختانه تیرآهن هــای بــا ل پهــن کــه بــا کمبــود 

آن در کشــور مواجهیــم، بالفاصلــه در همیــن خــط تولیــد خواهــد شــد.
ــار کــرد:  ــد داخــل در پروژه هــا اظه ــل تولی ــا تقاضــا از وزارت راه، جهــت اســتفاده از ری  وی ب
 تقاضامندیــم وزارت راه در بهره بــرداری یــا نوســازی راه آهــن کشــور سفارشــات خارجــی خــود 
ــاد  ــزه ایج ــور انگی ــارج کش ــد از خ ــرای خری ــس ب ــود فاینان ــه وج ــد. اگرچ ــش ده را کاه

 . می کنــد
نعمــت زاده اضافــه کــرد: از 33 طرحــی کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی بــه وزارت صنعــت 
ــت؛  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــرح ب ــون 14 ط ــود، تاکن ــده ب ــالغ ش ــارت اب ــدن و تج مع
بهره بــرداری از کارخانــه تولیــد ریــل ملــی در ذوب آهــن اصفهــان، یکــی از ایــن طرح هــا بــوده 

ــرداری برســد. ــه بهره ب ــز ب ــا نی ــی، طرح ه ــان ســال باق ــا پای ــم ت و امیدواری
ــه  ــوند و ب ــل ش ــز تکمی ــام نی ــرح نیمه تم ــزار ط ــود 5 ه ــرار ب ــن ق ــرد: همچنی ــان ک وی بی
بهره بــرداری برســند کــه تاکنــون 29۰۰ طــرح بــه بهره بــرداری رســیده و امیدواریــم تــا پایــان 

ســال بتوانیــم تمــام ایــن 5 هــزار طــرح را تکمیــل کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: نزدیــک بــه 15 هــزار واحــد، موفــق بــه اخــذ تســهیالت شــدند کــه 3۰ درصــد 
از ایــن واحدهــا متعلــق بــه جهــاد کشــاورزی اســت؛ 11 هــزار میلیــارد تومــان نیــز بانک هــا 

اختصــاص دادنــد کــه از آن هــا می خواهیــم ســختگیری نکننــد.
نعمــت زاده تصریــح کــرد: دوســتان مــا در شــرکت ذوب آهــن بــدون کمک هــای بانکــی و بــا 
ــرداری برســانند. مختصــری از  ــه بهره ب ــروژه را ب ــن پ ــع خودشــان، توانســتند ای جــذب مناب
پــروژه ریــل باقــی مانــده کــه تــا یکــی، دو مــاه آینــده کامــل می شــود تــا بــه اســتانداردهای 

جهانــی نزدیــک شــویم.
    ذوب آهنی ها برای صادرات تالش کنند

وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل زنجیــره فــوالد از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت، بیــان 
داشــت: در وزارت صنعــت بــا همــکاری فعــاالن اقتصــادی دنبــال آن هســتیم و هــرروز شــاهد 

طرح هایــی هســتیم کــه مربــوط بــه تکمیــل ایــن زنجیــره اســت.
ــه ریــل  ــه بعــد ب نعمــت زاده افــزود: اینکــه شــمش همیــن جــا تولیــد می شــود و از ایــن ب
تبدیــل می شــود، ارزش افــزوده تولیــد می کنیــد و در راســتای تکمیــل زنجیــره فــوالد اســت.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بیــان کــرد: تقاضــا داریــم راه  آهــن بــه تولیــد ریــل داخلــی 
اعتمــاد کنــد و سفارشــات خــارج را تــا جایــی کــه ممکــن اســت کــم کننــد. 

وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت تولیــد ریــل ذوب آهــن بــه گونــه ای اســت کــه بیــش از نیــاز داخل 
خواهــد بــود، تأکیــد کــرد: از همیــن االن توصیــه می کنیــم بــرای صــادرات تــالش کنیــد.

ــالغ شــده کــه در ســال مقاومتــی  نعمــت زاده تصریــح کــرد: در ســال جــاری، 33 پــروژه اب
ــا  ــن پروژه ه ــه ای ــال، هم ــان س ــا پای ــم ت ــد و امیدواری ــاح ش ــروز افتت ــن آن ام چهاردهمی
ــل  ــی را تکمی ــام صنعت ــرح نیمه تم ــزار ط ــم 5 ه ــول داده بودی ــن ق ــود؛ همچنی ــاح ش  افتت
و راه انــدازی کنیــم کــه تــا ایــن لحظــه، 2 هــزار و 9۰۰ هــزار واحــد پروانــه بهره بــرداری گرفتــه 

اســت و تــا آخــر ســال همــه را کامــل می کنیــم.
    اجرای طرح های جدید خودکفایی در ذوب آهن  

ــا  ــی ب ــداد مل ــن روی ــی ای ــان اصل ــوان میزب ــه عن ــز ب ــان نی ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
اشــاره بــه اینکــه ذوب آهــن بــا وجــود مشــکالت مالــی در مســیر پیشــرفت قــرار دارد، گفــت: 
متاســفانه شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، 665 هــزار میلیــارد تومــان بدهــکار اســت کــه 31۷۷ 

ــود. ــی می ش ــای بانک ــه بدهی ه ــوط ب ــان آن مرب ــارد توم میلی
  احمــد صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ذوب آهــن 665 هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دارد و در 
ســال گذشــته 12۰۰ میلیــارد تومــان زیــان داشــته اســت و ایــن بدهــی و زیــان روزبــه روز در 
ــن شــرکت  ــان از بدهی هــای ای ــارد توم ــه داد: 31۷۷ میلی حــال بیشــتر شــدن اســت، ادام
بدهــی بــه بانــک اســت کــه بیــش از همــه چیــز بــار مالــی ذوب آهــن را افزایــش داده اســت.

مابقــی بدهی هــا نیــز بــه ســازمان ها و معــادن یــا بنگاه هــای تامیــن مــواد اولیــه اســت.
وی بیــان کــرد: نــرخ بهــره بدهی هــای ســاالنه بانکــی ذوب آهــن، ۷2۰ میلیــارد تومــان اســت. 

ذوب آهــن روزی 2 میلیــارد و 1۰۰ میلیــون تومــان بهــره بانکــی می دهــد.
وی اظهــار کــرد: ذوب آهــن بــرای حــل ایــن مشــکالت، سیاســت ها و برنامه هایــی همچــون 
ــوره  ــه ک ــال ب ــودر زغ ــق پ ــرح تزری ــرای ط ــه، اج ــواد اولی ــرف م ــش مص ــازی و کاه بهینه س
بلنــد تنــوع محصــوالت تولیــدی و کســب بازارهــای جدیــد بــا قیمــت فــروش مناســب را در 

پیــش گرفتــه اســت. 
مدیــر عامــل ذوب آهــن تصریــح کــرد: پروژه هــای مهمــی کــه امــروز افتتــاح شــد، در راس 
 آن هــا خــط تولیــد ریــل ملــی و دیگــر طرح هایــی کــه در دســت اقــدام قــرار دارد، ذوب آهــن 

را در شرایط پیشرفت قرار می دهد.
 وی تاکیــد کــرد: حــل بعضــی از مشــکالت فقــط بــا اقدامــات صــورت گرفتــه در ذوب آهــن 
امکان پذیــر نیســت و از ایــن جهــت از دولــت تدبیــر و امیــد درخواســت همــکاری و مســاعدت 

داریم.
صادقــی ادامــه داد: بــا اقدامــات مدیریتــی محــض یــا تغییــر روش هــا و کاهــش هزینه هــا 

می توانیــم ایــن مشــکالت را کاهــش دهیــم. 
افزایــش نــرخ فــروش بــا اصــالح ترکیــب محصــول و مدیریــت بــازار هــم، راه دیگــری بــرای 
کاهــش مشــکالت محســوب می شــود. مــا توانســته ایم بــازار را در حــد مطلــوب کشــور حفــظ 

کنیــم؛ بــه طــوری کــه بــه واحدهــای تولیــدی و مصرف کننده هــا فشــاری وارد نشــود.
ــداث  ــروژه اح ــی، پ ــل مل ــد ری ــروژه تولی ــر پ ــالوه ب ــن ع ــن آیی ــت در ای ــت اس ــز اهمی حائ
ــروژه بازســازی  ــن شــمش، پ ــون ت ــک میلی ــت اســمی ی ــا ظرفی ــری ب ــه گ  ایســتگاه ریخت
و اصــالح غبارگیرهــای سیســتم تصفیــه گاز کنورتــور )کــه بــا اجــرای آن بــرای ســه کنورتــور 
ــه صنعــت ســبز تبدیــل می شــود(، پــروژه گوگردزدایــی از چــدن  ذوب آهــن ایــن شــرکت  ب

