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س کسـانی  و  بـادآورده  ثـروت هـای  و  زر  صاحبـان 

را  صــدســاله  ره  شدن  پولـدار  در  یک شبـه  که 
و  حکومـت  برای  بزرگی  خطــر  و  می پیــماینـد 

جامعه  عمومی  منابع  برای  کی  خطرنا زالوصفتان 
که باید به آن ها توجه  هستند، شاخص هایی دارند 

کرد. 
باید  انتخاب  و  به ویژه هنگام تصمیم گیری  جامعه 
کم  که از نظر تعداد هم  متوجه آن ها باشد تا جریانی 
هستند، از روزنه های غفلت وارد نشوند و به غارت 

بیت المال نپردازند.
و  آرام  که  هســتند  مــوریـــانــه ای  و  خـــوره  ایـن ها   
گاهی  و  می کنند  جمع  ثروت  و  اموال  بی سروصدا 
کارهای  کارانه  هم برای اطمینان بخشی جامعه، ریا
عام المنفعه انجام می دهند. بدون شک این جریان 
که با آن قابل  دارای شاخص ها و ویژگی هایی است 

شناسایی خواهند بود...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

کرد:  رئیس قوه قضائیه عنوان 

))آگهی تجدید مزایده عمومی((

شورای   95/7/26 مورخ   4/95/1354 شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 2 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالک های 3/10 به 

متراژ 480/29 و 3/11 به متراژ 397/14 و 9 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالک های 

6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 

و 6/11 به متراژ 820/75 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به متراژ 625 

و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجار ی خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی 

به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر 

وقت اداری روز شنبه مورخ 95/12/14 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــا  ــا بیــان اینکــه دشــمنان ب جانشــین فرمانــده کل ســپاه ب
ملــت ســربلند، مقــاوم و بــا اراده ایــران بــا احتــرام و احتیاط 
صحبــت کننــد، گفــت: ملــت مقتــدر ایــران پاســخ تهدیــدات 

ــد. ــی نشــان می ده ــای واقع دشــمنان را در عرصه ه
ســردار حســین در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه افتتــاح 
ــی ســپاه در بوشــهر  ــروی دریای بیمارســتان منطقــه دوم نی
ــه مناطــق  ــه خدمــات ب ــم ســپاه را ارائ یکــی از اهــداف مه
ــپاه  ــت: س ــار داش ــت و اظه ــوردار دانس ــروم و کم برخ مح
و  خدماتــی  دفاعــی،  عرصه هــای  همــه  در  پاســداران 
اســت کــه  زیــادی  توانمنــدی  دارای  محرومیت زدایــی 
خدمــات گوناگونــی را در ایــن عرصه هــا ارائــه می کنــد.

 وی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران شایســتگی ارائــه خدمــات 
مطلــوب در همــه عرصه هــا را دارد خاطرنشــان کــرد: ســپاه 
ــوا و فضــا دارای  ــی و ه ــی، دریای پاســداران در عرصــه  زمین
توانمندی هــای بســیاری اســت و خدمــات گوناگونــی را بــه 

ــد. ــه می کن ــوردار ارائ ــرزی و کم برخ ــق م مناط
ــمنان را  ــدات دش ــخ تهدی ــردم پاس ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه ک ــت: همان گون ــد، گف ــی می دهن ــای واقع در عرصه ه
ــدات  ــد پاســخ تهدی ــر معظــم انقــاب اســامی فرمودن رهب
ــد و ایــن  دشــمنان را مــردم در عرصه هــای واقعــی می دهن

ــرای دشــمنان آشــکار اســت. ب
ــی و  ــه بزرگ ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــده کل س ــین فرمان جانش
ــت  ــزود: مل ــد، اف ــان ش ــن نمای ــردم در 22 بهم ــکوه م ش

ــا حضــور حماســی خــود  ــی 22 بهمــن ب ــران در راهپیمای ای
جلــوه ای دیگــر از اقتــدار خــود را نشــان داد و ایــن حماســه 
بــرای واکنــش نســبت بــه تهدیــدات دشــمنان منطقــه ای و 

ــود. ــه ای ب فرامنطق
ــمنان  ــد دش ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــد ک ــامی تأکی ــردار س س
پاســخ خــود را در حماســه 22 بهمــن از ســوی ملــت بــزرگ 

ایــران دریافــت کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بزرگــی و شــکوه حضــور مــردم در 
حماســه راهپیمایــی 22 بهمــن توســط خبرنــگاران بــه 
اقصــی نقــاط جهــان مخابــره شــد، افــزود: دشــمنان به ویــژه 
آمریــکا بــه اقتــدار و بزرگــی ایــران در راهپیمایــی 22 بهمــن 
پــی برده انــد. جانشــین فرمانــده کل ســپاه گفــت: دشــمنان 
بایــد بــا ملــت ســربلند، مقــاوم و بــا اراده ایــران بــا احتــرام 

و احتیــاط صحبــت کننــد. تســنیم

ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
عملکــرد خوبــی در رونــق بخــش تولیــد داشــته 
اســت، گفــت: برنامه هــای دولــت در ســال »اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، تاثیــر زیــادی در جهــت 

ــت. ــته اس ــاد داش ــازی اقتص مقاوم س
اقتصــاد  ســتاد  جلســه  در  جهانگیــری  اســحاق 
ــه گــزارش دبیرخانــه ســتاد از  ــا اشــاره ب مقاومتــی ب
ــرای  ــوص اج ــی درخص ــتگاه های اجرای ــرد دس عملک
ــال ۹۵ ــدار س ــی اولویت ــاد مقاومت ــای اقتص  طرح ه

ــی  ــب توجه ــات جال ــاری اقدام ــال ج ــت: در س گف
و  نفــت  صنعــت، کشــاورزی،  تولیــد،  حــوزه  در 

ــان  ــزارش نش ــن گ ــه و ای ــورت گرفت ــیمی ص پتروش
بــرای  اهتمــام جــدی  می دهــد کــه دســتگاه ها 

داشــته اند. مقاومتــی  اقتصــاد  اجــرای 
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا 
یــادآوری تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
ــع پیــش روی  ــع موان ــد و رف ــدازی بخــش تولی راه ان
ــاد مقاومتــی  واحدهــای تولیــدی در ســال »اقتص
ــتای  ــت در راس ــرد: دول ــح ک ــل« تصری ــدام و عم اق
تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب، تمرکــز ویــژه ای 
ــر حــل مســائل و مشــکات واحدهــای تولیــدی و  ب
ــبختانه  ــرد. خوش ــوف ک ــد معط ــش تولی ــق بخ رون
ــل  ــه حاص ــن زمین ــز در ای ــی نی ــتاوردهای خوب دس
شــده و امــروز بســیاری از واحدهــای تولیــدی راکــد 

و نیمه فعــال کشــور دوبــاره فعــال شــده اند.
معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن از دبیرخانــه 
ــی از  ــورت و نظرخواه ــن مش ــت ضم ــتاد خواس س
و  منســجم  برنامه ریــزی  اجرایــی،  دســتگاه های 
ــتاد  ــا س ــد ت ــام ده ــال ۹۶ انج ــرای س ــی را ب دقیق
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بتوانــد از ابتــدای ســال 
۹۶ بــا ســرعت و بــدون اتــاف وقــت، کارهــا را مطابــق 
ــد  ــال کن ــد دنب ــای جدی ــزی و رویکرده ــا برنامه ری ب
و رونــد اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بــا وقفــه مواجــه 

نشــود. مهــر

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــگ  ــکاف در فرهن ــم  اعت ــگاه مراس ــت و جای اهمی
ــن  ــوان کم آفت تری ــه عن ــکاف ب ــت: اعت ــی گف دین
ــت از دیــن محســوب می شــود. ــرای صیان کارهــا ب

ــای  ــس و اعض ــا رئی ــدار ب ــی در دی ــی الریجان عل
ــا اشــاره بــه جایــگاه  ســتاد اعتــکاف اســتان قــم ب
ــور  ــی کش ــگ دین ــوزه فرهن ــکاف در ح ــوزه اعت ح
گفــت: ایــن حــوزه یکــی از نقــاط برجســته کارهــای 
ــوده و ایــن  فرهنگــی عــام در جمهــوری اســامی ب
موضــوع از عملیات هــای بــزرگ فرهنگــی محســوب 
ــورای  ــس ش ــم در مجل ــردم ق ــود.نماینده م می ش
اعتــکاف  »مراســم   اینکــه  بیــان  بــا   اســامی 
اقدامــات  از  و  دینــی  صیانت کننــده  عملیــات 
ــزود:  ــود«، اف ــوب می ش ــق محس ــه ای و عمی ریش

اعتــکاف از کم آفت تریــن کارهــا در ایــن حــوزه 
ــه  ــان و ب ــور جوان ــا حض ــتر ب ــواره بیش ــوده و هم ب

صــورت خالصانــه برگــزار می شــود.
ــوزه  ــئله در ح ــن مس ــه داد: مهم تری ــی ادام الریجان
ــاال  ــن مراســم  ب ــای ای ــه بن ــن اســت ک ــکاف ای اعت
ــرار در  ــکام و اس ــان اح ــه بی ــن عرص ــرود و در ای ب
ایــن موضوعــات بســیار مطلــوب خواهــد بــود 
ــن  ــی در ای ــکام دین ــات و اح ــن روای ــا گفت و قطع
ــراد در  ــه اف ــور خالصان ــه حض ــه ب ــا توج ــم  ب مراس
ــن  ــته بندی ای ــه دس ــد؛ البت ــد مان ــا خواه ذهن ه
امــور بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی جامعــه مهــم 

ــت. اس
وی ادامه داد: متاســفانه شــیوه و آداب شهرنشــینی 
ــر غافــل کــرده  ــا را از بســیاری از ســنت های اخی م
کــه بــه طــور حتــم بیــان روایــات متناســب، 

ــود. ــان ش ــی جوان ــب خودآگاه ــد موج می توان
الریجانــی افــزود: یکــی از مســائل پیــش روی 
مراســم  اعتــکاف ایــن اســت کــه ایــن مراســم نبایــد 
وجــه سیاســی بــه خــود بگیــرد؛ درســت اســت کــه 
دیــن مــا، دیــن سیاســت اســت، امــا ایــن مســئله 
ــه  ــد ب ــاز هــم بای ــه در نم ــای آن نیســت ک ــه معن ب
فکــر سیاســت باشــیم؛ بنابرایــن انســان بایــد توقــع  
داشــته باشــد کــه فقــط بــه خــود فکــر کنــد. ایســنا

ــه  ــت الیح ــه هف ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون رئیس جمه مع
ــده،  ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــن و ب ــت محیطی تدوی زیس
گفــت: از جملــه ایــن مــوارد، الیحــه هــوای پــاک اســت 

کــه در نوبــت طــرح در مجلــس اســت.
 معصومــه ابتــکار، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ــت: راه  ــور، گف ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــا محیــط زیســت نیازمنــد  علمــی همســانی توســعه ب
ــزود:  ــه اف ــت.وی در ادام ــت محیطی اس ــی زیس ارزیاب
ــه یــک فرآینــد واقعــی تبدیــل کرده ایــم  ایــن امــر را ب
ــی  ــل پیش بین ــم مشــکات طرح هــا را از قب و می توانی
کنیــم تــا از ابتــدا در مرحلــه طراحــی و احــداث مــوارد 

ــود. ــده ش ــت محیطی دی زیس
معــاون رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد ابعــاد 
ــح  ــم، تصری ــده بگیری ــعه را نادی ــت محیطی توس زیس
کــرد: رشــد کشــور، مــا را بــا خســاراتی  مواجــه می کنــد 
و کشــاورزی، صنعــت و شــهرها دچــار مشــکات 
ــگاه  ــا ن ــد ب ــعه بای ــد و توس ــوند؛ رش ــده ای می ش عم
علمــی و انجــام ارزیابــی زیســت محیطی اتفــاق بیفتــد.

وی بــا اشــاره بــه رویکــرد دولــت بــرای تعامــل بــا قــوه 
ــام  ــی مق ــت های اباغ ــرد: سیاس ــوان ک ــه عن قضائی
ــی  ــت، فضای ــط زیس ــه محی ــری در زمین ــم رهب معظ
بــرای همراهــی ملــی در زمینــه محیــط زیســت 
ــن  ــم ای ــداف مه ــق اه ــرای تحق ــا ب ــود آورد ت ــه وج ب

سیاســت ها، گام هــای مهمــی برداریــم.
الیحــه  هفــت  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور  معــاون 
زیســت محیطی تدویــن و بــه مجلــس ارائــه شــده کــه 
ــرح در  ــت ط ــاک در نوب ــوای پ ــه ه ــه آن الیح از جمل
ــانی  ــه روز رس ــا در آن ب ــه مجازات ه ــت ک ــس اس مجل
ــر آن الیحــه حفاظــت از خــاک  شــده اســت. عــاوه ب
ــم. ــز داری ــت محیطی را نی ــی زیس ــا و ارزیاب و تاالب ه

ــان  ــا بیــان اینکــه الیحــه حمایــت از محیط بان ابتــکار ب
ــح  ــود، تصری ــرح می ش ــس ط ــه زودی در مجل ــز ب نی
کــرد: همچنیــن در زمینــه حیــوان آزاری، مشــکاتی 
ــت  ــی اس ــوی حقوق ــورد ق ــد برخ ــه نیازمن ــتیم ک  داش
ــتا  ــن راس ــز در ای ــوان آزاری نی ــا حی ــه ب ــه مقابل و الیح
ارائــه می شــود کــه احتمــاال بــه قانــون مجــازات 
اســامی الحــاق خواهــد شــد. بایــد بــا قوانیــن درســت 

از مشــکات زیســت محیطی پیشــگیری کنیــم.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اجــرای 
برنامه هــای کاهــش آلودگــی هــوا در کان شــهرها، 
ــای  ــداد روزه ــهرها، تع ــن ش ــیاری از ای ــت: در بس گف
ــای  ــداد روزه ــت؛ تع ــه اس ــش یافت ــوا کاه ــالم ه ناس
هــوای ســالم در کان شــهر اصفهــان 3 برابــر افزایــش 
ــوا  ــی ه ــر ناشــی از آلودگ ــرگ و می ــزان م ــه و می یافت
ــته  ــاداری داش ــش معن ــا ۹۵ کاه ــال ۹2 ت ــز از س  نی