ــز افتتــاح شــد. ــروژه انتقــال پســاب زرین شــهر  نی مــذاب پ

در مراسم افتتاح بزرگ ترین کارخانه ریل خاورمیانه در ذوب آهن اصفهان مطرح شد:

 تولید ریل ملی، ثمره تدبیر مدیران ذوب آهن اصفهان

حتما بخوانید!
شنبه  15  آبان ماه   101395 تولید ریل ملی در دولت تدبیر و امید...
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ــی  ــن رســانه مل ــی صــدا و ســیما ای ــد از مشــکالت مال بع
بــرای جبــران هزینه هــای بــاالی خــود بــه صورتــی گســترده 
ــپردن  ــی س ــی و حت ــای بازرگان ــش پیام ه ــه پخ ــدام ب اق
ــن  ــد ای ــر چن ــرد. ه ــون ک ــرهای گوناگ ــه اسپانس ــه ب برنام
ــان همــراه  ــاد مخاطب ــا انتق اقــدام صــدا و ســیما همــواره ب
ــع  ــه جم ــز ب ــت نی ــرًا وزارت بهداش ــا اخی ــت ام ــوده اس ب
مخالفــان برخــی از ایــن پیام هــای بازرگانــی پیوســته 

ــت. اس
    جنجال ژیوار

ــان  ــیب رس ــای آس ــات کااله ــع تبلیغ ــون من ــالف قان  برخ
ــامپویی  ــغ ش ــه تبلی ــیما ب ــدا و س ــی ص ــه تازگ ــالمت، ب س
ــر قیمــت  ــالوه ب ــه ع ــوار« روی آورده اســت ک ــام »ژی ــه ن ب
بــاالی آن کــه حــدود ۳۴۰ هــزار تومــان در بــازار بــه فــروش 
ــه گفتــه متولیــان  می رســد، ســالمت ایــن محصــول هــم ب
نظــام ســالمت، مــورد تردیــد جــدی قــرار دارد. ســازمان غــذا 
ــه  ــدگان اینگون ودارو از ســفارش دهنــدگان و ســفارش گیرن
ــارج  ــه و خ ــراق گون ــای اغ ــه از ادعاه ــته ک ــات خواس تبلیغ
ــن  ــدگان ای ــد کنن ــد. تولی از چارچــوب مجــوز خــودداری کنن

شــامپو در تبلیغــات خــود مدعــی هســتند کــه ایــن شــامپو 
ــوره و  ــد موخ ــو، ض ــزش م ــد ری ــوده و ض ــی ب ــاًل گیاه کام
ــزش  ــردن و توقــف ری ــم ک ــر ک ــالوه ب ضدشــوره اســت و ع
مــو موجــب رویــش ســریع موهــا شــده، بــه حــدی کــه بــه 
ــن  ــدگان همچنی ــن تولیدکنن ــوند. ای ــانه می ش ــختی ش س
ــف  ــو را متوق ــزش م ــامپو ری ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــن شــامپو موهــای  ــد، حتــی مدعــی هســتند کــه ای می کن
ــی  ــواص جادوی ــن خ ــا ای ــد و ب ــره می کن ــز تی ــفید را نی س
کــه اعــالم کرده انــد، قیمــت آن را ۳۴۰ هــزار تومــان تعییــن 
کرده انــد، امــا در ایــن زمینــه روابــط عمومــی ســازمان غــذا 
و دارو در اطالعیــه ای تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه گزارشــات 
ــژه برخــی  ــط بوی ــردم و مســئوالن مرتب ــدد از ســوی م متع
معاونــان غــذا و داروی دانشــگاه های کشــور، تبلیغــات 
ــوار،  ــاری ژی ــام تج ــا ن ــو ب ــی م ــیون تقویت ــامپو و لوس ش
شــامپو ضــد ریــزش آنــاژن و همچنیــن شــامپویی کــه بدون 
ذکــر نــام تجــاری و صرفــًا بــا اعــالم شــماره تمــاس تلفنــی 
بفــروش می رســد در تیزرهــای تبلیغاتــی خــود از ادعاهــای 
غیــر واقعــی ضــد ریــزش مــو و رویــش مجــدد مو اســتفاده 
می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث گمراهــی اذهــان عمومــی 
شــده اســت. همچنیــن روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو 

ضمــن تاکیــد بــر غیــر مجــاز بــودن ایــن گونــه تبلیغــات، از 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان رســانه 
ــای  ــول آگهی ه ــل از قب ــت قب ــوق خواس ــورد وث ــن و م امی
ــد. ــی اخــذ نماین ــع اصل تجــاری، اســتعالمات الزم را از مناب

     مالیات شامپوی جنجالی
بعــد از اظهــارات وزارت بهداشــت ایــن ادعــا از ســوی 
ســازندگان شــامپو مطــرح شــد کــه ایــن شــرکت بــا داشــتن 
1۴۰ هــزار مشــتری هیچگونــه شــکایتی در ایــن زمینــه 
نداشــته اســت. امــا ایــن ادعــای تــازه پــای اداره مالیــات را 
بــه ماجــرا بــاز کــرد زیــرا رقــم فــروش ایــن شــرکت مبلــغ 
کالنــی اســت کــه قطعــًا مالیــات کالنــی هــم خواهــد داشــت 
و مســئوالن مالیاتــی کشــور در پــی ایــن هســتند کــه ببیننــد 
ــت  ــی پرداخ ــن فروش ــا چنی ــرکت ب ــن ش ــات ای ــا مالی آی
شــده اســت یــا خیــر؟ هوشــمندی افــرادی مالیاتــی 
کشــور در ایــن ماجــرا قابــل تحســین اســت امــا حــاال ایــن 
ســؤال پیــش می آیــد کــه اگــر تعــداد فــروش محصــوالت 
واقعــی باشــد و مالیــات هــم تمــام و کمــال پرداختــه شــده 
ــا اعتمــاد  باشــد پــس تکلیــف ایــن 1۴۰ هــزار نفــری کــه ب
 بــه صــدا و ســیما چنیــن محصولــی را خریده انــد چــه 

می شود؟

گزارش کیمیای وطن

شامپوی جنجالی زیر تیغ مالیات

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( بــا اشــاره بــه 
ــی در خصــوص عــدم نظــارت  ــون نگران اینکــه هــم اکن
عام المنفعــه  مؤسســات  و  خیریه هــا  فعالیــت  بــر 
وجــود دارد، از گزارش هایــی در خصــوص تخلــف و 

ــا  ــی خیریه ه ــوی برخ ــرداری از س کالهب
خبــر داد. پرویــز فتــاح بــا اشــاره بــه 
بــه  جامــع  قانونــی  تصویــب  لــزوم 
ــا و  ــت خیریه ه منظــور ســاماندهی فعالی
ــن  ــت: چندی ــه، گف ــات عام المنفع مؤسس
هــزار موسســه خیریــه در سراســر کشــور 
ایجــاد شــده کــه بعضــًا گــزارش تخلــف و 

تشــکیل پرونــده برخــی خیریه هــا در دادگاه هــا بــه گوش 
می رســد و مــردم عنــوان می کننــد کــه پــول ارائــه شــده 
بــه نیازمنــدان پرداخــت نشــده یــا کالهبــرداری صــورت 
گرفتــه اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم کشــورمان 
اهــل انجــام امــور خیریــه هســتند و نمی تــوان بــه آنهــا 

ایــراد گرفــت کــه پولــی بــه خیریه هــا پرداخــت نکننــد، 
ــدور  ــد از ص ــه بع ــرد ک ــان ک ــد اذع ــرد: بای ــح ک تصری
مجــوز بــرای فعالیــت چنیــن موسســاتی، ناظــری بــرای 
عام المنفعــه  مؤسســات  و  امــور خیریه هــا  نظــارت 
ایــن  ادامــه داد:  نــدارد. فتــاح  وجــود 
مؤسســات عنــوان می کننــد وظیفــه ای 
بــرای تبــادل اطالعــات ندارنــد و ایــن امــر 
ــن خصــوص  ــون در ای ــود قان ــل نب ــه دلی ب
ــم  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاح ب ــت. فت اس
اکنــون نگرانــی در خصــوص عــدم نظــارت 
مؤسســات  و  خیریه هــا  فعالیــت  در 
عام المنفعــه وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: ســاماندهی 
فعالیــت خیریه هــا و مؤسســات عام المنفعــه در برنامــه 
ششــم توســعه پیشــنهاد شــده و امیــدوارم ایــن مهــم 
توســط نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی تصویــب 

ــت ــه مل شــود. خان

ــدای  ــذ در ابت ــت کاغ ــدی قیم ــش 1۰ درص ــس از افزای پ
مهرمــاه، قیمــت ایــن کاال بــه شــرایط عــادی بازگشــت تــا 
کاهــش 1۰ درصــدی را بــه همــراه داشــته باشــد. حســین 
میرباقــری مهرآبــادی –رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 