است. رسا

سردار سالمی: 

دشمنان باید با ملت ایران با احتیاط صحبت کنند

جهانگیری: 

دولت عملکرد خوبی در رونق بخش تولید داشته است

الریجانی در دیدار با رئیس و اعضای ستاد اعتکاف استان قم مطرح کرد:

اعتکاف، عملیات بزرگ فرهنگی است

لوایح هفت قلوی زیست محیطی در انتظار تصویب مجلس

حتما بخوانید!
خدای دروغین دستگیر شد سه شنبه  26  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  370  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شاخص های اشرافیگری                                             

ادامه از صفحه یک: 
بعضــی  بــه  نیــاز  بــر حســب  و  ایــن مجــال  در  لــذا    
از شــاخص های ایــن جریــان اشــاره می کنیــم. یکــی از 
ــا  ــت. از آنج ــه کاری اس ــان، محافظ ــن جری ــاخص های ای ش
ــی  ــال بهره جوی ــه دنب ــه ب ــرافیگری همیش ــان اش ــه جری ک
از فرصت هــای مختلــف موافــق و مخالــف اســت، یکــی 
از شــاخص های آن محافظــه کاری اســت؛ یعنــی اشــراف 
ــه در  ــده ک ــرایط پیش آم ــا ش ــتند ت ــاش هس ــواره در ت هم
راســتای خواســته های آنــان اســت، حفــظ شــود تــا بتواننــد 

ــد. ــن کنن ــع خــود را تأمی ــان مناف ــن می از ای
ــال  ــدن بیت الم ــاول و مکی ــداوم چپ ــرای ت ــراد ب ــه اف  اینگون
ــه  ــی روحی ــه کل ــد و ب ــره می برن ــه کاری به ــیوه محافظ از ش
انقابــی و انقابیگــری نداشــته و بــه آن اعتقــادی هــم ندارند. 
ــات  ــراف، طبق ــه اش ــه طبق ــت ک ــن اس ــر ای ــاخص دیگ ش
فرودســت جامعــه را نمی بیننــد و حــق و حقوقــی بــرای 
آن هــا قائــل نیســتند؛ حتــی گاهــی در جهــت نابــودی آنــان 
ــد.  ــع می کنن ــان را تضیی ــوق آن ــب حق ــد و مرت گام برمی دارن
ایــن در حالــی اســت کــه آموزه هــای دینــی دقیقــا خــاف آن 
را بــه جامعــه آمــوزش می دهنــد و همــواره رعایــت حــال ایــن 

ــد.  ــفارش می کنن ــات را س طبق
ــت.  ــراف  اس ــوری اش ــر و مح ــاخص دیگ ــی، ش  منفعت طلب
انســان بــر اســاس طبیعــت خویــش بــه دنبــال تامیــن منافع 
ــط  ــه دور از ضواب ــر ب ــه اگ ــت ک ــود اس ــی خ ــردی و گروه ف
ــوب و ضــد  اجتماعــی و لجام گســیخته باشــد، امــری نامطل

ــود. ــوب خواهــد ب ــن صــورت مطل ــر ای ارزش و در غی
 جریــان اشــرافیت همیشــه در تــاش بــرای تامیــن منافــع 
ــه  ــو اینک ــت؛ ول ــوده( اس ــن ب ــت ممک ــر قیم ــه ه ــود )ب خ
ُنرم هــا و هنجارهــای دینــی و اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آموزه هــای دینــی هــر 
فــرد یــا گروهــی حــق دارد در حــدود شــرع و عــرف، اقــدام به 
تــدارک منافــع خــود کنــد و بــه عبارتــی از منظــر دیــن، تنهــا 
منافــع مشــروع افــراد قابــل بازیابــی و اکتســاب اســت کــه 
ایــن گــروه اعتقــادی بــه آن ندارنــد و همــه چیــز را بــرای خود 
می خواهنــد. اشــراف معمــوال تن آســا و عافیت طلــب هســتند. 
ــت.  ــر)ص( اس ــراف، دوران پیامب ــاخص اش ــن ش ــند ای س
ــا مشــرکان و دشــمنان  ــر)ص( ب ــه پیامب در صــدر اســام ک
ــرافیت ــان اش ــچ گاه جری ــد، هی ــگ بودن ــدا در جن ــن خ  دی
ــت و  ــی عافی ــد و در پ ــی نکردن ــن راه همراه ــان را در ای ایش

ــد.  آســودگی خــود بودن
روحیــه  داشــتن  اشــرافیت  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
سازشــکاری اســت. جریــان اشــرافی بــه لحــاظ کســب 
و حفــظ منافــع همــواره در پــی دســت دوســتی دادن 
ــت  ــن اس ــش ای ــه خصوصیات ــت؛ از جمل ــمنان اس ــه دش ب
ــر  ــد و ُمه ــازش می کن ــان س ــته های آن ــر خواس ــه در براب ک
ــر اســاس  ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــر آن می نه ــق ب ــد و تصدی تایی
ــه  ــل و ب ــس آن عم ــد عک ــا می بای ــی، دقیق ــای دین آموزه ه
تعبیــر قــرآن کریــم بــا دشــمنان بایــد شــدید برخــورد کــرد و 

ــود.  ــی نم ــتان مهربان ــا دوس ب
ــاِر  ــی اْلکفَّ اُء َعَل ــدَّ ــُه َأِش ــَن َمَع ذی ــِه َو الَّ ــوُل اللَّ ــٌد َرُس »ُمَحمَّ

ــم.«   ــاُء َبْیَنُه ُرَحم
همچنیــن آنــان بــه هنجارهــای دینــی پایبنــد نیســتند. تاریــخ  
ــارز آن  ــه ب ایــن شــاخص اشــرافیت را نشــان می دهــد؛ نمون
را می تــوان در حــوادث فتنــه ســال 88 یافــت کــه عمــا بــه 

مقدســات جامعــه توهیــن و جســارت شــد. 
ایــن شــاخص ها مــا را بــر آن مــی دارد بــا چشــم بــاز 
رفتــار افــراد و مســئوالن را رصــد کنیــم و کســانی را کــه 
ــد ــرافیگری دارن ــه و روش اش ــه روحی ــش ب ــن گرای  کمتری
ــت  ــا عضوی ــی ی ــورداری و اجرای ــئولیت های کش ــرای مس ب
ــتا  ــهر و روس ــوراهای ش ــامی و ش ــورای اس ــس ش در مجل

ــم. ــاب نکنی انتخ
ــا اقشــار  ــدار ب ــات خــود در دی ــری در بیان ــام معظــم رهب مق
ــوی  ــد: جل ــخ  13۹۵/0۵/11 فرمودن ــردم در تاری ــف م مختل
ــای کشــور  ــه شــود؛ اشــرافیگری، ب ــد گرفت اشــرافیگری بای
ــود  ــه  وج ــه ب ــای جامع ــرافیگری در قله ه ــی اش ــت. وقت اس
آمــد، ســرریز خواهــد شــد بــه بدنــه؛ ]آن وقــت [ شــما 
می بینیــد فــان خانــواده ای کــه وضــع معیشــتی خوبــی هــم 
نــدارد، وقتــی می خواهــد پســرش را دامــاد کنــد یــا دختــرش 
ــور  ــرد، مجب ــی بگی ــد مهمان ــرض کنی ــا ف ــد ی ــروس کن را ع
اســت بــه ســبک اشــرافی حرکــت کنــد. وقتــی اشــرافیگری 
ــد  ــرافیگری بای ــوی اش ــن. جل ــود ای ــد، می ش ــگ ش فرهن
گرفتــه شــود. رفتــار مســئولین، گفتــار مســئولین، تعالیمــی 
ــد؛  ــرافیگری باش ــت اش ــن جه ــد ای ــد ض ــد، بای ــه می دهن ک

ــت.«  ــوری اس ــام این ج ــه اس کمااینک
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ــا  ــام هللا علیه ــه س ــرت فاطم ــه حض ــق ب ــای متعل در روزه
هســتیم؛ روزهایــی کــه شــیعیان در ســوگ شــهادت آن 
ــاالت  ــب و کم ــتند و در مناق ــم هس ــل دو عال ــوی بی بدی بان
انســانی و ویژگی هــای آن حضــرت بحــث می شــود. در ایــن 
ــم.  ــان می پردازی ــی حضرتش ــد ویژگ ــه چن ــاه ب ــته کوت نوش
ــت  ــش و معرف ــرت، دان ــل حض ــا و فضائ ــی از ویژگی ه یک
ایشــان اســت. آن بانــو، یکــی از راویــان حدیــث و حامــان آن 
بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه »ُمصَحــف فاطمــه«، یکــی آثــار 
منســوب بــه آن حضــرت اســت کــه متأســفانه بــه دســت مــا 
نرســیده؛ ولــی گفتــه می شــود در اختیــار حضــرات ائمــه اهــل 
 بیــت)ع( بــوده کــه بــه یکــی پــس از دیگــری منتقــل شــده 
و هم اکنــون در اختیــار منجــی عالــم بشــریت حضــرت مهدی 
موعــود )عّجــل هللا فرجــه( اســت. خطبه هایــی کــه حضــرت 
فاطمــه زهــرا)س( پــس از رحلــت جانســوز پــدر بزرگــوارش 
ــه در مســجدالنبی)ص( و  نبــی مکــرم)ص( در جمــع صحاب
در خانــه خــود ایــراد فرمــود، بهتریــن دلیــل بــر علــم و دانــش 
ــی  ــل اخاق ــر فضائ ــی دیگ ــت. ویژگ ــان اس ــت ایش و معرف
فاطمــه زهراســت؛ صفــات و کمــاالت اخاقــی ماننــد: نجابت، 
مــروت، ســخاوت، شــجاعت، بخشــش، جمــال و انــدام 
مــوزون، نرم خویــی، ســعه صــدر، صبــر و بردبــاری، مهربانــی، 
متانــت، عفــت و پاکدامنــی، خویشــتنداری، حق گویــی، حفــظ 
ــتگویی،  ــت و راس ــان، صداق ــد و پیم ــه عه ــای ب ــرار، وف اس
ــت کام،  ــه و فصاح ــت لهج ــت، صراح ــوا و عبودی ــار، تق ایث
از  دوری  طبــع،  مناعــت  ساده زیســتی،  قناعت پیشــگی، 
تجمــل، غــرور، ِحــرص، غیبــت، تهمــت، دروغ و... که بخشــی 
ــه  ــه دوران و جگرگوش ــاز آن یگان ــخصیت ممت ــای ش از دنی
پیامبــر)ص( اســت. این گونــه صفــات و کمــاالت اخاقــی و 
معنــوی، فقــط در بانــوان آســمانی و ملکوتــی یافــت می شــود 

و همــه آن هــا در دیگــری جمــع نیســتند. 
ســومین ویژگــی ایمان، خداشناســی  و بندگی ایشــان اســت. 
رســول خــدا)ص( فرمــود: »اّن ابَنتــی فاطمــة]س[ مــأ الّلــه 
قلبهــا وجوارحهــا ایمانــًا الــى مشاشــها ففرغــت لطاعــة الّلــه.« 
یعنــی خداونــد دل و جــوارح دختــرم فاطمــه را عمیقا سرشــار 
ــرداری از  ــت و فرمانب ــواره در اطاع ــاخته و او هم ــان س از ایم
ــی را  ــرد. حضــرت زهــرا)س( فرزندان ــه ســر می ب ــد ب خداون
 تربیــت کــرد کــه هــر کــدام بــا ایفــای نقــش بی نظیــر خــود
 درس عــزت و ســربلندی، عشــق و وفــاداری، تقــوا و عبودیــت

صبــر و شــکیبائی، شــجاعت و کرامــت، جهــاد و مبــارزه، مهــر 
و عاطفــه، ایثــار و گذشــت، جانفشــانی در راه خــدا و اســام، 
ــرای  ــتند و ب ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــدارا و... را از خ ــح و م صل

مســلمانان اســوه و الگــو شــدند.
 از کمــاالت آن حضــرت را بایــد جهــاد و مبــارزه پیگیــر بــرای 
خــدا عنــوان کــرد. آن حضــرت پــس از ظهــور اســام در کنــار 
ــه  ــی ک ــم در حال ــه اش و بنی هاش ــادر مکرم ــوار، م ــدر بزرگ پ
ــره  ــال در محاص ــه س ــدت س ــه م ــود، ب ــاله ب ــی دو س کودک
ــختی ها و  ــواع س ــت و ان ــرکت داش ــب ش ــی طال ــعب اب ِش
ــل  ــاص تحم ــا اخ ــی را ب ــواری های زندگ ــکات و دش مش
کــرد. حــدود یــک ســال بعــد، مــادر فــداکار و مهربــان خــود 

ــم از دســت داد.  را ه
آن بزرگــوار پــس از هجــرت پیامبــر اکــرم)ص( بــه مدینــه، به 
همــراه چنــد تــن از بانــوان مســلمان، ســختی های زیــادی را 
نیــز متحمــل شــد و در محلــه »قبــا« بــه پــدر ملحــق شــد. 
ــوک،  ــر، تب ــزاب، خیب ــد، اح ــدر، ُاح ــای َب ــان در جنگ ه ایش
 فتــح مکــه و... هماننــد ســایر بانــوان مســلمان حضور داشــت 
ــان  ــال جنگجوی و نقــش و وظیفــه انســانی و اســامی در قب

مســلمان و درمــان آن هــا و ســایر خدمــات را ایفــا کــرد.
همچنیــن در جهــت تحکیــم و دفــاع از امامــت نیــز تــا ســر 
 حــد شــهادت ایســتادگی کردنــد و بــا دشــمنان امامــت 
ــواه آن اســت  ــخ گ ــه تاری ــارزه برخاســتند ک ــه مب ــت ب  و والی
و در ایــن راه جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کردنــد و شــهادت 

را بــه جــان خریدند.