کاغــذ و مقــوا - بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
قیمــت  درصــدی   1۰ افزایــش  از  پــس 
ــی  ــت قبل ــه وضعی ــن کاال ب ــازار ای ــذ، ب کاغ
ــا کاهــش 1۰ درصــدی همــراه  بازگشــته و ب
ــل افزایــش  ــوده اســت. وی در مــورد دالی ب
و کاهــش مجــدد قیمــت کاغــذ، عنــوان 
کــرد: یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت 

بحــث ترخیــص کاغدهــای وارداتــی از گمــرک بــود کــه در 
ایــن رابطــه مشــکالتی بــرای واردکننــدگان پیــش آمــده و 
بــازار بــا خــأ مواجــه شــد کــه البتــه ایــن مســئله از نظــر 
زمانــی کوتــاه مــدت بــود. میرباقــری ادامــه داد: عــالوه بــر 
بحــث ترخیــص کاغــذ وارداتــی از گمــرک مســئله میــزان 

ــاز  ــز موضــوع آغ ــاه و نی ــی مهرم ســفارش در مقطــع زمان
ــذ  ــش قیمــت کاغ ــده افزای ــل عم ــی از دالی ســال تحصیل
بــود. محمــود آمــوزگار –رئیــس اتحادیــه ناشــران و 
کتابفروشــان- نیــز بــا تأییــد کاهــش قیمــت کاغــذ پــس 
ــوان  ــت آن، عن ــدی قیم ــش 1۰ درص از افزای
ــی و  ــال تحصیل ــاز س ــا اغ ــان ب ــرد: همزم ک
مســائلی کــه در ارتبــاط بــا نشــر کتاب هــای 
تقاضــا  میــزان  می آیــد  پیــش  درســی 
افزایــش یافتــه و بــه تبــع ان قیمــت کتــاب 
ــت  ــه داد: قیم ــی رود. وی ادام ــاال م ــز ب نی
کاغــذ در کشــور مــا تأثیــر بســزایی بــر قیمت 
ــل طــی مــدت  ــن دلی ــه همی ــاب دارد و ب ــام شــده کت تم
ــذ، قیمــت  ــه افزایــش قیمــت کاغ ــا توجــه ب ــز ب ــر نی اخی
ــش 1۰  ــا کاه ــددًا ب ــا مج ــت ام ــش یاف ــز افزای ــاب نی کت
 درصــدی قیمــت کاغــذ، قیمــت کتــاب نیــز کاهــش خواهد

 یافت. ایسنا

مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی معتقــد اســت کــه در هشــت مــاه 
و نیــم ابتدایــی امســال شــبکه بانکــی توانســته بــا اســتفاده از منابــع 
ــن  ــی را در ای ــد مطلوب ــاری رون ــداز و ج ــس ان ــنه پ ــرض الحس ق
بخــش رقــم زنــد. بــر اســاس آنچــه کــه میــر محمــد صادقــی اعــالم 
ــاه  ــان م ــا 1۵ آب ــن 1۳۹۴ ت ــان از اول فروردی کــرده اســت، متقاضی
همیــن ســال حــدود ۲۵۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر تســهیالت ســه میلیــون 
ــا  ــد ام ــت کرده ان ــان دریاف ــارد توم ــغ کل ۷۶۹ میلی ــا مبل ــی ب تومان
بــرای امســال از اول فرودیــن تــا 1۲ آبــان مــاه ایــن آمــار بــه حــدود 
ــن  ــه همی ــه از نظــر تعــدادی نســبت ب ــره رســیده ک ۴۷۸ هــزار فق
ــه اســت. از  ــش یافت ــر افزای ــا حــدود دو براب ــل ت دوره در ســال قب
لحــاظ مبلغــی نیــز بالــغ بــر ۴۲۰۰ میلیــارد تومــان بــود کــه بیانگــر 
رشــد ۳۵۰۰ میلیــاردی یعنــی افزایــش شــش برابــری اســت. 
ــزار و ۷۵۰  ــوع حــدود ۸۰۵ ه ــن طــی ســال 1۳۹۴ در مجم همچنی
ــا مبلغــی حــدود ۲۴۵۵ میلیــارد تومــان وام ازدواج دریافــت  نفــر ب
ــم اول  ــاه و نی ــار هشــت م ــه آم ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای کرده ان
امســال بــا تعــداد ۴۷۸ هــزار نفــری نشــان می دهــد کــه تســهیالت 
ــر کل عملکــرد ســال گذشــته  ازدواج از نظــر مبلغــی حــدود دو براب
اســت. از ســویی دیگــر تعــداد متقاضیــان در صــف تــا 1۲ آبــان ســال 
جــاری حــدود ۶۸۵ هــزار نفــر بوده انــد کــه ۳۲۴ هــزار نفــر آنهــا در 

مرحلــه دریافــت وام قــرار دارنــد.

ــت  ــی اس ــان موضوع ــالمت انس ــر س ــا ب ــر آنه ــی و تأثی ــعات موبایل تشعش
ــن  ــترکان تلف ــرای مش ــی ب ــای مختلف ــر دغدغه ه ــال های اخی ــی س ــه ط ک
همــراه ایجــاد کــرده و مــردم نگرانی هــای متعــددی در خصــوص تجهیــزات 
مخابراتــی دارنــد. بــا ایــن حــال بســیاری افــراد از گوشــی تلفــن همــراه خــود 
و تهدیداتــی کــه می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد بــی خبرنــد. تشعشــعات 
ــا  ــد، ام ــه دارن ــه آن توج ــگان ب ــه هم ــت ک ــی اس ــای BTS موضوع آنتن ه
ــاره تشعشــات گوشــی های تلفــن همــراه ممکــن اســت کمتــر صحبــت  درب
شــود. زمانــی نــه چنــدان دور وقتــی بــا گوشــی های تلفــن همــراه صحبــت 
ــم، احســاس گرمــای شــدیدی در صــورت خــود حــس می کردیــم  می کردی
کــه ایــن گرمــا مربــوط بــه تشعشــعات گوشــی ها بــود. جــذب تشعشــعات 
ــرای تشــخیص  ــد باشــد و ب ــش از 1.۶ وات نمی توان توســط ســر انســان بی
ــورت  ــددی ص ــی های متع ــد بررس ــزان بای ــن می ــا ای ــی ها ب ــت گوش مطابق
گیــرد. بــر همیــن اســاس طبــق اعــالم مســئوالن ســازمان تنظیــم مقــررات 
تمامــی گوشــی های موبایــل کــه بــه صــورت قانونــی وارد می شــوند، از نظــر 
ــه  میــزان تشعشــع بررســی می شــوند و در غیــر ایــن صــورت اجــازه ورود ب
بــازار را ندارنــد. امــا در آشــفته بــازار موبایــل ایــران کــه بنــا بــر اعــالم مراجــع 
مختلــف بیــش از ۹۰ درصــد واردات آن از مجــاری قاچــاق انجــام می شــود، 
اینکــه تاچــه حــد ایــن رونــد تحــت کنتــرل قــرار می گیــرد جــای بحــث دارد. 
ــه  ــد ب ــف می توانی ــی های مختل ــعات گوش ــزان تشعش ــدن می ــرای فهمی ب

ــد. ــه کنی ســایت www.gsmarena.com مراجع

معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه قطــع صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه، 
ــرک  ــرکت ت ــون دالری ش ــدود ۲۰۰ میلی ــی ح ــف، بده ــت توق ــت: عل گف
خریــدار بــرق از ایــران اســت. هوشــنگ فالحتیــان بــا بیــان اینکــه از چنــد 
مــاه قبــل ایــران صــادرات بــرق بــه ترکیــه را متوقــف کــرده اســت، گفــت: 
ــن کشــور همســایه  ــه ای ــران ب ــرق ای ــت توقــف صــادرات ب ــن عل مهم تری
عــدم پرداخــت مطالبــات معــوق توســط شــرکت تــرک خریــدار بــرق بــوده 
اســت. معــاون وزیــر نیــرو حجــم بدهــی برقــی شــرکت ترکیــه ای بــه ایران 
را حــدود ۲۰۰ میلیــون دالر عنــوان کــرد و افــزود: بــا وجــود توقــف صــادرات 
ــادرات  ــرگیری ص ــوق و از س ــات مع ــت مطالب ــرای دریاف ــا ب ــا گفتگوه ام
بــرق بــه ایــن کشــور همســایه آغــاز شــده اســت. ایــن مقــام مســئول بــا 
ــده  ــاه آین ــا ۵ م ــی می شــود در مــدت زمــان ۴ ت ــان اینکــه پیــش بین بی
امــکان وصــول بدهــی برقــی ایــران از شــرکت تــرک فراهــم شــود، تاکیــد 
کــرد: در صورتی کــه از پرداخــت بدهی هــا اطمینــان حاصــل کنیــم امــکان 
از ســرگیری فــروش بــرق بــه ایــن شــرکت خریــدار وجــود دارد. صــادرات 
بــرق ایــران بــه ترکیــه درحالــی متوقــف مانــده کــه عــراق هــم بــه عنــوان 
مهمتریــن مشــتری بــرق کشــور در منطقــه بدهــی حــدود یــک میلیــارد 
ــه  ــانه های ترکی ــی از رس ــر برخ ــرو دارد. پیش ت ــه وزارت نی ــی ب دالری برق
اعــالم کــرده بودنــد: بــا افزایــش موجــودی آب در ســدهای ترکیــه و بــاال 
رفتــن تولیــد بــرق در نیروگاه هــای برقآبــی ایــن کشــور درخواســت توقــف 

واردات بــرق از ایــران را ارائــه کــرده اســت.