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

خدای دروغین دستگیر شد
دادســتان پاکدشــت از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه 
ادعــای خدایــی در روی زمیــن کــرده و مدعــی شــده اســت 

ــت. ــده اس ــی)ع( آم ــرت موس ــمایل حض ــه در ش ک
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، طبــق گزارش هــای واصلــه بــه 
ــزاری  ــه برگ ــردی ب ــه ف ــام شــد ک دادســتانی پاکدشــت اع
 کاس هــای آموزشــی کــه بــا اعتقــاد انحرافــی همــراه اســت

ــوع  ــن موض ــد. ای ــدام می کن ــتان اق ــن شهرس ــطح ای در س
بافاصلــه در دســتور کار مســئوالن قضایــی ایــن شهرســتان 
ــی ــی و انتظام ــای امنیت ــا رصده ــت ب ــت و در نهای ــرار گرف  ق
ایــن فــرد کــه مدعــی شــده بــود در شــکل و شــمایل حضــرت 

موســی)ع( آمده، دســتگیر شــد. 
ــذاب  ــرد ک ــن ف ــای ای ــیار زود از ادعاه ــه بس ــات اولی تحقیق
ــود کــه ایــن فــرد وقیحانــه  پــرده برداشــت و حاکــی از آن ب
مدعــی شــده خداونــد متعــال اســت و در شــکل و شــمایل 
حضــرت موســی)ع( بــه زمیــن آمــده تــا مشــکات در 

ــد.  ــل کن ــف را ح ــورهای مختل کش
شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  علیش پــور 
پاکدشــت، بــه تشــریح جلســات بازپرســی پرداخــت و گفت: 
ــه  ــار هم ــذاب ســختی در انتظ ــه ع ــرده ک ــا ک ــرد ادع ــن ف ای
ــرپیچی  ــن س ــتورات م ــر و دس ــه از اوام ــت ک ــانی اس کس

ــد.  ــت کنن ــن اطاع ــد از م ــه بای ــد و هم می کنن
دادســتان پاکدشــت در رابطــه بــا آخریــن وضعیــت پرونــده 
ایــن فــرد خاطرنشــان کــرد: متهــم بــا قــرار قانونــی بازداشــت 
شــده و اقدامــات تحقیقاتــی در حــال انجــام اســت. میــزان

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

 شوراها نقش بسزایی در حل 

مشکالت مردم دارند
نماینــده  جهــرم اعتقــاد دارد کــه شــورا، نهــادی مردمــی 
ــوده  ــی در آن، افتخــاری ب ــگاه نمایندگ ــه جای  اســت ک
و ارزش معنــوی دارد و همیــن امــر اهمیــت کار در ایــن 

نهــاد را مشــخص می کنــد.
محمدرضــا رضایــی کوچــی گفــت: شــورا، نهــادی اســت 
کــه توســط مــردم انتخــاب می شــود و جایگاهــی 
افتخــاری دارد. ارزش و ُبعــد معنــوی شــورا باعــث 
می شــود کــه نیروهــای کارآمــد بــرای کاندیداشــدن بــه 
ــک و شناســاندن  ــات وارد شــوند. تفکی ــه  انتخاب صحن
وظایــف اصلــی شــورا، راهــی بــرای افزایــش انگیــزه و 

ــات اســت. ــه  انتخاب حضــور داشــتن در صحن
رضایــی گفــت: شــوراها واســط بیــن مــردم و مســئوالن 
هســتند و نقــش بســزایی بــرای حــل مشــکات مــردم 
ایفــا می کننــد. اگــر شــوراها بــه طــور دقیــق از وظایــف 
خــود آگاه باشــند، قوی تــر عمــل خواهنــد کــرد و 
ــه شــهرداری خواهنــد  نقــش مهمــی در کمک کــردن ب

داشــت.
وی عنــوان کــرد: متأســفانه گاهــی شــوراها درگیــر 
ــهر  ــطح ش ــا در س ــوند و تنه ــی می ش ــائل روزمرگ مس
پویــا هســتند و بــه همیــن امــر اکتفــا می کننــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه شــوراها بایــد طرح هــای جدیــد و 
شــیوه های فکــری نویــن را دنبــال کننــد و بــه واســطه 
همیــن امــر اســت کــه توســعه یافتگی شــهرها از 

ــود. ــاوت می ش ــر متف یکدیگ
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــران مجل ــیون عم ــس کمیس رئی
ــهرداری  ــت از ش ــوراها، حمای ــم ش ــای مه  از عملکرده

و دهداری است.
 اگــر شــوراها بــر اســاس چارچوبــی کــه قانــون تعریــف 
ــردم و  ــه م ــدان ب ــی دوچن ــد، کمک ــل کنن ــرده، عم ک

دســتگاه های اجرایــی می شــود. ایســنا

کــرد:  اظهــار  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
عربســتان هنــوز دچــار یــک توهــم و اشــتباه اســت 
ــا  ــتان را ب ــتباه، عربس ــن اش ــم ای ــته ه و در گذش

مشــکاتی مواجــه کــرد. 
قاســمی  بهــرام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
درخصــوص مواضــع عربســتان و امــارات علیــه 
ــی دوران  ــرد: مواضــع عربســتان ط ــار  ک ــران اظه ای
اخیــر نســبت بــه جمهــوری اســامی ایــران همیشــه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــاع کاف ــود اط ــی و نب از روی ناآگاه
ایــران  اســامی  جمهــوری  و  منطقــه  وضعیــت 
بیــان شــده و از امــارات هــم نمی تــوان توقــع 
 زیــادی داشــت؛ چــون تــا حــدی متحــد عربســتان 

است.
قاســمی افــزود: اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه 
ــرده،  ــه مطــرح ک ــدن ترامــپ و شــعارهایی ک ــا آم ب
ایــن دو کشــور )امــارات و عربســتان( یــا کشــورهای 
ــر  ــران تندت ــه ای ــبت ب ــود را نس ــع خ ــر، مواض دیگ
 کــرده یــا سیاســت دیگــری را پیشــه کرده انــد 
ــه  ــرد ک ــه ک ــا توصی ــه آن ه ــد ب ــم بای ــر می کن فک
دچــار چنیــن خطــای تاریخــی نشــوند؛ چــون بــه هر 
حــال زمــان در حــال گــذار و گــذر اســت و تحــوالت 
ســریع اتفــاق می افتــد و نمی شــود آینــده را خیلــی 
پیش بینــی کــرد؛ وضعیــت و قــدرت و جایــگاه 
ــه  ــت ک ــر اس ــن و بهت ــا روش ــه کام ــران در منطق ای
ــران  ــت ای ــه و واقعی ــای منطق ــا واقعیت ه ــا ب آن ه

ــد و  ــم کنن ــود را تنظی ــت های خ ــه، سیاس در منطق
ــران از  ــه دیگ ــعارهایی ک ــه ش ــود را ب ــت خ سرنوش
ــد. در  ــره نزنن ــد، گ ــرح می کنن ــت مط ــاط دوردس نق
آینــده هــم خیلــی مشــخص نیســت کــه آن مواضــع 

ــد. ــا نمان ــد ی ــدار بمان واقعــا پای

اصولــی  سیاســت  کــرد:  خاطرنشــان  قاســمی 
جمهــوری اســامی ایــران، داشــتن روابط متعــادل و 
منصفانــه بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه اســت 
ــت  ــورها تح ــن کش ــه ای ــتیم ک ــد نیس ــا عاقمن و م
دول خارجــی  بدخواهی هــای  و  بددلی هــا   تاثیــر 

و کشــورهای دوردســت و حتــی رژیــم صهیونیســتی 
ــد  ــا نمی خواهن ــرا آن ه ــد؛ زی ــرار بگیرن ــه ق در منطق
ــر  ــار یکدیگ ــد در کن ــامی بتوانن ــورهای اس ــه کش ک

ــند. ــته باش ــالمت آمیز داش ــوب و مس ــط خ رواب
وی افــزود: مــا همــواره عاقمنــد هســتیم کــه 
مســائل خودمــان را بــا همســایگانمان حــل و فصــل 
ــچ  ــا هی ــط ب ــب رواب ــرای تخری ــچ گاه ب ــم و هی کنی
کشــوری پیشــقدم نبــوده ایــم و نخواهیــم بــود. ایــن 
سیاســت اصولــی ماســت. ایــن بســتگی بــه طــرف 
ــت  ــه نیس ــک طرف ــچ گاه ی ــط هی ــل دارد؛ رواب مقاب
ــا  ــم ب ــی می توانی ــا زمان ــود. م ــد ب ــه خواه و دوطرف
عربســتان صحبــت و کار کنیــم کــه احســاس کنیــم 
ــم  ــاز دارد و ه ــط نی ــن رواب ــه ای ــم ب ــتان، ه عربس
ــط حســنه وجــود داشــته  ــن رواب ــه ای می خواهــد ک
باشــد و بعضــی از اشــتباهات و خطاهــای خــود را در 

ــد. ــران کن گذشــته جب
ــی دو  ــی یک ــتان ط ــه عربس ــم ک ــر می کنی ــا فک  م
ســال گذشــته، مرتکــب اشــتباهاتی شــده کــه ایــن 
روابــط را بــه اینجــا کشــانده اســت و بهتــر آن اســت 
کــه در ایــن مســیر ســازنده اقــدام کنــد و اگــر آن هــا 
اقــدام کننــد، مــا قطعــا آمادگــی پاســخ مثبــت بــه 

آن هــا را خواهیــم داشــت.
قاســمی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چرا عربســتان 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــول نمی کن ــران را قب ــا ای ــره ب مذاک

ســؤال را بایــد از مقامــات ریــاض پرســید.

ــان  ــا گم ــت: آمریکائی ه ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
می کردنــد کــه اگــر دوبــاره بحــث تحریــم و تشــدید 
ــای  ــا از آرمان ه ــردم م ــد، م ــرح کنن ــارها را مط فش
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــد نشس ــب خواهن ــاب عق انق
اشــتباه کردنــد و ایــن اشــتباه محاســباتی جدیــدی 

ــت. ــی اس ــردان آمریکائ ــرای دولتم ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا صــادق آملــی 
الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی بیــان 
کــرد: ایــن روز هــا گاهــی صحبــت از بحــث آشــتی 
مصاحبــه  در  کــه  همین طــور  می شــود؛  ملــی 
ــی  ــی در جای ــتی مل ــئله آش ــم مس ــن گفت 22 بهم
ــه  ــته و تفرق ــوع داش ــه موض ــت ک ــرح اس ــل ط قاب
ــاف اساســی وجــود داشــته باشــد؛ ولیکــن  و اخت

چنیــن موضوعــی را نمی بینیــم.
وی گفــت: مــردم همیــن هســتند کــه همــه در 
ــد؛  ــه آمدن ــه صحن ــه ب ــم و هم ــن دیدی روز 22 بهم
ــه  ــد ک ــه ای دارن ــاف و تفرق ــه اخت ــردم چ ــن م ای
ــم؟  ــل کنی ــی آن را ح ــتی مل ــا آش ــم ب می خواهی
چــه قهــری و چــه شــکافی در میــان مــردم وجــود 
دارد کــه بخواهیــم آن را بــا بحــث آشــتی ملــی حــل 
کنیــم؟ بلــه، اختــاف ســایق همــه هســت و بــوده 
ــح  ــی و مصال ــع مل ــای مناف ــی پ ــا وقت ــت؛ ام اس

ــدارد. ــی وجــود ن ــچ اختاف کشــور اســت، هی

رئیــس دســتگاه قضــا افــزود: آنچــه عــرض کــردم 
بیگانــه  رســانه های  متاســفانه  امــا  بــود؛   ایــن 
و گاهــی هــم در درون حرف هایــی زدنــد کــه انســان 
ــی  ــه مدع ــی ک ــرا این های ــه چ ــد ک ــب می کن تعج
تحلیــل سیاســی هســتند، ایــن مقــدار در فهــم 

ــد. ــم درمانده ان ــاده ه ــب س مطال
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: این هــا عــرض 
مــن را این طــور تلقــی کردنــد کــه فانــی بــا بحــث 
آشــتی ملــی مخالــف اســت؛ مــن بــا آشــتی ملــی 
مخالــف نیســتم و می گویــم موضــوع نــدارد؛ صلــح 
و آشــتی همیشــه خــوب اســت، امــا اینجــا موضــوع 

نــدارد.
وی افــزود: مــا مدعــی هســتیم کــه مــردم مــا فهیم 
و بصیــر هســتند و موضــوع حرکتشــان بــر اســاس 
آرمان هــای  و  امــام)ره(  راه  اســامی،  انقــاب 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــام)ره( و فرمایش ه ام
اســت و در ایــن مســیر هیچ کســی اشــکالی نــدارد 

و همــه بــا هــم هســتند.
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: بلــه، یــک عــده ای در 
جریــان فتنــه از مــردم جــدا شــدند؛ آن هــا بایــد بــه 

مــردم برگردنــد؛ بحــث آشــتی ملــی نیســت؛ آن هــا 
خطــا کردنــد و بایــد از مســیر نادرستشــان برگردنــد؛ 

آن هــا بایــد مشــکل خودشــان را حــل کننــد.
ــد  ــی می کنن ــده ای فرافکن ــفانه ع ــزود: متاس وی اف
ــه در  ــت ک ــده ای اس ــکل ع ــه مش ــکلی را ک و مش
از مــردم جــدا شــدند، مشــکل  جریــان فتنــه 
 مــردم حســاب می کننــد؛ مــردم مشــکلی نداشــته 
و مســئله ای بــه نــام آشــتی ملــی ندارنــد؛ نــه اینکــه 
آشــتی ملــی نامطلــوب اســت، بلکــه موضــوع نــدارد.
ــا هــم  ــه گفــت: مــردم همــه ب ــوه قضائی رئیــس ق
و یک صــدا هســتند و در مســیر انقــاب، اختافــی 
ندارنــد؛ منتهــا کســانی کــه از مــردم جــدا شــده اند 
بــا نــدای دشــمن همراهــی و در کشــور آشــوب بــه 

پــا کردنــد، بایــد بــه دامــن ملــت برگردنــد.
ــا وجــود همــه  ــی افــزود:  ب ــی الریجان آیــت هللا آمل
ــاد  ــه و ایج ــاد تفرق ــرای ایج ــای دشــمن ب تاش ه
ــود  ــا وج ــردم و ب ــان م ــادی در می ــای بی اعتم فض
ایــن همــه نشــر اکاذیــب، تهدیــد، تشــدید فشــارها 
ــجام  ــدت و انس ــی در وح ــچ خلل ــا، هی و تحریم ه

مــردم ایجــاد نشــد. 

ده هــا  افــزود: حضــور  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
ــان دادن  ــور و نش ــر کش ــردم در سراس ــی م میلیون
اتحــاد و انســجام ملــی، پاســخ محکمــی بــه 
در  آمریــکا  به ویــژه  دشــمنان  یاوه ســرایی های 

ــود.  ــر ب ــه اخی ــد هفت چن
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی گفــت: آن هــا 
ــم  ــث تحری ــاره بح ــر دوب ــه اگ ــد ک ــان می کردن گم
ــا از  ــردم م ــد، م ــرح کنن ــارها را مط ــدید فش و تش
نشســت؛  خواهنــد  عقــب  انقــاب  آرمان هــای 
اشــتباه  ایــن  و  اشــتباه کردنــد  در حالــی کــه 
ــی  ــرای دولتمــردان آمریکائ محاســباتی جدیــدی ب

اســت. خبرگــزاری صداوســیما

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: 

تحریم جدید، اشتباه محاسباتی آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه:

عربستان دچار توهم است
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جلســه کمیتــه مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــان و ســایر اعضــای  ــل، معاون ــر عام ــا حضــور مدی ب
ایــن کمیتــه برگــزار شــد. در ایــن جلســه دکتــر 
ــوالد مبارکــه، پــس  ــر عامــل ف ــرام ســبحانی، مدی به
ــی  ــرد معاونت هــا و نواح ــزارش عملک ــنیدن گ از ش
شــرکت بــر ایمنــی کارکنــان و تجهیــزات، بومی ســازی 
ســهم بیشــتری از قطعــات، تکمیــل هرچــه ســریع تر 
ــان  ــا پای ــبا ت ــوالد س ــع ف ــعه مجتم ــای توس پروژه ه
ســال جــاری و تســریع در بهره بــرداری از پــروژه 
پســاب های  از  اســتفاده  و  تصفیــه  جمــع آوری، 

شهرســتان های لنجــان و مبارکــه تأکیــد کــرد.
     حتی یک حادثه هم زیاد است

ــک  ــی ی ــه حت ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ وی در س
حادثــه هــم بــرای شــرکت زیــاد اســت، گفــت: 
ــوادث  ــا ح ــد ب ــان بای ــی کارکن ــه تمام ــی ک از آنجای
تمرکــز  قــدری  بــا  کننــد،  برخــورد  مســئوالنه تر 
بــر منشــأ حــوادث متوجــه می شــویم کــه هــر 
یــک از افــراد در پســت های مختلــف بــه نوعــی 
در شــکل گیری حــوادث بــه ســهم خــود نقــش 
ــوادث از  ــی ح ــل اصل ــد عل ــن رو بای ــته اند؛ از ای داش
ــوان  ــا بت ــروز بررســی شــوند ت ــان ب ــا زم ــر ت ــدو ام ب
ــری  ــدی جلوگی ــای بع ــابه در نوبت ه ــات مش از اتفاق

ــرد. ک
    بومی سازی تجهیزات

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی

صنعــت  در  تجهیــزات  بومی ســازی  ســازنده 
تصریــح کــرد: بومی ســازی تجهیــزات کار بســیار 
ــیاری  ــت. بس ــور اس ــرای کش ــمندی ب ــزرگ و ارزش ب

از اقــام هســتند کــه پیــش از ایــن از خــارج از 
ــازی  ــون بومی س ــدند و اکن ــداری می ش ــور خری کش
ــا ایــن حــال هنــوز هــم می تــوان ســهم  می شــوند؛ ب

بیشــتری از تجهیــزات را در داخل کشــور ســاخت. وی 
یــادآوری کــرد: بــه خاطــر داشــته باشــیم بومی ســازی 
تجهیــزات، گام مؤثــری در مســیر اقتصــاد مقاومتــی 
ــت بیشــتر در  ــرای کســب موفقی ــه ب ــه البت اســت ک
ــازندگان  ــتر از س ــت بیش ــا حمای ــوان ب ــن راه می ت ای
داخلــی و انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی ســاخت 
ــل  ــه داخ ــی ب ــزرگ خارج ــازنده ب ــرکت های س از ش

ــت.  ــور گام برداش کش
ســبحانی ادامــه داد: بایــد توجــه داشــته باشــیم 
هــر تجهیــزی کــه بــرای بومی ســازی مــورد مطالعــه 
طــرح قــرار می گیــرد و بــه شــرکت ســازنده ســپرده 
می شــود، حتمــا بایــد بــا کیفیــت ســاخته شــود؛ چــرا 
ــده  ــز بومی سازی ش ــان تجهی ــت هم ــن اس ــه ممک ک
اگــر از کیفیــت و اســتانداردهای الزم در ســاخت 
ــی  ــرات جان ــد خط ــاز تولی ــد، زمینه س ــوردار نباش برخ
و مالــی جبران ناپذیــری بــرای نیــروی انســانی و 

ــد. ــرکت باش ــزات ش تجهی
    ضرورت انتقال دانش فنی

ضــرورت انتقــال دانــش فنــی از کارکنــان بــا تجربــه 
در حــال بازنشســتگی بــه نیروهــای جوان تــر از 
ــاره  ــا اش ــبحانی ب ــر س ــه دکت ــود ک ــری ب ــوارد دیگ م
ــه در  ــوالد مبارک ــت: ف ــن موضــوع گف ــت ای ــه اهمی ب
بخــش نیــروی انســانی همــواره نســل بــه نســل در 
حــال عــوض شــدن اســت؛ از ایــن رو بایــد نیروهــای 
باتجربــه، دانــش خــود را بــه جوان ترهــا منتقــل کننــد 
تــا هیــچ گاه خــأ وجــود تجربــه کافــی، خدشــه ای بــر 

ــد. ســازمان وارد نکن

مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

 بومی سازی تجهیزات 
گام مؤثری در مسیر اقتصاد مقاومتی

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی گفــت: تــا 90 
ــوازم خانگــی قاچــاق در مغازه هــا جمــع شــده و  درصــد ل
لــوازم خانگــی قاچــاق در ســطح عرضــه نداریــم. هرکــس 
مدعــی اســت واحدهــای صنفــی، کاالی قاچاق دارنــد و آن 
را پنهــان کرده انــد، نشــانی آن واحــد صنفــی را بــه اتحادیــه 

بدهــد؛ نــه اینکــه فقــط دربــاره آن صحبــت 
کنــد. محمــد طحان پــور اظهــار کــرد: در 
ــا قاچــاق در ســطح عرضــه  ــارزه ب طــرح مب
ــوازم  ــرا شــد و ل ــه از اواســط امســال اج ک
خانگــی را نیــز دربــر گرفــت، اتحادیــه لــوازم 
ــی  ــد داخل ــت از تولی ــرای حمای ــی ب خانگ

ــا آن همراهــی کــرد.  پیشــقدم بــود و ب
ــازار  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر کاالهــای قاچــاق در ب
ــا حــدود  ــا و از ســطح عرضــه ت ــوازم خانگــی در مغازه ه ل
زیــادی جمــع آوری یــا بازگردانــده اســت؛ چــون ایــن 
ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــه اع ــد و اتحادی ــور ندارن ــا فاکت کااله

ــور داشــته باشــند. ــد فاکت ــا بای ــه کااله هم

 رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی افــزود: 
ــای  ــه و در مغازه ه ــطح عرض ــت در س ــوان گف ــروز می ت ام
لــوازم خانگــی، کاالی قاچــاق وجــود نــدارد؛ بــه ایــن دلیــل 
ــوازم خانگــی  ــا قاچــاق ل ــی ب ــه خوب ــن مــدت ب کــه در ای
ــروی  ــه نی ــن زمین ــه شــد. در ای ــوی آن گرفت ــه و جل مقابل
انتظامــی، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز و ســازمان تعزیــرات حکومتــی نیــز 
پیگیری هــای الزم را انجــام دادنــد و همیــن 
موضــوع باعــث شــد کســانی کــه کاالی 
ــه  ــه شــوند ک ــد، متوج ــاق وارد می کردن قاچ
دیگــر نبایــد ســفارش دهنــد و دســت نگــه 

ــتند.  داش
ــان  ــا بی ــی ب ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــوازم  ــاق ل ــه قاچ ــارت الزم را در زمین ــه نظ ــه اتحادی اینک
خانگــی دارد، گفــت:  امــروز بــه جــای عرضــه کاالی قاچــاق 
ــورت  ــه ص ــاق ب ــروش قاچ ــاهد ف ــه، ش ــطح عرض در س

ــن ــاد آنای ــتیم. اقتص ــی هس ــازی و اینترنت مج

عضــو شــورای مرکــزی حــزب اســامی کار از نماینــدگان 
کارگــران در شــورای عالــی کار خواســت تــا در جلســات مــزد 
شــورا شــرکت و وقــت خــود و امیــد کارگــران را بیهــوده تلــف 
ــر ســال جلســات بررســی  ــزود: ه ــد نجــف اف ــد! حمی نکنن
پایانــی ســال تشــکیل می شــود   دســتمزد در روزهــای 

و در حالــی کــه بخــش بزرگــی از جامعــه 
هســتند  دستمزدشــان  نگــران  کارگــری 
ــرات  ــم و مذاک ــر ه ــت س ــای پش چانه زنی ه
فشــرده نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی 
صــورت می گیــرد؛ امــا در نهایــت چیــزی 
و  عادالنــه  می شــود  نصیــب کارگــران  کــه 
رضایت بخــش نیســت. عضــو شــورای مرکــزی 

از  گفــت:  کنایه آمیــز  ســخنانی  در  کار  اســامی  حــزب 
نماینــدگان کارگــری می خواهیــم در جلســاتی کــه نتیجــه اش 
از قبــل مشــخص اســت، شــرکت نکننــد! وقتــی در جلســات 
مــزد نقشــی ندارنــد، چــرا شــرکت می کننــد؟ مگــر هــر ســال 
چقــدر بــه حقــوق کارگــران اضافــه می شــود و حداقــل 

دســتمزد آن هــا رشــد می کنــد؟ وی بــا طــرح ایــن پرســش 
کــه چــرا وقتــی تــورم ۴0 درصــد بــود، دســتمزد کارگــران ۴0 
ــن  ــورم را پایی ــه ت ــروز ک ــت: ام ــت، گف ــش نیاف درصــد افزای
اعــام می کننــد، می خواهنــد مــزد کارگــران را هــم بــر 
اســاس آن تعییــن کننــد. نجــف تصریــح کــرد: دولــت بــرای 
حقــوق کارمنــدان خــود ۱0 درصــد افزایــش در 
ــرای کارگــران  ــه طــور یقیــن ب ــه و ب نظــر گرفت
بنابرایــن  تعییــن نمی کنــد؛  را  برابــر آن  دو 
یــک درصــد بیشــتر یــا کمتــر تاثیــری در 
معیشــت کارگــران نــدارد و اتفاقــی نمی افتــد. 
وی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــود  ــف نمی ش ــران تعری ــر در ای ــط فق ــرا خ  چ
ــه  ــد هزین ــت بای ــه دارد و دول ــر هزین ــت: چــون خــط فق گف
ــن  ــاه، کار و تأمی ــل وزارت رف ــن دلی ــه همی ــردازد؛ ب آن را بپ
اجتماعــی تاکنــون کوچک تریــن اقدامــی بــرای تعریــف 
 خــط فقــر نکــرده؛ در حالــی کــه تعریــف و ترســیم خــط فقــر 

و خط معیشـــت کارگـــران ضـروری اسـت. ایسنا

ــد  ــه جدی ــا ۲۶0 تصفیه خان ــه ۲۵0 ت ــان اینک ــا بی ــا ب ــل آبف ــر عام مدی
ــت:  ــت، گف ــداث اس ــال اح ــی در ح ــش خصوص ــط بخ ــاب توس فاض
شــورای نگهبــان نســبت بــه اجــرای طرح هــای شیرین ســازی آب 
ــد  ــان بازدی ــاز در جری ــا جانب ــت. حمیدرض ــه اس ــی گرفت ــور ایرادات کش
 اعضــای کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی از طرح هــا 
ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــران ب ــتان ته ــاب اس ــای آب و فاض و پروژه ه
ــه فاضــاب در کشــور در حــال اجراســت، گفــت: حجــم  ۲۶0 تصفیه خان
زیــادی از اعتبــارات شــرکت های آب و فاضــاب در تصفیه خانه هــا 
و شــبکه های فاضــاب هزینــه می شــود. مدیــر عامــل شــرکت آب 
ــان اینکــه کمیســیون عمــران مجلــس  ــا بی ــا( ب و فاضــاب کشــور )آبف
ــاهد  ــه ش ــود ک ــی ب ــده حرکت ــل آغازکنن ــامی در دوره قب ــورای اس ش
ثمــرات آن در اقتصــاد کشــور هســتیم، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس در 
قانــون برنامــه ششــم، مدیریــت پســماند را لحــاظ کردیــم کــه در حــال 
ــه فاضــاب تهــران در حــد اســتاندارد بســیار  حاضــر پســاب تصفیه خان
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــاورزی و صنعت ــای کش ــد و در حوزه ه ــاال تولی ب
ایــن مقــام مســئول از اختصــاص ۵00 میلیــون دالر از صنــدوق توســعه 
ــا ایــن ۵00  ملــی بــرای طــرح آبرســانی روســتایی خبــر داد و افــزود: ب
ــع آبرســانی روســتایی را  ــون توانســته ایم ۳۷0 مجتم ــون دالر تاکن میلی
تکمیــل و بــه ۳ هــزار روســتا آبرســانی انجــام دهیــم. وی همچنیــن بــا 