رفع ابهام از وام ۱۰ میلیونی ازدواج و حواشی آن

چشمک لوفت هانزا به ایرالین های ایرانی
ینــس بیشــوف نایــب رییــس اجرایــی لوفت هانــزا معتقــد اســت در صــورت فراهــم شــدن برخــی از پیــش شــرط هــای الزم امــکان 

ارتبــاط و همــکاری مســتقیم میــان ایــن شــرکت آلمانــی بــا ایرالیــن هــای ایرانــی وجــود خواهــد داشــت.

در قاب تصویر

ایران صادرات برق به ترکیه را متوقف کرداز تشعشعات گوشی خود غافل نشوید

حتما بخوانید!
11قیمت طال و سکه روی ریل صعود شنبه  15  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 291 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی

تیبا

SE111 پراید
21 میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان

پراید 131
21 میلیون و 2۰۰ هزار 

تومان

پژو ۴۰5
3۰ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان

EF۷ سمند
31 میلیون و 2۰۰ هزار 

تومان

پژو پارس سال
3۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان

3۸ میلیون تومانپژو 2۰۶ تیپ 5

2۴ میلیون و ۸5۰ هزار 
تومان

 پشت پرده سنگ اندازی 

در کشاورزی ارگانیک
عضــو انجمــن ارگانیــک بــا بیــان 
اینکــه پیــش فــرض غیرممکــن 
ــدون ســموم  ــودن کشــاورزی ب ب
ــده ای  نادرســت اســت، گفــت: ع
کــه توســعه کشــاورزی ارگانیــک 
ــادن منافــع  ــه خطــر افت باعــث ب
ــا آن مخالفــت  ــان می شــود، ب آن
می کننــد. آزاد عمرانــی گفــت: متاســفانه مــا بــه کودهــای 
شــیمیایی وابســتگی زیــادی پیــدا کرده ایــم و در حــال فراموش 
کــردن عملیــات صحیــح کشــاورزی هســتیم، این پیــش فرض 
ــاورزی  ــوان کش ــیمیایی نمی ت ــموم و ش ــدون س ــه ب ــط را ک غل
کــرد، تولیدکننــدگان و واردکننــدگان ســموم شــیمیایی ترویــج 
کرده انــد. وی افــزود: اگــر ســالمتی مــردم بــرای دولت مــردان 
اهمیــت دارد بایــد کشــاورزی ارگانیــک را در اولویــت قــرار دهند. 
زیــرا همــواره پیشــگیری از درمــان بهتــر و کــم هزینه تــر اســت 
و تغذیــه ســالم و ارگانیــک نیــز از بســیاری از بیماری هــا 
ــر  ــی ب ــده مبن ــاد ش ــرض ایج ــش ف ــد. پی ــری می کن جلوگی
شــیمیایی  و کودهــای  ســموم  بــدون  اینکــه کشــاورزی 
ــد  ــت و بای ــی نیس ــرض صحیح ــش ف ــت، پی ــن اس غیرممک
اصــالح شــود. اســتفاده از ســموم و کودهــای شــیمیایی منجــر 
ــوالت  ــموم در محص ــماند س ــا و پس ــش باقی مانده ه ــه افزای ب
کشــاورزی و در نتیجــه رشــد بیمــاری در جامعــه می شــود. در 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــن زمین همی
ــان  ــان ایرانی ــرطان در می ــار س ــترین آم ــه بیش ــرده ک ــالم ک اع

مربوط به سرطان گوارش است.

 کارت های 2۰۰۰ تومانی تلفن

 در ایستگاه پایانی
کارت هــای تلفــن همگانــی مدتــی اســت کــه کمتــر از قبــل در 
دســترس قــرار دارنــد و حــال بــر اســاس آخریــن تصمیمــات 
گرفتــه شــده قــرار بــر آن اســت کــه کارت هــای دوهــزار تومانــی 
تنهــا تــا پایــان ســال جــاری اعتبــار داشــته باشــند. البتــه بنــا 
ــد  ــف تولی ــا توق ــرات ب ــرکت مخاب ــئوالن ش ــارات مس ــر اظه ب
کارت هــای ۲۰ هــزار ریالــی تلفن هــای همگانــی، هیــچ تغییــری 
ــترکان  ــود و مش ــال نمی ش ــی اعم ــزار ریال ــای ۵۰ ه در کارت ه
می تواننــد بــرای برقــراری تماس هــای تلفنــی از ایــن کارت هــا 
ــرات  ــان یکــی از برنامه هــای مخاب ــن می ــد. در ای اســتفاده کنن
تولیــد کارت هــای جدیــد تلفــن همگانی اســت کــه امکان شــارژ 
مجــدد را بــرای دارنــدگان ایــن نــوع کارت هــا فراهــم می کنــد. 
ــد و  ــت شــارژ مجــدد را دارن ــاری قابلی ــد اعتب کارت هــای جدی
ــد  ــار و زمــان مشــخص هســتند و مشــترک می توان فاقــد اعتب
ــا  بــا خریــداری ایــن کارت هــا تــا هــر زمانــی کــه می خواهــد ب
 IN داشــتن اعتبــار الزم تمــاس تلفنــی برقــرار کنــد. کارت هــای
یــا کارت هــای شــبکه هوشــمند دارای یــک عــدد هشــت رقمــی 
و یــک رمــز عبــور ۴ رقمــی بــوده و بــرای شــروع شــماره ۹۰۰۲11 
را روی تلفــن همگانــی یــا ثابــت شــماره گیــری کــرده و پــس از 
آن بــا وارد کــردن شــماره مربوطــه، هزینــه تمــاس مربوطــه بــه 
جــای آنکــه در قبــض پایــان دوره محاســبه شــود همــان موقــع 

ــود. ــر می ش ــودی کارت کس از موج

 سرمایه گذاری مشترک دارویی 

در بن بست
کــه  اســت  معتقــد  دارو  واردکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
ســرمایه گذاری مشــترک بــا تولیدکننــدگان بــزرگ دارو در ایــران 
ــا زمانــی کــه مقــررات بانکــی ایــران ماننــد  عملــی نیســت و ت
کشــورهای بــزرگ اروپایــی نشــود، ســرمایه گذار بــزرگ خارجــی 
پــول خــود را در بانک هــای ایرانــی قــرار نمی دهــد. ناصــر 
ریاحــی بــا بیــان اینکــه ایــران بــه طــور کلــی از هشــت کشــور 
جهــان اقــدام بــه واردات دارو می کنــد، اظهارکــرد: عمــده واردات 
ایــران در زمینــه دارو از کشــورهای آمریــکا، فرانســه، ســوئیس 
ــه دارو از کشــورهایی چــون اســترالیا  ــه البت ــان اســت ک و آلم
و ژاپــن نیــز بــه ایــران وارد می شــود. وی ســرمایه گذاری 
ــل  ــه دلی ــران را ب ــزرگ دارو در ای ــدگان ب ــا تولیدکنن مشــترک ب
مقــررات بانکــی ایــران غیرعملــی دانســت و گفــت: کســی کــه 
ــرای آوردن  ــد ب ــرمایه گذاری کن ــران س ــد در ای ــارج بخواه از خ
ــن  ــه ای ــه البت ــه مشــکل برمی خــورد ک ــول ب ــردن پ و خــارج ک
ــی  ــن داخل ــه قوانی ــدارد و ب ــا ن ــه تحریم ه ــی ب ــوع ربط موض
مــا مربــوط اســت. وی بــا بیــان اینکــه مــورد جــدی در زمینــه 
ــا در  ــر دنی ــورهای معتب ــا کش ــی ب ــترک داروی ــکاری مش هم
ــورد از  ــا یکــی دو م ــرد: تنه ــدارد، اظهارک حــال حاضــر وجــود ن
ــه  ــدت مراجع ــن م ــه در ای ــد ک ــدی بوده ان ــای هن تولیدکننده ه

کرده انــد.

 »بیکاری« 

خطرناک ترین بحران آتی کشور
عالمــه  دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــکده  علمــی  عضوهیــأت 
اقتصــادی،  بحــران  خطرناک تریــن  را  بیــکاری  طباطبائــی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــده عن ــالهای آین ــی س ــی و اجتماع سیاس
ــور  ــی کش ــام سیاس ــت اول نظ ــوان اولوی ــد بعن ــتغال بای اش
ــی در تشــریح تحــوالت ضــروری  ــده شــود. حســن طائ برگزی
ــرط الزم  ــه ش ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای ــت: البت ــازار کار گف ب
بــرای بهبــود بــازارکار »ضــرورت ایجــاد اجمــاع در مــورد معضــل 
بیــکاری« اســت و اصــواًل اگــر معتقدیــم بحــران بیــکاری 
اقتصــادی، سیاســی  بحــران  و خطرناک تریــن  مهم تریــن 
و اجتماعــی جامعــه ایــران در ســالهای آینــده اســت، در 
ــه  ــد ب ــکاری« بای ــش بی ــل چال ــی، »ح ــداف مل ــدی اه رتبه بن
عنــوان اولویــت اول نظــام سیاســی یعنــی تمــام قــوای کشــور 
ــر  ــر ب ــای دیگ ــت ها و برنامه ه ــه سیاس ــود و هم ــده ش برگزی
اســاس اقتضائــات ایــن هــدف،   تنظیــم شــوند. طائــی افــزود: 
ــدد و گاه متضــاد  ــداف متع ــدن اه ــن صــورت برگزی ــر ای در غی
ــرای حــل  ــی سیســتم ب ــی کل ــف، توانای ــوای مختل از ســوی ق
مســاله بیــکاری را مختــل می کنــد. وی تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر بــه نظــر نمی رســد کــه »چالــش بیــکاری« 
ــده  ــداد ش ــور قلم ــر کش ــام تدبی ــل اول نظ ــوان معض ــه عن ب
ــود  ــخ داده ش ــد پاس ــه بای ــی ک ــؤال اساس ــی س ــد. یعن باش
ــئله  ــکاری« مس ــا »بی ــه آی ــت ک ــن اس ــرط الزم« ای ــا »ش ی
بازیگــران اجتماعــی کشــور  و  اقتصــادی   همــه کارگــزاران 

هست؟

جزئیات گرانی و ارزانی کاالها
بانــک  رســمی  گزارش هــای 
قیمــت  از  مرکــزی 
ــه  ــا در هفت ــی کااله خرده فروش
منتهــی بــه ۷ آبانمــاه ســال 
جــاری نشــانگرآن اســت کــه 
بــا  ۵ گــروه کاالیــی  قیمــت 
افزایــش قیمــت، یــک گــروه 
کاالیــی بــا ثبــات و ۵ گــروه کاالیــی بــا کاهــش قیمــت مواجــه 
ــت  ــرغ، گوش ــت تخم م ــاس قیم ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــده اس ش
قرمــز، گوشــت مــرغ، چــای و حبوبــات بــا افزایــش و لبنیــات 
بــا ثبــات قیمــت و ســبزی های تــازه، میوه هــای تــازه، قنــد و 
ــه  ــت مواج ــش قیم ــا کاه ــج، ب ــی و برن ــن نبات ــکر، روغ ش
بوده انــد. در هفتــه منتهــی بــه هفتــم آبانمــاه، در گــروه 
لبنیــات قیمــت پنیــر غیرپاســتوریزه نســبت بــه هفتــه قبــل 
معــادل ۰.۲ درصــد افزایــش یافــت، بهــای ســایر اقــالم ایــن 
ــادل ۳.۴  ــرغ مع ــت تخم م ــود. قیم ــر ب ــدون تغیی ــروه ب گ
ــا 1۰  ــان ت ــزار توم ــش داشــت و شــانه ای ۷.۵ ه درصــد افزای
ــروه  ــور در گ ــه مذک ــت. در هفت ــروش رف ــه ف ــان ب ــزار توم ه
ــدی معــادل ۰.1 درصــد  ــی غیرتایلن ــج واردات ــای برن ــج، به برن
کاهــش و برنــج داخلــه درجــه دو ۰.۶ درصــد افزایــش ولــی 
قیمــت برنــج داخلــه درجــه یــک ۰.۸ درصــد کاهــش یافــت. 
در گــروه حبــوب بهــای تمــام اقــالم ایــن گــروه بیــن ۰.۲ تــا 

1.۸ درصد افزایش داشت.

حمایت دولت از فروش قسطی مسکن
و  راه  وزارت  مســکن  واقتصــاد  برنامه ریــزی  مدیــرکل 
شهرســازی بــا اعــالم حمایــت دولــت از طــرح فــروش 
قســطی مســکن، گفــت: در ایــن طــرح تعامــل خوبــی بیــن 
ســرمایه گــذار و خریــدار مســکن برقرارمــی شــود. علــی 
ــرای  چگنــی افــزود: دولــت بایــد شــرایط ســاخت مســکن ب
ســرمایه گذاران، خریــد مســکن بــرای شــهروندان و امکانــات 
ــه درصــورت  ــا ک ــن معن ــد، بدی ــد و ســاخت را ایجــاد کن خری
ــم  ــی فراه ــات بانک ــاز امکان ــوی انبوه س ــه از س ــاخت خان س
ــه داشــت  ــد خان ــه خری ــل ب ــر شــهروندی تمای ــا اگ باشــد ی
بتوانــد از وام بانکــی اســتفاده کنــد. بــه گفتــه چگنــی، فــروش 
قســطی کــه بــه نوعــی لیزینــگ مســکن اســت تعاملــی بیــن 
ســازنده ها بــا بانــک مســکن ایجــاد و شــرایط را فراهــم 
ــی  ــع مال ــه مناب ــازندگان ب ــرمایه گذاران و س ــا س ــد ت می کن
دسترســی پیــدا کننــد، واحدهــای ســاخته شــده را بفروشــند 
و دوبــاره بــه ســمت تولیــد برونــد. ایــن مقــام مســئول بیــان 
کــرد: در ایــن طــرح، خریــداران هــم می تواننــد تــا ۵۰ درصــد 
قمیــت باقــی مانــده واحــد مســکونی خریــداری شــده از ایــن 
ــد. وی  ــت کنن ــاله پرداخ ــا ۸ س ــک دوره ۵ ت ــق را در ی طری
گفــت: فــروش قســطی مســکن می توانــد تــا حــدی شــرایط 
بــازار مســکن را بهبــود ببخشــد و باعــث ایجــاد شــرایط رقابــت 
در حــوزه متقاضیــان شــود. مدیــرکل برنامه ریــزی و اقتصــاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی، افــزود: بــا مجموعــه اقدامات 
ــت  ــد در باف ــاخت و خری ــی در س ــود بانک ــرخ س ــت، ن دول
ــی اســت  ــل قبول ــه ۸ درصــد رســید کــه عــدد قاب فرســوده ب
ضمــن اینکــه هم اکنــون، چندیــن محصــول در ارائــه تســهیالت 
مختلــف بــرای حــوزه مســکن وجــود دارد. وی اظهــار داشــت: 
بحــث صندوق هــای زمیــن و ســاختمان و همچنیــن، لیزینــگ 
مســکن هــم مطــرح شــده اســت کــه بخشــی از آنهــا اجرایــی 

ــا در شــرف اجرایــی شــدن هســتند. شــدند ی

قیمت طال و سکه روی ریل صعود
ــر،  ــه افزایــش قیمــت طــا وســکه در هفته هــای اخی در ادام
ایــن هفتــه نیــز قیمــت طــال و ســکه چــه در بازارهــای 
ــرو  ــا رشــد قابــل توجهــی روب ــازار ایــران ب جهانــی و چــه در ب
بــود. محمدکشــتی آرای – رئیــس اتحادیــه ســازندگان و 
ــت  ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر - ب ــال و جواه ــندگان ط فروش
ــش ۳۰ دالری  ــا افزای ــس ب ــر اون ــه ازای ه ــی ب ــالی جهان ط
طــی هفتــه گذشــته روبــرو بــود، اظهــار کــرد: یکــی از دالیــل 
افزایــش قیمــت طــالی جهانــی کاهــش ارزش دالر طــی هفته 
گذشــته بــود. وی بــا بیــان اینکــه قیمــت طــال وســکه نیــز در 
ــرو  ــه گذشــته روب ــا افزایــش قیمــت طــی هفت ــران ب ــازار ای ب
بــود، عنــوان کــرد: از عوامــل افزایــش قیمــت طــال و ســکه در 
بــازار ایــران می تــوان بــه رونــد صعــودی طــالی جهانــی و نیــز 
افزایــش قیمــت ارز در بــازار ازاد اشــاره کــرد. بــه گفتــه اتحادیــه 
ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهــر قیمــت ســکه طــی 
ــک  ــه ی ــان ب ــزار توم ــون و ۹۲ ه ــک میلی ــه گذشــته از ی هفت
میلیــون و 1۲۴ هــزار تومــان رســید کــه نشــان دهنــده افزایش 