 BOO و BOT ــب ــرح در قال ــش از ۱۲0 ط ــون بی ــه هم اکن ــان اینک  بی
و حــدود ۷000 میلیــارد تومــان قــرارداد بــا بخــش خصوصــی در دســت 
اجــرا داریــم، یــادآور شــد: دولــت مصوبــه ای تصویــب کــرده کــه به ویــژه 
ــا نصــب پکیج هایــی  در کان شــهرها بــه شــهرداری ها اجــازه می دهــد ب
از شــبکه فاضــاب بــه صــورت رایــگان از پســاب بــرای آبیــاری فضــای 
ــران  ــن کار در شــهرداری های ته ــون ای ــه هم اکن ــد ک ــتفاده کنن ســبز اس

کــرج و مشــهد انجــام شــده اســت. 
جانبــار بــا اعــام اینکــه در تبصــره ۸ الیحــه قانــون بودجــه ســال ۱۳9۶ 
بــرای ســکونتگاه های غیررســمی در حــوزه بــرق تعییــن تکلیــف شــده 
کــه الزم بــوده در حــوزه آب نیــز تعییــن تکلیــف شــود، زیــرا نمی شــود 
ــانی  ــهر آبرس ــیه ش ــری حاش ــزار نف ــی چندصده ــای گاه ــه جمعیت ه ب
نشــود، یــادآور شــد: در حــال حاضــر ۷۵ درصــد روســتاها از آب 
آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی برخــوردار هســتند؛ بنابرایــن بحــث ادغــام 
ــد  ــی می توان ــتایی زمان ــا روس ــهری ب ــاب ش ــرکت های آب و فاض ش

ــه 9۵ درصــد برســد.  ــدد دســت کم ب ــن ع ــه ای ــد ک ــدا کن ــی پی معن
ــه  ــرادی ب ــان ای ــورای نگهب ــی ش ــئول به تازگ ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
میــزان آب شــیرین کن ها و شیرین ســازی آب ســواحل دریــا گرفتــه 
ــور  ــواحل کش ــازی س ــد شیرین س ــدد ۳0 درص ــه ع ــرده ک ــام ک و اع
بودجــه زیــادی را می طلبــد؛ بنابرایــن امیدواریــم کــه نماینــدگان بحــث 

ــب برســانند. رضــا انجم شــعاع ــه تصوی ــد و ب ــری کنن  ۲0 درصــد را پیگی
معــاون حقــوق، مجلــس و پشــتیبانی وزارت نیــرو، هــم در ایــن 
ــار از محــل صنــدوق  ــا ۵00 میلیــون دالر اعتب ــا بیــان اینکــه ب نشســت ب
توســعه ملــی ۳۷0 مجتمــع آب روســتایی تکمیــل و ۳000 روســتا از آب 
ــدت دو  ــرای م ــزار شــغل ب ــد شــدند و ۵9 ه آشــامیدنی ســالم بهره من
ــس  ــران مجل ــرد: از کمیســیون عم ــاد شــده، خاطرنشــان ک ســال ایج
درخواســت می شــود کــه اعتبــار ۳00 میلیــون دالر بــه ۵00 میلیــون 
ــر از  ــرای ســاکنان روســتاها، اولویتــی مهم ت ــرا ب ــد؛ زی دالر افزایــش یاب

ــن ــدارد. اقتصادآنای ــود ن ــامیدنی وج ــن آب آش تأمی

مدیر عامل آبفا خبر داد:

ساخت ۲۵۰ تصفیه خانه جدید فاضالب

ارزانی به طال رسید
ارزش طــال در بــازار جهانــی 1230 دالر و 60 ســنت اعــالم شــده کــه بررســی قیمــت روز گذشــته ایــن فلــز گرانبهــا در بــازار جهانــی 

نشــان از افــت قیمــت طــال در ایــن بــازار دارد.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3خداحافظی لوازم خانگی قاچاق با بازار سه شنبه   26  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 370 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای وارداتی مدل 2016 

سوناتا

)new face( 1۸5 میلیون تومانتوسان

130 میلیون تومانالنترا

16۸ میلیون توماناسپورتیج

135 میلیون تومانسراتو

1۸9 میلیون توماناپتیما )فول(

RAV۴2۴2 میلیون تومان

175 میلیون تومان

برف و باران کشور را فراگرفت
رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل 
ــا  ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا ب
تشــریح آخریــن وضعیــت جــّوی 
ــور از  ــی کش ــای مواصات محوره
حــد  تــا  خواســت  هموطنــان 
امــکان چنــد روز آینــده عــازم 
ــادر  جاده هــا نشــوند. ســرهنگ ن
ــتان های  ــی اس ــای مواصات ــردد در محوره ــت: ت ــی گف رحمان
ــل ــن، اردبی ــاری، آذربایجــان شــرقی، قزوی  چهارمحــال و بختی
ســمنان، کرمــان، فــارس، کردســتان، زنجــان، همــدان، مرکــزی 
کرمانشــاه و ارتفاعــات محورهــای چالــوس، هــراز و فیروزکــوه 
ــر چــرخ  ــزات زمســتانی و زنجی ــا همــراه داشــتن تجهی ــا ب تنه
ــارش  ــوارد، ب ــن م ــر ای ــاوه ب ــت: ع ــر اســت. وی گف امکان پذی
 بــاران نیــز در بیشــتر محورهــای اســتان تهــران، فــارس 
 اصفهــان، ایــام، کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحــال بختیــاری
 قــم، کرمانشــاه، مازنــدران و محورهایــی از اســتان کرمــان 
ــات  ــز اطاع ــس مرک ــت. رئی ــده اس ــزارش ش ــزگان گ  و هرم
و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا در پایــان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه اکنــون بــه هیچ وجــه زمــان مناســبی بــرای ســفر نیســت 
ــّوی در  ــاعد ج ــرایط نامس ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــه  ــی ک ــود هموطنان ــه می ش ــور، توصی ــتان های کش ــب اس اغل
ــول  ــان دیگــری موک ــه زم ــد، ســفر خــود را ب قصــد ســفر دارن
ــر  ــاک پ ــا ب ــا ب ــودن ســفر، حتم ــی ب ــد و در صــورت الزام  کنن
و همــراه داشــتن تجهیــزات زمســتانی و اطــاع از آخریــن 

وضعیت جـــّوی، سفـر خود را آغـاز کننـد. مهر

کلید کشاورزان برای حل بحران آب
ــوش  ــز گ ــران، بخــش کشــاورزی را نی وجــود بحــران آب در ای
ــور  ــی کش ــع آب ــری از مناب ــو بهت ــه نح ــا ب ــرده ت ــگ ک ــه زن ب
اســتفاده کننــد؛ بــه  طوری کــه بــر اســاس آمــار طــی ســه ســال 
ــه ۴۴  ــاری در اراضــی کشــاورزی کشــور ب ــان آبی گذشــته راندم
درصــد رســیده اســت؛ ایــن مســئله می توانــد تأثیــر زیــادی بــر 
کاهــش اســتفاده بی رویــه از ســفره های آب زیرزمینــی داشــته 
ــده  ــد ش ــی آب تأکی ــورای عال ــات ش ــی از مصوب ــد. در یک باش
کــه وزارت کشــاورزی موظــف اســت متناســب بــا اقلیــم مناطــق 
مختلــف ایــران، الگــوی ِکشــت ملــی را تعییــن کنــد. بــا توجــه 
بــه مصــرف زیــاد آب در کشــاورزی، تعییــن ایــن الگــو می توانــد 
در مدیریــت بهینــه آب در ایــن بخــش بســیار مؤثــر باشــد. یکــی 
از اولویت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو بــرای 
ــاس در  ــن اس ــر همی ــده؛ ب ــن ش ــه از آب تبیی ــتفاده بهین اس
ــتم های  ــرای سیس ــبی در اج ــای مناس ــر برنامه ه ــال حاض ح
ــدن  ــز ش ــه مجه ــوان ب ــه می ت ــده ک ــام ش ــاری انج ــن آبی نوی
ــه  ــز ب ــور مجه ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ــون و ۶00 ه ــک میلی ی
سیســتم های نویــن آبیــاری اشــاره کــرد. البتــه ایــن در حالــی 
اســت کــه در شــرایط فعلــی هنــوز ۴ میلیــون هکتــار از اراضــی 
ــا  ــده اند؛ ام ــز نش ــاری مجه ــن آبی ــتم های نوی ــه سیس ــور ب کش
ــر  ــر اســاس برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه قــرار شــده کــه ب ب
اســاس یــک برنامــه ۱0 ســاله، ســالی ۴00 هــزار هکتــار از اراضــی 

ــاری شــود. ایســنا ــن آبی ــه سیســتم های نوی ــز ب کشــور مجه

مطالعه بازار، حلقه گمشده تجارت ایران
ــت:  ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات کیمیای وطن رئی
تشــکل های صادراتــی بایــد نقــش اتــاق فکــر توســعه 
صــادرات اســتان را داشــته باشــند. بــه گــزارش روابــط 
عبدالوهــاب  ســید  اصفهــان،  بازرگانــی  اتــاق  عمومــی 
بــرای  نســاجی  فعــاالن صنعــت  در جمــع  ســهل آبادی 
راه انــدازی تشــکل صادراتــی نســاجی اســتان اصفهــان افــزود: 
برنامــه  ارائــه  بــا  صادراتــی  تشــکل های  و  اتحادیه هــا 
ــرای  ــی را ب ــازمان های دولت ــی و س ــاق بازرگان ــد ات می توانن
ــا  ــد. وی ب ــاری کنن ــادرات ی ــعه ص ــای توس ــن برنامه ه تدوی
ــه تاریخچــه نســاجی در اســتان اصفهــان و پیشــرو  اشــاره ب
بــودن ایــن صنعــت گفــت: تشــکیل اتحادیــه صادراتــی 
نســاجی اســتان می توانــد گامــی مؤثــر در احیــای ایــن 

صنعت و بالندگی آن در استان و کشور باشد.
 ســهل آبادی از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــرای 
ــتان  ــی اس ــکل های صادرات ــعه تش ــت و توس ــت، تقوی حمای
خبــر داد و گفــت: بــرای توســعه صــادرات اســتان و تقویــت 
تولیــد واحدهــای تولیــدی از هیــچ کوششــی فروگــذار 
ــه  ــت ک ــران خواس ــی ای ــاق بازرگان ــرد. وی از ات ــم ک نخواهی
کشــورهای جهــان را بــر اســاس توانمنــدی و پتانســیل 
تقســیم بندی کنــد  بازرگانــی  اتاق هــای  بیــن  اســتان ها 
ــور  ــا کش ــت ب ــف اس ــی موظ ــاق بازرگان ــر ات ــه داد: ه و ادام
ــم  ــرمایه گذاری تنظی ــادی و س ــط اقتص ــود رواب ــب خ مخاط
ــرمایه گذاری  ــادی و س ــط اقتص ــعه رواب ــه توس ــد و زمین کن
را فراهــم ســازد. ســهل آبادی مطالعــه بــازار را یکــی از 
حلقه هــای گمشــده تجــارت ایــران برشــمرد و گفــت: حضــور 
ــد  ــدف می توان ــورهای ه ــران در کش ــاری ای ــای تج هیئت ه

ــازد. ــم س ــاری را فراه ــراوادات تج ــش م ــه افزای زمین

 پرداخت ۸۵۰ هزار وام ازدواج 

در سال جاری
مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
امســال تاکنــون ۸۳0 تــا ۸۵0 هــزار فقــره وام ازدواج پرداخــت 
ــا  ــداد ت ــن تع ــم ای ــی می کنی ــت: پیش بین ــت، گف ــده اس ش
ــر  ــد. علی اصغ ــره برس ــون فق ــک میلی ــه ی ــال ب ــان امس پای
تســهیات  اعطــای  رونــد  دربــاره  صادقــی،  میرمحمــد 
قرض الحســنه ازدواج اظهــار داشــت: از ابتــدای مردامــاه 
امســال هدف گــذاری شــد کــه ماهیانــه ۱۵0 هــزار فقــره وام 
ــدای ســال جــاری  ــزود: از ابت ازدواج پرداخــت شــود. وی اف
تاکنــون، ۸۳0 تــا ۸۵0 هــزار فقــره وام ازدواج پرداخــت شــده 
ــون  ــک میلی ــه ی ــال ب ــان س ــا پای ــم ت ــن رق ــم ای و امیدواری
فقــره وام ازدواج برســد. وی بــا بیــان اینکــه رکــورد پرداخــت 
ــه  ــت: البت تســهیات ازدواج در ســال 9۵ شکســته شــد، گف
ــزار وام  ــون و ۲00 ه ــک میلی ــت ی ــا، پرداخ ــی م ــدف اصل ه
ازدواج بــود؛ امــا در صورتــی کــه میــزان اعطــای وام ازدواج بــه 
یــک میلیــون فقــره برســد، یــک رکــورد بی ســابقه در سیســتم 
ــح  ــی تصری ــد صادق ــاند. میرمحم ــت می رس ــه ثب ــی را ب بانک
کــرد: پرداخــت یــک میلیــون وام ازدواج در ســال 9۵ در 
شــرایطی انجــام می شــود کــه مبلــغ وام از ۳ میلیــون تومــان 

بــه ۱0 میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت. ایــران جیــب

 نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه 

از ۲7 بهمن استارت می خورد

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیاناصفهان

ــی  ــگاه تخصص ــن نمایش دومی
 موتورســیکلت، دوچرخه، اســکیت

اســکوتر، تجهیــزات و صنایــع 
ــاه  ــا ۳0 بهمن م وابســته از ۲۷ ت
در محل نمایشــگاه های بین المللی 

ــا می شــود. ــل شهرســتان برپ ــع در پ ــان واق اســتان اصفه
 به گـــزارش واحـــد رسـانه شـرکت نمایشـگاه های بین المللی 
ــارکت کننده در ۳000  ــن دوره ۳0 مش ــان، در ای ــتان اصفه اس
ــن  ــه آخری ــور ارائ ــه منظ ــگاهی ب ــای نمایش ــع فض ــر مرب مت
دســتاوردها، خدمــات و محصــوالت خــود گــرد هــم می آینــد. 
ــی از اســتان های اصفهــان  ایــن مشــارکت کنندگان، نمایندگان

تهــران، قــم، خراســان رضــوی و کرمانشــاه و همچنیــن 
ــک  ــن، بلژی ــورهای چی ــوالت کش ــروش محص ــدگان ف نماین
برقــی موتورســیکلت های  انــواع  ایتالیــا هســتند کــه   و 
 بنزینــی، هیبریــدی و انژکتــوری، موتورســیکلت های ســنگین

دوچرخه هــای برقــی، حرفــه ای و معمولــی، دوچرخــه ثابــت 
 اســکوتر و اســکیت، تجهیــزات و قطعــات موتورســیکلت 
ــه  ــوری را ب ــای موت ــا و افزودنی ه ــه، روان کننده ه و دوچرخ
ــت  ــرح در صنع ــای مط ــور برنده ــد. حض ــش می گذارن نمای
موتورســیکلت و دوچرخــه از ویژگی هــای بــارز ایــن نمایشــگاه 
ــن  ــه بهتری ــگاه ب ــن نمایش ــیه ای ــن در حاش ــت. همچنی اس
شــعارها در حــوزه ایمنــی و فرهنگ ســازی، کاه کاســکت 
رایــگان اهــدا می شــود. نمایشــگاه طــی ســاعات بازدیــد ۱۵ 
تــا ۲۲ تاریــخ مذکــور، میزبــان عاقمنــدان و متخصصــان ایــن 

صنعــت خواهــد بــود.

زمان واریز عیدی و حقوق اعالم شد
ــده داده  ــه وع ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــه رئی ــور ک آن ط
ــز  ــاه واری ــام بهمن م ــل از اتم ــان قب ــدی کارکن ــوق و عی حق
می شــود. در عیــن حــال کــه تســویه کامــل حقــوق در ســال 
ــت  ــان دول ــا ۲0 اســفند انجــام خواهــد شــد. کارکن جــاری ت
ــاس  ــر اس ــان ب ــزار و ۵00 توم ــدود ۷۷0 ه ــال ح ــرای امس ب
ــرد. در  ــد ک ــت خواهن ــدی دریاف ــران عی ــت وزی ــه هیئ مصوب
حالــی بــه طــور معمــول عیــدی کارکنــان همزمــان بــا حقــوق 
ــازمان  ــس س ــت، رئی ــه نوبخ ــود ک ــز می ش ــاه واری بهمن م
برنامــه و بودجــه، نیــز در آخریــن اظهارنظــر خــود عنــوان کرده 
کــه عیــدی و حقــوق بهمــن تــا قبــل از اتمــام ایــن مــاه قــرار 
اســت بــه حســاب کارکنــان واریــز شــود. بــر اســاس مصوبــه 
ــلح  ــای مس ــی، نیروه ــتگاه های اجرای ــران دس ــت وزی هیئ
و قــوه قضائیــه و ســایر دســتگاه های اجرایــی مشــمول 
ــم از  ــود اع ــدان خ ــه کارمن ــد ب ــازه دارن ــاص اج ــن خ قوانی
رســمی، ثابــت، پیمانــی، خریــد خدمــت، قــراردادی و موقــت 
و همچنیــن اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــام  ــور تم ــه ط ــه ب ــات ک ــی و قض ــی و تحقیقات ــوزش عال آم
وقــت اشــتغال دارنــد، مبلــغ ثابــت ۷۷0 هــزار و ۵00 تومــان 
ــوان  ــه عن ــه مــدت تمام وقــت در ســال جــاری ب را نســبت ب
پــاداش آخــر ســال از محــل بودجــه مصــوب پرداخــت کننــد. 
همچنیــن پرداخــت پــاداش آخــر ســال بــه کارکنــان خریــد 
خدمــت، قــراردادی و موقــت بــه نســبت خدمــات تمام وقــت 
ــدی  ــزان عی ــوده و در هــر حــال می آن هــا در ســال جــاری ب
ــد  ــر نخواه ــده کمت ــم عنوان ش ــد رق ــراد از ۵0 درص ــن اف ای
بــود. از ســوی دیگــر روال بــر ایــن بــوده کــه معمــوال حقــوق 
اســفندماه کارکنــان، چنــد روز زودتــر از موعــد معمــول 
ــر اســاس توافقــی  پرداخــت می شــده؛ ظاهــرا قــرار اســت ب
کــه بیــن دولــت و خزانــه انجــام شــده، حقــوق مــاه پایانــی 
ــه  ــا توجــه ب ــا تســویه شــود. ب ــا ۲0 اســفندماه کام ســال ت
ــه  ــوروز ک ــن ن ــال و همچنی ــی س ــود پایان ــای موج هزینه ه
ــی  ــار تســویه های حقوق ــرار دارد، در کن ــردم ق ــش روی م پی
ــر از ماه هــای  ــز زودت ــه اســفند نی ــه انجــام می شــود، یاران ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــد ش ــت خواه ــر پرداخ دیگ
یارانــه در ۲۶ هــر مــاه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز 

ــنا ــود. ایس می ش

 واگذاری ۳۹ جایگاه سوخت 

به بخش خصوصی
ــای ســوخت کشــور توســط  ــده جایگاه ه ــری از مزای دور دیگ
ســازمان خصوصی ســازی انجــام شــد کــه طــی آن ۳9 
جایــگاه ســوخت بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت. 
ــن  ــه ای ــون عرض ــد و چ ــاره چن ــبحانی درب ــر س ــید جعف س
ــرد:  ــار ک ــازی اظه ــازمان خصوصی س ــط س ــا توس جایگاه ه
ســومین عرضــه جایــگاه ســوخت در ســال ۱۳9۵ انجــام شــد 
ــت آگهــی عرضــه شــدند  ــگاه در دو نوب کــه طــی آن، ۶0 جای
ــه  ــا ب ــوم آن جایگاه ه ــدود دو س ــده ح ــه مزای ــه در پروس ک

فــروش رســید. 
مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی ادامــه داد: 
ــه فــروش  قیمــت پایــه ایــن ۳9 جایــگاه کــه روز گذشــته ب
رســید، حــدودا ۲00 میلیــارد تومــان بــود کــه ارزش بــه 
ــارد  ــی ۷۵ میلی ــان یعن ــارد توم ــه آن ۲۷۵ میلی ــروش رفت ف
تومــان باالتــر از قیمــت پایــه بــود. بــه گفتــه وی تعــداد کمــی 
از جایــگاه ســوخت بــرای واگــذاری مانــده کــه احتمــال دارد 
بــرای آن هــا نیــز یــک نوبــت مزایــده انجــام شــود؛ امــا زمــان 
ایــن مزایــده مشــخص نیســت کــه در یــک ماهــه باقی ســال 

ــا ــه ســال آینــده موکــول شــود. ایرن ــا ب ۱۳9۵ باشــد ی

جزئیات تازه از تولید رنو کوئید
مذاکــره بــرای تولیــد رنــو کوئیــد بیــن فرانســوی ها و 
ســازمان گســترش در حالــی ادامــه دارد کــه قــرار اســت ایــن 
خــودرو در رنــج قیمتــی ۲۵ تــا ۳۵ میلیــون تومانــی عرضــه 
شــود و در عیــن حــال شــاهد توقــف تولیــد تنــدر 90 نیــز تــا 

ــده باشــیم. ۴ ســال آین
 برنامه ریــزی انجام شــده بــرای تولیــد کوئیــد طــوری اســت 
کــه ایــن خــودرو طــی یــک تــا یــک و نیــم ســال آینــده بــه 
تولیــد برســد؛ بــه طــوری کــه گفتــه می شــود ایــن محصــول 
ــد شــد.  ــازار عرضــه خواه ــه ب ــادی ب اواخــر ســال ۲0۱۸ می
 قــرار اســت رنــو کوئیــد در ســایت ُبــن رو تولیــد شــود 
و ظرفیــت تولیــد ایــن خــودرو، ۱۵0 هــزار دســتگاه پیش بینــی 

شــده اســت. فارس

دستمزد کارگران عادالنه و رضایت بخش نیستخداحافظی لوازم خانگی قاچاق با بازار
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حتما بخوانید!
ساعت آفتابی از کاشان به سیرجان رسید

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــازار  ــد کــه در راســته ب شــاید کمتــر کســی در اصفهــان بدان
بــزرگ اصفهــان )حــد فاصــل میــدان امــام)ره( تــا خیابــان 
ــال  ــش از ۳۰۰ س ــت بی ــا قدم ــه ای ب ــرزاق(، موقوف عبدال
ــه  ــت خــان وجــود دارد ک ــن طباب ــرزا محمدامی ــام می ــه ن ب
قدمتــش بــه زمــان حاکمیــت زندیــه و حکومــت کریم خــان 
زنــد در شــیراز برمی گــردد. ایــن موقوفــه کــه تاکنــون کمتــر 
نامــی از آن بــه میــان آمــده، آنچنــان وســعتی داشــته کــه 
تاریخدانــان می گوینــد کل مســاحت آن در حــدود یــک 
پنجــم شــهر اصفهــان اســت. متاســفانه در طــول دوره هــای 
مختلــف از مســاحت آن کاســته شــده؛ طــوری کــه امــروز 
ــگار  ــده اســت. خبرن ــی مان ــی از آن باق ــا قســمت اندک تنه
ــی  ــر مرتض ــا دکت ــه ب ــن موقوف ــاره ای ــن درب ــای وط کیمی
طبیبــی )اســتاد گــروه حقــوق دانشــگاه اصفهــان( گفت وگــو 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــرده ک ک
ــان  ــت خ ــه طباب ــت موقوف ــت و اهمی ــا از قدم     لطف

ــد. ــان بگویی برایم
ــال های  ــان از س ــه در اصفه ــی ک ــات خاص ــی از موقوف یک
بســیار دور وجــود داشــته، موقوفــه میرزا محمدامیــن طبابت 
خــان اســت. ایــن فــرد کــه طبیــب حاذقــی در آن عصــر بوده 
اســت، در ســال ۱۱۸۲ هجــری قمــری و در زمــان حکومــت 
ــن  ــد و بدی ــا می کن ــه را امض ــن موقوف ــه ای ــه وقف نام زندی
ترتیــب در بــازار بــزرگ اصفهــان، ۶۰ دهانــه مغــازه بــه اضافــه 
باغ هــای بــزرگ اصفهــان، چنــد روســتا و شــهرهای اطــراف 

را جــز رقبــات ایــن موقوفــه قــرار می دهــد. 
متاســفانه بــا نابســامانی هایی کــه از زمــان حکومــت زندیــه 

قاجــار و پهلــوی اول و دوم در ایــران رخ می دهــد، بیــش از 
۹۰ درصــد رقبــات ایــن موقوفــه مــورد تصــرف قــرار گرفــت و 

عمــا از تصــرف وقــف خــارج شــد.
ــه نیــت واقــف عمــل  ــن ســال ها ب ــا در طــول ای     آی

شــده اســت؟
اکنــون بیــش از 7 هــزار نفــر از ایــن موقوفــه نزدیــک بــه ۲۰ 
ــت  ــز اهمی ــد. حائ ــه ســهم دریافــت می کنن ســال اســت ک
ــرای هــر یــک از ایــن اوالد ســاالنه ۱۰۰  ــون ب اســت کــه اکن
ــان  ــه آقای ــان ب ــزار توم ــا و ۲۰۰ ه ــه خانم ه ــان ب ــزار توم ه

می شــود. داده 
 البتــه بایــد بگویــم کــه در آمــد حاصــل از اجاره بهــای 
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــون توم ــاالنه ۱۰۰ میلی ــه س ــن موقوف ای
 بیــش از ۱۳۰ فامیــل مرتبــط بــا ایــن موقوفــه تحویــل داده 

می شود. 
کار  طبابت خــان  بــا  مرتبــط  خانواده هــای  شناســایی 
ــا گــردآوری تمامــی مــدارک  ــود؛ امــا ب بســیار پیچیــده ای ب
تهیــه  بــرای  مــردم  از  قدیمــی  دست نوشــته های  و 
شــجره نامه اقــدام شــد؛ بــه گونــه ای کــه مهــر تاییــد 
ــید  ــی، س ــد ابطح ــری، موح ــی، طاه ــات صاف ــرات آی حض
حســن امامــی، حجت االســام منصــورزاده و آیــت هللا ســید 

ــت. ــه اس ــن موقوف ــر ای ــر ب ــن مهاج حس

    نیت واقف در وقف نامه چگونه ذکر شده است؟
در وقف نامــه ایــن موقوفــه آمــده اســت کــه منافــع ۹ عشــر 
متعلــق بــه اوالد بــرادرزاده واقــف و نســل بــه نســل اســت و 
یــک عشــر نیــز پــس از کســر تولیــت و حــق نظــاره، صــرف 

اطعــام فقــرا در مدرســه باباقاســم می شــود. 
محمدامیــن و بــرادرش میرزا محمدحســین و بــرادرزاده اش 
میــرزا محمدباقــر و آبــا و اجداشــان از ایــن موقوفــه منفعــت 

ــد. دریافــت می کنن

    دریافــت اجــاره بــرای ایــن موقوفــه بــه چــه نحــوی 

اســت؟
ــه صــورت متوســط  ــه ب ــن موقوف ــای ای ــر ســاله اجاره به ه

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــا 5۰ درص ــن ۳۰ ت بی
ــا  ــه نهایت ــا ک ــزان اجاره به ــن می ــه ای ــم ک ــد بگوی ــه بای  البت
بــه ۱۰۰ هــزار تومــان در ســال می رســد، بــرای ایــن موقوفــه 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــتری یاب ــش بیش ــد افزای ــت و بای ــدک اس ان
را  انجام شــده  هزینه هــای  اجــاره کفــاف  میــزان   ایــن 

نمی دهد.
    این موقوفه دارای چند رقبه است؟

موقوفــه میــرزا محمدامیــن طبابــت خــان بیــش از ۶۰ رقبــه 
ــت. در  ــاری اس ــاژ عص ــه آن، پاس ــن رقب ــه بزرگ تری دارد ک
داخــل ایــن پاســاژ عصارخانــه قدیمــی نیــز وجــود دارد کــه 

جــزو همیــن موقوفــه اســت.
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــان ط ــهرداری اصفه ــفانه ش  متاس
ــر  ــاهی تغیی ــه ش ــان ب ــه را از طبابت خ ــن عصارخان ــام ای ن
داده اســت کــه ایــن دخــل و تصــرف در موقوفــه محســوب 

می شــود. 
از جهتــی تمامــی حقوقــی کــه بایــد بابــت ایــن موقوفــه بــه 
ــه  ــورد توج ــهرداری م ــوی ش ــود، از س ــت ش ــی پرداخ متول
ــرداری از  ــرای بهره ب ــی شــهرداری ب ــه نوع ــه و ب ــرار نگرفت ق

ایــن موقوفــه بــه مــا بدهــکار اســت.
امیدورایــم بتوانیــم بــا احیــای ایــن رقبــه و در آمــد حاصل از 
آن، ضمــن پرداخــت حقــوق موقوفــه علیــه، رقبــات جدیــدی 
را خریــداری کنیــم تــا بــا درآمــد بیشــتر، حقــوق موقوفــه و 

مســتاجران را احصــا کنیــم.