ــی اســت. ۳1 هــزار تومان

 آغاز برداشت زعفران 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و 
ــال  ــات چهارمح ــران از باغ ــت زعف ــاز برداش ــاری از آغ بختی
ــاز  ــه آغ ــا اشــاره ب ــم شــیرانی ب ــر داد. ابراهی ــاری خب و بختی
برداشــت زعفــران در اســتان، اظهــار کــرد: امســال ســطح زیــر 
ــه  ــا ۳۰ هکتــار توســعه نســبت ب کشــت زعفــران در اســتان ب
ســال گذشــته، 1۰۵ هکتــار اســت کــه پیش بینــی می شــود از 
ایــن میــزان ســطح زیــر کشــت، ۵۰ درصــد زعفــران برداشــت 
شــود. وی شــرایط مناســب جغرافیایــی اســتان، تنــوع آب و 
ــل  ــه عوام ــا را از جمل ــطح دری ــاع از س ــزان ارتف ــی و می هوای
ــزود:  ــت و اف ــول دانس ــن محص ــوب ای ــت مطل ــر در کش مؤث
اول صــورت  آن در ســال  پیــاز  توســط  کاشــت زعفــران 
ــد  ــول می ده ــی محص ــال متوال ــدت 1۰ س ــا م ــرد و ت می گی
کــه خوشــبختانه زعفــران اســتان از لحــاظ کیفیــت در ســطح 

ــرار دارد. ــی ق باالی

 صادرکنندگان نمونه ملی استان یزد 

تجلیل شدند
ــا حضــور  ــه ب ــی صــادرات ک ــن ســالروز مل در بیســتمین آیی
ــر صنعــت و رئیــس  ــم مقــام وزی »مجتبــی خســروتاج« قائ
ــدگان و  ــتاندار، تولیدکنن ــران، اس ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س
صادرکننــدگان برتــر اســتان یــزد در اتــاق بازرگانــی یــزد برگــزار 
شــد، از صــادر کننــدگان برتــر یــزدی کــه عملکــرد مطلوبــی در 

حــوزه صــادرات داشــتند، تجلیــل شــد.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( مطرح کرد:

تخلف و کالهبرداری در برخی خیریه ها

کاهش ۱۰ درصدی قیمت کاغذ

تب کاغذی فروکش کرد
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

َخیُر الناِس َمن َنَفَع الّناس.

 بهترین مردم کسی است که نفع رساننده به مردم باشد.
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معــاون اول رئیس جمهــور کــه بــه مــدت دو روز، 12 و 13 آبان مــاه، بــه اصفهــان ســفر کــرده 
ــت  ــه رف ــوالد مبارک ــه ف ــتانی ب ــی و اس ــدد مل ــای متع ــرداری از پروژه ه ــس از بهره ب ــود، پ ب
ــرداری از ماشــین ریخته گــری شــماره 5  ایــن شــرکت، فعالیــت رســمی ایــن  ــا پرده ب ــا ب ت

واحــد را رقــم بزنــد.
ــی  اســحاق جهانگیــری پیــش از ایــن ورزشــگاه 75 هــزار نفــری نقــش جهــان را کــه متول
ــن  ــان ای ــع کارکن ــاه در جم ــرد. وی در13 آبان م ــاح ک ــود، افتت ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف آن ش
شــرکت بــا اشــاره بــه اینکــه کارهــای بــزرگ، مدیــران بــزرگ و بــا دل و جرئــت و ریســک پذیر 
ــد، گفــت: فــوالد مبارکــه، نمــاد  ــرار بگیرن ــد تحــت جوســازی ها ق ــران نبای می خواهــد و مدی
صنعتــی ایــران اســت. خوشــبختانه کارهــای بزرگــی در گوشــه کنــار کشــور در حــال اجراســت 

و کشــور رونــد رو بــه رشــد و توســعه خــود را بــه ســرعت طــی می کنــد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه »جایــگاه ایــران در حــوزه صنعــت در دنیــا، بایــد جایگاهــی فراتــر 
از وضعیــت فعلــی باشــد«، اظهــار کــرد: ایــن رســالتی اســت کــه بــر دوش تک تــک مدیــران 
صنعتــی ایــران، اعــم از بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی قــرار دارد؛ مدیرانــی کــه دلشــان 
ــرای ایــن کشــور می تپــد و عشــق آن هــا، توســعه ایــن کشــور اســت و آرزوی آن هــا ایــن  ب
اســت کــه بــرای جوانــان جویــای کار کشــور در بخــش صنعــت، خدمــات و بخــش کشــاورزی 

زمینــه فعالیــت و کار فراهــم شــود.
  صنایع معدنی، بهترین زمینه برای  توسعه کشور 

وی افــزود: ایــن عالقــه و شــرایط بــار ســنگینی بــر دوش مســئوالن قــرار داده اســت کــه ایــن 
ــرای توســعه کشــور داشــته  ــد برنامــه درســتی ب ــه همیــن دلیــل بای ــد؛ ب مســیر را طــی کنن

باشــیم.
ــن  ــم یکــی از بهتری ــه بررســی کنی ــی ک ــا هــر فرمول ــه داد: ب ــور ادام ــاون اول رئیس جمه مع
زمینه هــای توســعه کشــور، صنایــع معدنــی اســت؛ صنایعــی کــه متکــی بــر منابــع طبیعــی 
ــاک  ــرژی پ ــت ان ــرده؛ نعم ــا ک ــا عط ــه کشــور م ــزرگ ب ــت ب ــد دو نعم ــران اســت. خداون  ای
و ســالم؛ گاز، یکــی از ایــن منابــع اســت. بــه طوری کــه در ســطح ذخایــر منابــع گازی دنیــا 
قــرار و در حــال حاضــر نیــز، برنامــه وســیعی بــرای توســعه نفــت و گاز کشــور در نظــر داریــم.

وی تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه 
ــود؛  ــادر نش ــام ص ــورت خ ــه ص ــود، ب ــل ش ــزوده تبدی ــه ارزش اف ــد ب ــه می توان ــرژی ای ک ان
بلکــه بــه محصوالتــی بــا ارزش افــزوده بیشــتر تبدیــل شــود. دومیــن نعمتــی کــه خداونــد بــه 
مــا عطــا کــرده، تنــوع مــواد معدنــی اســت؛ اعــم از مــواد فلــزی ماننــد مــس، ســنگ آهــن 
و مــواد غیرفلــزی کــه هــر کــدام یــک از ایــن مــواد معدنــی، دارای ارزش بیشــتری هســتند. 

 تامین  84 درصد تجهیزات فوالد مبارکه از داخل کشور 
ــه  ــر ب ــه منج ــوالد مبارک ــرکت ف ــعه ش ــبختانه توس ــه داد:خوش ــور ادام ــاون رئیس جمه مع
اندیشــه اکتشــافات وســیعی در بخــش معــادن ســنگ آهــن شــد. امــروز معــادن بزرگــی از 

ــوز شناســایی نشــده اســت. ــادی هن ســنگ آهــن شناســایی شــده و البتــه معــادن زی
ــزود:  ــردد، اف ــه 40 برمی گ ــه ده ــران ب ــوالد در ای ــت ف ــابقه صنع ــه س ــان اینک ــا بی وی  ب
خوشــبختانه در حــال حاضــر نتیجــه فعالیــت فــوالد مبارکــه منجــر بــه ایــن شــد کــه امــروز در 

داخــل کشــور متخصصــان توانمنــدی داشــته باشــیم. 
وی تصریــح کــرد: در فــوالد مبارکــه، مهندســان ارزشــمندی هســتند کــه هــر کــدام می تواننــد 
ــه  ــانی ک ــه، کس ــوالد مبارک ــه کار ف ــروع ب ــد. در ش ــاد کنن ــر ایج ــه دیگ ــوالد مبارک ــک ف ی
می توانســتند بــه عنــوان مدیــران اجرایــی در ایــن شــرکت فعالیــت کننــد از انگشــتان دســت 
ــان  ــل در آن زم ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــی محــدودی مواجــه بودی ــع مال ــا مناب ــد و ب ــر بودن کمت
تعــدادی از افــراد را بــرای آمــوزش بــه خــارج از کشــور فرســتادیم. اگرچــه ایــن امــر طبیعــی 
بــود؛ زیــرا بــرای اولیــن بــار ایــن اتفــاق در کشــور می افتــاد؛ امــا در حــال حاضــر 84 درصــد 

قطعــات و تجهیــزات فــوالد مبارکــه از داخــل کشــور قابــل تامیــن اســت.