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر مرتضی طبیبی، استاد گروه حقوق دانشگاه اصفهان

طبابت خان، موقوفه ناشناخته اصفهان

 اجرای 14 طرح هادی روستائی 

در شهرستان اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــاب  ــکن انق ــاد مس ــس بنی رئی
اسـامـــی اردســــتان گفــت: 
عملیـــات اجرایــی ۱4 طــرح 
هادی روســتائی امســال در این 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــتان آغ شهرس
احمــد علــی یزدان پنــاه افــزود: ایــن طرح هــا در روســتاهای 
ــدی  ــزار محمــد، ســیانک، گلســتان مه ــج، اســام آباد، گل اون
ــاد ــت بندی، عباس آب ــرهنگچه، ماس ــنگ، س ــکان، کچوس  وم

مــار، ماربیــن، جنبــه و قهســاره، هم اکنــون در حــال اجراســت. 
ــا را  ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــده ب ــه پیش بینی ش وی بودج
افــزون بــر ۶ میلیــارد و 5۱۰ میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 
ــارد و  ــون 4 میلی ــزود: تاکن ــرد و اف ــان ک ــی بی ــک دارائ تمل
ــاه  ــت. یزدان پن ــه اس ــاص یافت ــال آن اختص ــون ری ۶۰۰ میلی
ــتائی  ــادی روس ــرح ه ــری ۱۳ ط ــه و بازنگ ــن از تهی همچنی
در بخش هــای مرکــزی و زواره از توابــع ایــن شهرســتان 
 خبــر داد. وی تصریــح کــرد: درمجمــوع بــرای بازنگــری، تهیــه 
و اجــرای ایــن طرح هــا ۸ میلیــارد و 5۱۰ میلیــون ریــال 
ــت  ــد نف ــی و ۲ درصــد درآم ــک دارائ ــارات تمل از محــل اعتب
ــارد و ۶۰۰ میلیــون  در نظــر گرفتــه شــده کــه تاکنــون 4 میلی
ریــال آن تخصیــص داده شــده اســت. یزدان پنــاه همچنیــن 
بــا اشــاره بــه پرداخــت 7۰ فقــره وام هــای ۲۰ و ۱۸۰ میلیــون 
ریالــی بافــت فرســوده شــهر و روســتا، یــادآور شــد: پارســال 
۲5۰ فقــره وام ۲۰ تــا ۳۰ میلیــون ریالــی تعمیــرات و حــوادث 
بــه روســتائیان ایــن شهرســتان پرداخــت شــد؛ امــا امســال 

هنــوز هیــچ دســتورکاری ابــاغ نشــده اســت.

فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری 

استخراج معدن کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

نخســتین دانشــجوی ورودی مهندســی معــدن و نخســتین 
ــگاه  ــدن از دانش ــتخراج مع ــش اس ــری گرای ــجوی دکت دانش

ــد.  ــل ش ــان فاغ التحصی کاش
معیــن بهــادری بــا دفــاع از رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان 
»تحلیــل عــددی خردشــدگی و لــرزش زمیــن ناشــی از 
انفجــار در معــادن روبــاز« توانســت بــا درجــه عالــی بــه عنوان 
ــش  ــدن گرای ــی مع ــری مهندس ــجوی دکت ــتین دانش نخس
اســتخراج معــدن معرفــی شــود. راهنمایــی ایــن پایان نامــه را 
نیــز اســتاد حســن بخشــنده امنیــه، عضــو هیئت علمــی گروه 

مهندســی معــدن، بــر عهــده داشــتند.

اخبار کوتاه

کلنگ اورژانس منظریه به زمین خورد

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

مراســم کلنگ زنــی مرکــز 
اورژانــس ۱۱5 شــهر منظریــه 
شــهرضا بــا حضــور دکتــر 
ــر مرکــز  غفــور راســتین مدی
حـــوادث و فـوریـت هـــای 
پزشــکی اســتان اصفهــان، دکتــر تنهایــی مدیــر شــبکه 
بهداشــت و درمــان شــهرضا، ســمیه محمــودی نماینــده 
و گلشــن در مجلــس  و دهاقــان  مــردم شــهرضا 

ــد. ــزار ش ــامی برگ ــورای اس ش
ــس  ــه اورژان ــوط ب ــکات مرب ــم، مش ــن مراس  در ای
پیش بیمارســتانی شهرســتان مطــرح و مقــرر شــد 
ایــن مســائل بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت و درمــان 

برطــرف شــود. 
دکتــر غفــور راســتین، مســئول امــور فوریت هــای 
پزشــکی اســتان اصفهــان، دربــاره احــداث ســاختمان 
پایــگاه فوریت هــای پزشــکی منظریــه شــهرضا گفــت: 
ــع  ــر مرب ــعت 5۰۰ مت ــه وس ــی ب ــگاه در زمین ــن پای ای
ــهرداری  ــط ش ــپ ۱۱5 توس ــه های تی ــاس نقش ــر اس ب
ــا خردادمــاه ســال جــاری  شــهرضا احــداث شــده و ت

ــل داده خواهــد شــد. تحوی

 برگزاری جلسه سفیران 

سالمت دانش آموزی در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

جلســه آموزشــی مربیان ســفیران ســامت دانش آموزی 
شاهین شــهر برگــزار شــد.

  پیرو دســتور کار مشــترک ارســالی از وزارت بهداشت
درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت آمــوزش و 
ســفیران  برنامــه  اجــرای  درخصــوص  پــرورش 
ســامت دانش آمــوزی و لــزوم اجــرای ایــن برنامــه 
در کلیــه مــدارس متوســطه اول و دوم، در روزهــای 
۱4 و ۲۱ بهمن مــاه ۹5، کارشناســان شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان آموزش هــای الزم را بــه مربیــان 
ادارات آمــوزش و  مــدارس متوســطه اول و دوم 
پــرورش شاهین شــهر و میمــه درخصــوص مباحــث 
 تعیین شــده شــامل خودمراقبتــی، ایــدز، تغذیــه

سامت روان و بلوغ، ارائه کردند.
 همچنیــن مقــرر شــد کــه ۱۰ درصــد از دانش آمــوزان 
ــاب  ــامت انتخ ــفیر س ــوان س ــه عن ــه ب ــر مدرس ه
ــان  ــه آن شــوند و آموزش هــای الزم در ایــن زمینــه ب

داده شــود.

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

بــار دیگــر طــرح ســاعت آفتابــی مــدل ســیاره ای مهنــدس 
ــارک  ــه دانشــگاه کاشــان، در پ ــی، مســئول رصدخان صفای

مســافر در شــهر ســیرجان اجــرا شــد.
ــیاره ای  ــوع س ــی از ن ــاعت آفتاب ــن س  ای
ــا  ــیرجان ب ــات س ــرای مختص ــت و ب اس
عــرض جغرافیایــی ۲۹ درجــه و ۲۶ دقیقــه 
ــی  ــه شــمالی و طــول جغرافیای و ۲5 ثانی
55 درجــه و 4۱ دقیقــه و ۲5 ثانیــه شــرقی 
در محــل پــارک مســافر ســیرجان توســط 
ــه آن  ــی و صفح ــی طراح ــدس صفای مهن

ســاخته شــده اســت. 
ــی  ــیدی محل ــان خورش ــوال زم ــی معم ــاعت های آفتاب س
ــی  ــوری طراح ــاعت ط ــن س ــا ای ــد؛ ام ــان می دهن را نش
ــاعت  ــان، س ــل زم ــن تعدی ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــده ک ش
ــی  ــازه نجوم ــن س ــد. ای ــان می ده ــران را نش ــمی ای رس

همچــون نمونه هــای ساخته شــده پیشــین بــا قابلیت هــای 
ــت. ــده اس ــی ش ــددی طراح متع

 قابلیــت نمایــش ســاعت رســمی ایــران، قابلیــت تعییــن 
تاریــخ روز در تقویــم ایرانــی، تعییــن نیمــروز یا لحظــه اذان 
ــوع  ــه افــق ســیرجان، قابلیــت محاســبه زمــان طل ظهــر ب
ــه  ــال و ب ــر روز از س ــید در ه ــروب خورش و غ
دنبــال آن تعییــن طــول روز در هر روز از ســال، 
از دیگــر قابلیت هــای ایــن ســازه نجومــی 
اســت. گرچــه بــرای افزایــش دقــت ســاعت، 
ــه  ــاعت ارائ ــات س ــل در توضیح ــدول تعدی ج
شــده اســت، امــا بــر روی صفحــه ســاعت نیز 
ــت  ــی اس ــای خوب ــا راهنم ــای آنالم منحنی ه
بــرای آنانکــه آشــنایی بیشــتری بــا ســاعت هــای آفتابــی 
ــان  ــا، زم ــن منحنی ه ــا اســتفاده از ای ــد ب ــا بتوانن ــد ت دارن
دقیــق را برون یابــی کننــد. قطــر داخلــی ســاعت ۲ متــر و 
قطــر خارجــی آن بیــش از ۳ متــر و ارتفــاع ســازه حــدود 

4/5 متــر اســت و از جنــس فــوالد ســاخته شــده.

ساعت آفتابی از کاشان به سیرجان رسید
 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــران اصفه ــه خواه ــوزه علمی ــر ح  مدی
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــای علمی ــه در حوزه ه ــوی طلب 75۰۰ بان
ــای  ــری حوزه ه ــرش سراس ــت: پذی ــد، گف ــل می کنن تحصی

ــاز  ــی آغ ــع عموم ــران در مقط ــه خواه علمی
ــدی  ــید مه ــام س ــت. حجت االس ــده اس ش
ابطحــی بــا اشــاره بــه اینکــه المپیــاد علمــی 
ســال  هــر  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
ــته در  ــاد گذش ــه در المپی ــود ک ــزار می ش برگ
ــر از  ــاز شــدند و ۹ نف ــر ممت کل کشــور ۱۸ نف
آن هــا اصفهانــی بودنــد، افــزود: پذیــرش 

حوزه هــای علمیــه خواهــران در مقطــع عمومــی )ســطح 
تحصیلــی ســطح  پیوســته( شــیوه های  دو، کارشناســی 
و  پاره وقــت  حضــوری  تمام وقــت،  حضــوری  شــامل  دو 
نیمه حضــوری اســت. عاقه منــدان بــه تحصیــل علــوم دینــی 
بــا مــدرک ســیکل، دیپلــم یــا باالتــر می تواننــد بــرای دریافــت 

دفترچــه راهنمــای پذیــرش و ثبت نــام از طریــق مراجعــه بــه 
ــه ســایت  ــا از طریــق مراجعــه ب  مــدارس علمیــه خواهــران ی
ــد  ــی تاکی ــام ابطح ــد. حجت االس ــدام کنن www.whc.ir اق
کــرد: در شهرســتان های اســتان اصفهــان از کشــورهای دیگــر 
ماننــد افغانســتان نیــز پذیــرش داریــم؛ امــا در اصفهــان تبعــه 
دیگــر کشــورها در مدرســه جامعةالمصطفــی 
پذیــرش می شــوند. وی بــا بیــان اینکــه در 
کل کشــور ۳7 هــزار مبّلــغ ســازمان  یافته از 
خواهــران وجــود دارد و در اســتان اصفهــان 
ــم، گفــت: در یکــی  ــم داری ــغ خان ۱5۰۰ نفــر مبّل
دو ســال اخیــر 7۰۰ هــزار اعــزام مبّلغــان خواهــر 
بــرای تبلیــغ ســخنرانی و امــور فرهنگــی در 
ــه  ــوزه علمی ــه در ح ــان اینک ــا بی ــته ایم. وی ب ــور داش کل کش
خواهــران اســتان بیــش از ۹ هــزار نفــر دانش آموختــه ســطح 
ــول،  ــه و اص ــی، فق ــوم قرآن ــیر و عل ــت: تفس ــم، گف دو داری
اخــاق، تاریــخ، کام، ادبیــات و مطالعــات زنــان شــش رشــته 

ــت. ــان اس ــوزوی در اصفه ــد ح ــی ارش کارشناس

در شهر

دادنامه
شماره  پرونده:۹4۰۹۹۸۳۶5۳4۰۰۹۲۳  شماره  تنظیم:۱۳۹5/۱۰/۲۹  تاریخ  دادنامه:۹5۰۹۹7۳۶5۳4۰۱۶4۰  شماره 

فرزند مصطفی  ملیحه کتانی  وکالت خانم  با  فرزند محمدعلی  آرزو شفیان  بایگانی شعبه:۹4۰۹4۹ خواهان:خانم 

میاد  اماک  مشاور  فوقانی  بهشتی-ط  الغدیر-خ  ابریشم-بلوار  اصفهان-فاورجان-فاورجان-شهر  نشانی  به 

خوانده:آقای مسعود محمدیان نژاد فرزند محمد به نشانی شهرستان فاورجان اصفهان سه راه سیمین کوچه شهید 

مالکی بن بست الهیجی پ47 خواسته:طاق به درخواست زوجه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و 

امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص دادخواست 

خانم ارزو شفیان فرزند محمدعلی با وکالت خانم ملیحه کتانی به طرفیت اقای مسعود محمدیان نژاد فرزند محمد 

و به خواسته صدور حکم الزام زوج به طاق )با احراز شرایط اعمال وکالت در طاق( اعام می نماید خواهان با تقدیم 

دادخواست و نیز بعد از حضور در جلسه رسیدگی در دادگاه اعام داشته با توجه به اینکه زوج از اردیبهشت سال 

۱۳۹4 بدون دلیل زوجه و منزل مشترک را ترک نموده و خبری از وی حاصل نیست و در طول این مدت نفقه وی 

)خواهان( تامین نشده است و در عسر و حرج شدیدی قرار گرفته است تقاضای فوق را مطرح نموده است زوج نیز 

علیرغم انتشار اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته است و دفاعیه ای نیز ارسال ننموده لیکن زوجه ادله ی خود را 

که شامل )استشهادیه محلی منضم دادخواست و نیز شهادت شهود می باشد( به دادگاه ارائه نموده است لذا مدعی 

تحقق بندهای ۱و۲و۸ در شروط مندرج در ذیل عقد نکاح موضوع سند رسمی ازدواج به شماره ثبت ۱۲۸ در دفترخانه 

4۶۶ شهر تهران گردیده است دادگاه با بررسی پرونده و انجام تحقیقات الزم از جمله استماع شهادت شهود و انجام 

تحقیقات محلی و اظهارات طرفین پرونده در مجموع ادعای خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و با صدور قرار 

داوری در پرونده نیز داوران منتخب موفق به ایجاد صلح و سازش فی مابین طرفین نگردیده اند دادگاه با اعام 

تحقق و احراز شروط ۱و۸ از قسمت ب شروط ذیل عقد نکاح فی مابین طرفین پرونده مستندا به مواد ۱۱۹ و تبصره 

ذیل ماده ۱۱۱۳ از قانون مدنی و نیز ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ضمن اعطای اذن به زوجه جهت اعمال وکالت 

برای طاق حکم طاق زوجه را صادر و اعام می نماید.نوع طاق فوق با توجه به بخشش کلیه حق و حقوق مالی 

ناشی از ازدواج از سوی زوجه خلع و بائن بوده و زوجه به حکایت از نامه شماره 4۳۳۹/م/۲/۸ مورخ ۱۳۹5/۸/۳۰ 

پزشکی قانونی باردار نمی باشد، مدت اعتبار رای طاق صادره شش ماه از تاریخ اباغ رای فرجام خواهی یا انقضای 

مهلت فرجام خواهی می باشد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان فاورجان-میثم جمالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول(
به موجب ماده ۱4۰ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره ۹5۰۰57 مطروحه در اجرای احکام 

شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان پاک ثبتی ۱5۱۹۱/۱547۸ بخش 5 ثبت اصفهان)مجتمع مسکونی( واقع در اصفهان 

خیابان احمدآباد انتهای خیابان مهرگان نبش بن بست سپهر مجتمع آریا پاک ۱۲5 کد پستی:۸۱54۹۶۳۹7۳ با در 

نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.۱-ارزش ششدانگ پاک ثبتی مذکور وفق نظریه کارشناس 

به مبلغ ۱7/۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است که موضوع فروش و مزایده ۱۲/۸۹ حبه از 7۲ حبه معادل مبلغ 

۳/۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.۲-نام مالک عباس آریایی فر فرزند علی می باشد  که به میزان سه دانگ مشاع 

از شش دانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی موصوف را مالکیت دارد.۳-اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه 

کارشناس دادگستری:مجتمع مسکونی معرفی شده مطابق دو برگ سند مالکیت به شماره سریال 4۹۳۰۰۰ سری د 

سال ۹۱ بشماره پاک ثبتی ۱547۸ فرعی از ۱5۱۹۱ اصلی به شماره ثبت ۳۳۲۹ از دفتر ۹ اماک ثبت شمال شرق 

بخش 5 ثبت اصفهان به مالکیت آقای عباس آریایی فر و یک برگ سند بشماره سریال 4۳۰۲74 سری د سال ۹۱ 

بشماره ثبت ۳۳۲7 از دفتر ۹ صفحه ۳۲۸ به مالکیت خانم مرضیه برادران فاحی به مساحت عرصه ۱۹۳ متر مربع 

نوساز با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نمای ظاهری تلفیقی سنگ و آجرنما دارای پروانه صادره به شماره 

۳/۹۳/۱4۰7۶ مورخ ۹۳/5/۶ با کاربری مسکونی تجاری به مساحت عرصه پس از رعایت بر اصاحی ۱7۰ متر مربع و 

اعیانی شده بر عرصه حدود ۶۰۲ متر مربع شامل طبقات اول تا سوم هر واحد ۱۲۱ متر مربع و چهارم ۱۰۳/7 متر مربع و 

تجاری ۲5 متر مربع با چهار پارکینگ و یک باب خریداری گردیده در حد پنج سقف شامل همکف پارکینگ و یک دهنه 

تجاری به مساحت حدود 4۸ متر مربع با نمای داخلی سرامیک و درب شیشه سیکوریت و آلومینیومی کرکره ای برقی 

و طبقات اول تا چهارم بصورت مسکونی با مشخصات، دستگاه پله نرده فرفوژه، آسانسور، نمای ظاهری سنگ و آجرنما 

با مشخصات سالن، اتاقهای خواب، آشپزخانه، سرویس بهداشتی با نمای داخلی کفها سرامیک، بدنه گچ با پوشش 

رنگ، چهارچوب فلزی، دربهای چوبی، پنجره های آلومینیومی ، آشپزخانه کاشی سرامیک، کابینت ام.دی.اف دارای 

سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سرمایشی اسپیلت، دارای 4 باب انباری واقع در پشت بام، حیاط کف موزاییک و 

بدنه سنگ و آجرنما و انشعابات برق و گاز هر کدام 4 کنتور مجزا و آب مشترک میباشد ضمنا ساختمان فاقد صورت 

مجلس تفکیکی و هر واحد فاقد سند مجزا میباشد.4-فروش و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده کسی 

است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید.5-متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را به عنوان سپرده 

به صندوق اجرا به شماره حساب ۲۱7۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر 

ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت مبلغ ده درصد 

واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.۶-پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری)در صورتیکه 

ملک مورد مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر 

عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به تنظیم سند در دفترخانه تابع عرف عمل می باشد.7-پس از انجام مراحل 

قانونی و پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.۸-متقاضیان 

در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از 

ملک موصوف بازدید نمایند.۹-زمان مزایده روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/۱۸ ساعت ۱۲ و مکان مزایده اجرای احکام 

شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد.

شماره:۳4۲۸۱/  م الف رضایی-دادورز اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون رویا خلیلی فرزند لهراسب  نسبت به ۲۸/۸ حبه مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت 

و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۶۰ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت۲۸/۸ حبه 

مشاع از 7۲ حبه  ششدانگ پاک ۱5۱۹۰/۱۰۲۹۰  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه ۱5۶ دفتر ۲ خروجی  به 

نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده و 

در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است  وتقاضای  صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید 

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

اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۳۶7۸۳/ 

م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  هادی زاده

آگهی حذف بهای ثمنیه اعیانی
ششدانگ یک باب مغازه تحت پاک 4۲4۹/۳ واقع در بخش ۱ ثبت اسناد گلپایگان بنام محمد تقی محسنی فرزند 

حسن صادر گردید با استثناء بهاء یک شانزدهم اعیانی که متعلق به خانم معصومه فرهادی مالک بهای یک شانزدهم 

اعیانی می باشند حالیه یک شانزدهم اعیانی پاک مذکور طبق نظر کارشناس به مبلغ شانزده میلیون ریال می باشد 

که به حساب سپرده اداره ثبت واریز گردید ه که جهت اخذ سپرده به اداره ثبت مراجعه گردد تقاضای موضوعی را طبق 

تبصره یک ماده ۱۰5 قانون اعیانی می باشد لذا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به موضوع مدعی می باشند ظرف 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوای خود را به این اداره ارائه نمایند در غیر 

این صورت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت . 

شماره : 5۹5/م الف رئیس اداره ثبت اسناد گلپایگان مهدی صادقی وصفی

آگهی ابالغ وقت حضور در دفترخانه شماره 14 گلپایگان 
شماره نامه : ۹5۱۰۱۱۳7۲۰۶۰۱7۶۶شماره پرونده :۹۰۰۹۹۸۳7۲۰۳۰۰۱۶۸شماره بایگانی شعبه  : ۹۳۰۱۳۸تاریخ تنظیم 

: ۱۳۹5/۱۱/۱4شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان گلپایگان محکوم له : آقای صادق محمدی 

فرزند محمد باقر محکوم علیهم  : ۱- معصومه اکرمی فرزند محمد مهدی۲ – محمد حسین اکرمی فرزند علی ۳ 

محمد علی آقا محمدی فرزند محمد 4 – رجبعلی اکرمی فرزند محمد مهدی 5 – محمد حسن اکرمی فرزند علی 

۶ – نعمت هللا حاج نوروزی 7 – محمد تقی اکرمی فرزند علی ۸ – محمد جعفر اکرمی فرزند علی  خواسته : حضور 

در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱4 گلپایگان  با نظر به اینکه به واسطه مجهوال المکان بودن خواندگان فوق اباغ 

وقت حضور مورخه ۱۳۹5/۱۲/۱5 روز یکشنبه ساعت اداری در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱4 گلپایگان میسور 

نبوده لذا در راستای اجرای ماده 7۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یکمرتبه در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

می گردد تا خواندگان نسبت به حضور در دفتر خانه و امضای سند اجرایی در حق محکوم له اقدام در غیر این صورت 

برابر مقررات اقدام خواهد شد ./.

 شماره : ۶۱۶/م الف مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شعبه دوم  شهرستان  گلپایگان -  ابراهیم مشایخی 

گواهی  حصروراثت
 خانم زهرا قدیری قهدریجانی  بشناسنامه شماره ۱۱۰۰۳۸۲۶۰7 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره ۹5/۱5۶۹تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد علی قدیری 

قهدریجانی        بشناسنامه شماره ۳5۳ در تاریخ ۹5/۱۰/۱در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 

۱- صدیقه حسن زاده قهدریجانی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه ۱4۰ نسبت با متوفی مادر ۲- محسن قدیری 

قهدریجانی فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۱۱۰۰7۰45۳۱ نسبت با متوفی فرزند ۳- زهرا قدیری قهدریجانی فرزند 

محمد علی شماره شناسنامه ۱۱۰۰۳۸۲۶۰7 نسبت با متوفی فرزند 4- خدیجه قدیری قهدریجانی فرزند اصغر شماره 

شناسنامه ۳۸۰ نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای  حل اختاف شعبه اول فاورجان 

 دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی اندوانی    ساکن اصفهان 

پل آذر ابتدای خ توحید پ۳ با وکالت علیرضا رضایی  به طرفیت ۱- صادق اداوی ف محمد علی  ۲- نوراله زمانی ف 

محمود   ساکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره سفته به شماره های ۰۲۸۱۱۲7 

و ۰۲۸۱۱۲۶  عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه 

و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه 

خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت 

ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل 

خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد ۱۹۸ و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۹-۳۱۰-۱۱۳-

۳۰7 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و 

اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده 

اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است .

قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف فاورجان 

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرائی کاسه ۹5۰۲5۹ج/۳ محکوم 

له محمود شیر علی کلیشادی فرزند محمد علی بوکالت فرزانه طباطبایی فخار بطرفیت محکوم علیهم ۱- محبوبه ۲- 

بتول ۳- اعظم همگی شیر علی کلیشادی 4- رضوان 5- غامرضا ۶- حمید رضا 7- احمدرضا ۸- علیرضا ۹- محمد 

رضا ۱۰- مهدی همگی دهقان کلیشادی ۱۱- مهدی مقبل اصفهانی ۱۲- شیرین ۱۳ مهدی ۱4- مهرداد ۱5- شیوا 

همگی شیر علی کلیشادی مبنی بر تقسیم ترکه ، سه دانگ از ششدانگ یکباب منزل مسکونی بر شماره ملک 4۶۹۰/۱ 

در بخش 4 اصفهان واقع در آدرس اصفهان – خیابان خواجو – خیابان شهدای خواجو بعد از کوچه یاس )۸( – 

روبروی هتل خواجو – پاک 7۶ )منزل دوم بعد از کوچه ( بصورت کلنگی حدود ۱7۰ متر مربع عرصه که طبق نظریه 

کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 5/۹5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و مصون از اعتراض مانده را از طریق مزایده بفروش 

برساند علهذا  قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رسیده 

و واگذار می گردد  ضمنا مبلغ ۱۰ درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت 

و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و ما بقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه از خریدار اخذ خواهد شد 

در صورتیکه برنده مزایده ما به التفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او بنفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید می گردد از کسانی که مایل به  شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود در روز پنج شنبه ۹5/۱۲/۲۶ 

ساعت ۸ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه ۳ اصفهان حضور بهم رسانند متقاضیان می توانند قبل از تاریخ 

فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از خصوصیات مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع گردند. 

شماره :۳۳7۶5 /م  الف اجرای احکام شعبه ۳ حقوقی شهرستان اصفهان – روح اله باغبان

آگهی مزایده 
تاریخ   ۹5۰۰۹۸: شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:۹4۰۹۹۸۳۸۱۱۰۰۰5۲5  ۹5۱۰۱۱۶