جهانگیــری گفــت: صنعــت فــوالد بایــد بــا اتــکا بــه منبــع نیــروی انســانی توانمنــد و دانشــمند 
منابــع ســنگ آهــن و منبــع گاز توســعه یابــد. نه تنهــا بایــد بــرای بــازار ایــران تولیــد داشــته 
ــه  ــا تولیــد کنیــم. تولیــدات فــوالد مبارکــه در هــر مرحل ــرای همــه دنی ــد ب باشــیم، بلکــه بای
ــک  ــه ی ــد ب ــه دارد، می توان ــی ک ــا توانمندی های ــن شــرکت ب ــزوده اســت و ای دارای ارزش اف
ــاد  ــای اقتص ــی از جهت گیری ه ــود. یک ــل ش ــان تبدی ــی دانش بنی ــگاه صنعت ــه بن مجموع
ــاس  ــر اس ــوان ب ــز می ت ــه را نی ــوالد مبارک ــت. ف ــاد اس ــودن اقتص ــان ب ــی، دانش بنی مقاومت

دانــش  بنیــان اداره کــرد.
ــد  ــدا کن ــود را پی ــی راه خ ــای صنعت ــد در بنگاه ه ــعه بای ــق و توس ــه تحقی ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــش می یاب ــا کاه ــد بنگاه ه ــه تولی ــعه، هزین ــات توس ــدن تحقیق ــی ش ــا اجرای ــزود: ب  اف
آن هــا دارای قــدرت رقابــت می شــوند و بــه ســمت محصــوالت جدیــد نیــز حرکــت می کننــد؛ 

اتفاقــی کــه در فــوالد مبارکــه افتــاده اســت.
 تعلل در کیفیت و قیمت محصوالت، حذف از بازار رقابت

ــود  ــوالت خ ــی از محص ــم بخش ــی می گویی ــای صنعت ــام واحده ــه تم ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
ــازار بین المللــی وصــل شــد  ــه ب ــازار بین المللــی صــادر کننــد؛ زیــرا وقتــی بنگاهــی ب ــه ب را ب
ــه حــدی رســیده  ــوده و ب ــی برخــوردار ب نشــان می دهــد کــه محصــوالت آن از کیفیــت خوب
ــازار  ــی عرضــه کــرد؛ اگــر شــرکت نداشــته باشــد، ب ــازار بین الملل ــوان آن هــا را در ب کــه می ت

بین المللــی آن را طلــب نمی کنــد.
معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: اگــر یــک ذره در کیفیــت و قیمــت محصــوالت خــود تعلــل 
ــراز  ــرکت در ط ــک ش ــه ی ــوالد مبارک ــروز، ف ــویم. ام ــارج می ش ــت خ ــه رقاب ــم، از صحن کنی
ــی مطــرح اســت.  ــوان نمــاد صنعــت کشــور در ســطح بین الملل ــه عن ــی اســت و ب بین الملل
ــران فــوالد مبارکــه افتخــار می کنیــم. روزی کــه  ــه مدی جهانگیــری گفــت: در حــال حاضــر ب
فــوالد مبارکــه ایجــاد شــد، بســیاری ســعی کردنــد مدیــران مبارکــه را بدنــام کننــد تــا نشــان 
ــوالد  ــا امــروز ارزش محصــوالت ف ــه ای انجــام نشــده اســت؛ ام ــه صرف ــرون ب ــد کار مق دهن
مبارکــه بــه 37 میلیــون دالر رســیده اســت و ایــن افتخــار نصیــب تمــام کســانی می شــود کــه 

از ابتــدا از فــوالد مبارکــه شــروع بــه کار کردنــد.
وی گفــت: نیازمنــد ایــن هســتیم کــه در بخــش نفــت ، گاز، فــوالد و پتروشــیمی، صنایــع بزرگ 
ــت و ریســک پذیر  ــا دل و جرئ ــزرگ و ب ــران ب ــزرگ، مدی ــای ب ــم. کاره در کشــور ایجــاد کنی
ــن  ــرا ای ــد و دلســرد شــوند؛ زی ــرار بگیرن ــد تحــت جوســازی ها ق ــران نبای می خواهــد و مدی
ــد  ــی می مان ــران باق ــت ای ــرای مل ــه ب ــزی اســت ک ــذرد و یادگاری هــا چی  جوســازی ها می گ
و فــوالد مبارکــه بــرای ایــران باقــی می مانــد. مهــم ایــن اســت کــه مدیــران کشــور، شــجاع 

ــد. ــی نکنن ــا کوتاه ــند و در تصمیم گیری ه باش
 وی بــا بیــان اینکــه نمی توانیــم دســت روی دســت بگذاریــم تــا کشــور دیگــری مخــازن نفــت 
ــا حرف هــای  ــم، گفــت: درســت نیســت ب ــوا کنی ــا هــم در داخــل دع ــد و م ــه کن ــا را تخلی م
داخلــی بــر ســر مســائل حاشــیه ای، وقــت ملــت را تلــف کنیــم و کشــوری دیگــر مخــازن نفت 

مــا را ببــرد؛ یــک لحظــه تعلــل کــردن، خیانــت ملــی اســت.  
  شرکت های معتبر خارجی، متقاضی محصوالت فوالدی 

ــن مســئله اشــاره داشــت کــه  ــه ای ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــن وزی ــن آئی در ادامــه ای
ــی  ــن در حال ــن در ســال اســت؛ ای ــون ُت ــوالد در کشــور 17 میلی ــد ف ــزان تولی ــون می هم اکن

ــن می رســد. ــون ت ــه 50 میلی ــده ب ــا 6 ســال آین ــوالد خــام کشــور ت ــد ف ــه تولی اســت  ک
محمدرضــا نعمــت زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس هدف گذاری هــای انجام شــده، تولیــد 
ــت  ــزود: الزم اس ــد، اف ــن می رس ــون ت ــه 50 میلی ــده ب ــال آین ــا 6 س ــور ت ــام کش ــوالد خ  ف
ــود  ــع ش ــل رف ــور کام ــه ط ــور ب ــل کش ــاز داخ ــا نی ــد ت ــش یاب ــور افزای ــوالد در کش ــد ف  تولی

و حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم.
ــی  ــی خوب ــرد: توانای ــار ک ــی اســت، اظه ــده داخل ــا مصرف کنن ــت ب ــان اینکــه اولوی ــا بی وی ب
ــود دارد  ــوالد وج ــت ف ــات صنع ــزا و قطع ــاخت اج ــرای س ــور ب ــر کش ــان و سراس  در اصفه

و امیدواریم روزی برسد که همه قطعات مورد نیاز در داخل کشور تولید شود.

ــه مشــتریان اظهــار  ــر افزایــش کیفیــت محصــول و خدمت رســانی ب ــا تاکیــد ب نعمــت زاده ب
ــد؛ البتــه بعضــی از انتظارهــا، زیاده خواهــی اســت. کــرد: مشــتریان انتظارهــای بحقــی دارن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز شــرکت های معتبــر آلمانــی و ایتالیایــی، متقاضــی 
ــادی، محصــوالت  ــزود: شــرکت های زی ــران هســتند، اف ــوالد ای ســرمایه گذاری در صنعــت ف
فــوالدی ایــران را مصــرف می کننــد و در زمینــه ورق فــوالد بازارهــای خوبــی در دنیــا، به ویــژه 

ــود دارد. ــودرو وج ــت خ در صنع
  ایجاد کارخانه های فوالد در خارج از کشور

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد فقــط بــه فکــر صــادرات باشــیم، تصریــح کــرد: مــا بایــد بــرای 
طراحــی، احــداث و ایجــاد کارخانه هــای فــوالد در خــارج از کشــور نیــز تــالش کنیــم.

وزیــر صنعــت اضافــه کــرد: در بعضــی زمینه هــا کار راه انــدازی کارخانه هــا در خــارج از کشــور 
ــز  ــم قــرن ســابقه نی ــوالد پــس از نی ــن کار در صنعــت ف ــم و الزم اســت ای را شــروع کرده ای

انجــام شــود.
وی الزمــه ایــن کار را دســتیابی بــه دانــش فنــی ایجــاد کارخانــه، توانمنــدی ســاخت تجهیــزات 

و بازاریابــی و فــروش در دنیــا عنــوان کــرد.
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــن و ف ــروز در ذوب آه ــه ام ــی ک ــه طرح های ــاره ب ــا اش ــت زاده ب نعم
ــرای ایــن طرح هــا در دوره دولــت تدبیــر و امیــد، برنامه ریــزی شــده  افتتــاح شــد، گفــت: ب

ــه نتیجــه رســیده اســت. و ب
وی افــزود: ایــن امــر نشــان می دهــد کــه در مــدت کوتــاه ســه ســال و در شــرایط ناشــی از 

ــی انجــام داد. ــوان کارهــای بزرگ ــا و مشــکالت کشــور، می ت تحریم ه
وی بــا بیــان اینکــه فضــای بــازی بــرای جوانــان تحصیلکــرده در کشــور ایجــاد شــده اســت 

تصریــح کــرد: نبایــد بــه آنچــه داریــم، راضــی باشــیم.
 1.8میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد مبارکه اضافه شد

ــری  ــرداری از ماشــین ریخته گ ــم در مراســم بهره  ب ــه ه ــوالد مبارک ــل شــرکت ف ــر عام   مدی
شــماره پنــج شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: بــا افزایــش 33 درصــدی در پــی افتتــاح پــروژه 
ماشــین ریختــه  گــری شــماره پنــج ایــن شــرکت، 1.8 میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد ایــن 

مجتمــع صنعتــی اضافــه شــد.
 بهــرام ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بهره بــرداری از ایــن ماشــین ریخته گــری، ظرفیــت 
ــز بیــش از 8 درصــد افزایــش یافــت، گفــت: کلیــه مراحــل طراحــی  تولیــد فــوالد کشــور نی
حمــل و نصــب تجهیــزات ماشــین ریخته گــری شــماره پنــج در مــدت 28 مــاه و بــا 

ــت.  ــده اس ــام ش ــان انج ــارد توم ــرمایه گذاری 502 میلی س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد فــوالد خــام در ایــن مجتمــع 5.4 میلیــون تــن در ســال اســت  
افــزود: هــدف ایــن شــرکت دســتیابی بــه تولیــد فــوالد خــام تــا ســقف 7.2 میلیــون تــن در 

ســال اســت.
ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه 54 درصــد تولیــدات فــوالد مبارکــه در هفــت مــاه اول امســال 
ــت  ــر نشــان دهنده کیفی ــن ام ــزود: ای ــا صــادر شــده، اف ــه اروپ ــه کشــورهای عضــو اتحادی ب

ــی اســت. ــا اســتانداردهای بین الملل ــاق آن هــا ب ــه و انطب ــوالد مبارک محصــوالت ف
 صادرات 38 درصدی محصوالت فوالد مبارکه به خاورمیانه

ــی ســال  ــه ابتدای ــت ماه ــه در هف ــوالد مبارک ــه 38 درصــد محصــوالت ف ــان اینک ــا بی وی ب
ــوالد  ــه ف ــت: مجموع ــه خــاور دور صــادر شــده، گف ــز ب ــه و 8 درصــد نی ــه خاورمیان جــاری ب
مبارکــه و واحدهــای تابعــه آن بــه عنــوان بزرگ تریــن شــرکت تولیدکننــده آهــن اســفنجی در 

ــود. ــوب می ش ــان محس جه
ــای  ــد ورق ه ــرکت در تولی ــن ش ــدی ای ــهم 22 درص ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب ــبحانی همچنی  س
فــوالدی در خاورمیانــه و آفریقــا گفــت: فــوالد مبارکــه، بزرگ تریــن تولیدکننــده ورق هــای فــوالدی 

ــه و شــمال آفریقاســت. در خاورمیان
ــن  ــن آه ــون ت ــن شــرکت ســاالنه 12 میلی ــزود: ای ــه اف ــوالد مبارک ــل شــرکت ف ــر عام  مدی
اســفنجی تولیــد می کنــد و در تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز ســهم یــک درصــدی و در بخــش 

صنعــت ســهم 5 درصــدی دارد.
ــد ورق  ــا تولی ــن ت ــه ســنگ آه ــگ )مرحل ــا رن ــد ســنگ ت ــه فرآین ــان اینک ــا بی ســبحانی ب
رنگــی( در شــرکت فــوالد مبارکــه انجــام می شــود، اضافــه کــرد: حــدود 2 هــزار و 800 شــرکت 

باالدســتی بــا مجتمــع فــوالد مبارکــه همــکاری دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 84 درصــد نیــاز ایــن شــرکت از داخــل تهیــه می  شــود، افــزود: 
ــورت  ــه ص ــرکت ب ــزار ش ــدود 3 ه ــتقیم و ح ــورت مس ــه ص ــه ب ــزار کارخان ــدود یک ه ح

ــد. ــتفاده می  کنن ــه اس ــوالد مبارک ــوالت ف ــتقیم از محص غیرمس
ــه  ــور ب ــازی کش ــزرگ فوالدس ــه ب ــه مجموع ــت: س ــه گف ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
نام هــای مجتمــع فــوالد مبارکــه، فــوالد ســبا و فــوالد هرمــزگان، زیرمجموعــه شــرکت فــوالد 

ــوند. ــوب می ش ــه محس مبارک
ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته بــه رغــم وجــود رکــود اقتصــادی، یــک  میلیون 
ــد  ــزود: 54 درص ــت، اف ــه اس ــروش رفت ــه ف ــه ب ــوالد مبارک ــوالت ف ــن  محص ــزار ت و 800 ه
صــادرات محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا انجــام شــده اســت 

ــاال بــودن کیفیــت تولیــدات ایــن شــرکت اســت. کــه نشــان دهنده ب
 تولید 50 درصد فوالد مورد نیاز کشور در فوالد مبارکه 

ــهید  ــازی ش ــولفورزدایی، بریکت س ــتگاه س ــی، ایس ــتگاه گاززدای ــای ایس ــزود: طرح ه وی اف
خــرازی، تولیــد آب دمیــن و ماشــین ریخته گــری شــماره پنــج بــرای ارتقــای ســطح کیفــی 

محصــوالت فــوالد مبارکــه اجــرا شــده اســت.
ــه برنامه هــای تولیــد فــوالد کشــور در افــق  ــا اشــاره ب ــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ب مدی
برنامه هــای 1404 گفــت: فــوالد مبارکــه تاکنــون حــدود 50 درصــد فــوالد مــورد نیــاز کشــور 

را تولیــد کــرده اســت.
ســبحانی گفــت: طرح هــای توســعه ای پیش بینی شــده بــرای فــوالد مبارکــه تــا ســال 97 در 

برخــی از مــوارد اجرایــی شــده یــا در فرآینــد مناقصــه قــرار دارد.
وی افــزود: طراحــی پروژه هــای توســعه ای ایــن شــرکت تــا ســال 1404 نیــز در حــال انجــام 

. ست ا
ســبحانی گفــت: در مجتمــع فــوالد مبارکــه 13 هــزار و 150 نفــر اشــتغال مســتقیم، در فــوالد 

صبــا 920 نفــر، در هرمــزگان هــزار و 673 نفــر اشــتغال مســتقیم وجــود دارد.
ــای  ــتقیم در مجموعه ه ــتقیم و غیرمس ــتغال مس ــوع اش ــه مجم ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی

ــرد. ــر اعــالم ک ــه را حــدود 350 هــزار نف ــوالد مبارک ــه ف ــق ب متعل
  کاهش وابستگی به آب با ایجاد شبکه فاضالب

 ســبحانی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح احــداث شــبکه فاضــالب شــهرهای مبارکــه و لنجــان
گفــت: فــوالد مبارکــه بــرای کاهــش وابســتگی بــه آب زاینــده رود، قراردادهایــی را بــا شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان جهــت ایجــاد شــبکه فاضــالب در شــهرهای مبارکــه و لنجــان 

منعقــد کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه در ازای احــداث شــبکه فاضــالب در ایــن شــهرها، پســاب 
شــهری را جمــع آوری و از آن هــا بــرای مصــرف در چرخــه تولیــد خــود اســتفاده خواهــد کــرد، 
افــزود: ایــن پــروژه بــرای تامیــن 450 لیتــر بــر ثانیــه آب مــورد نیــاز فــوالد مبارکــه 80 درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی دارد.
ــدای  ــدات ایــن شــرکت از ابت ــه ارزش تولی ــا اشــاره ب ــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ب مدی
ــارد دالر اســت کــه از  ــن شــرکت، 37 میلی ــدات ای ــا ســال 95 گفــت: ارزش تولی فعالیــت ت
ایــن میــزان، 72 میلیــون تــن بــه بازارهــای داخلــی و 17 میلیــون تــن بــه بازارهــای خارجــی 

عرضــه شــده اســت.
وی بیــان کــرد: طــرح ماشــین ریخته گــری شــماره پنــج فــوالد مبارکــه بــرای حــدود 100 نفــر 
بــه طــور مســتقیم و حــدود 150 نفــر بــه طــور غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد می کنــد و کلیــه 
مراحــل طراحــی، حمــل و نصــب تجهیــزات ماشــین ریخته گــری شــماره پنــج فــوالد مبارکــه 

در مــدت 28 مــاه و بــا ســرمایه گذاری 502 میلیــارد تومــان انجــام شــده اســت. 

در مراسم بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه مطرح شد:

فوالد مبارکه نشان داد که در شرایط تحریم می توان کارهای بزرگی انجام داد


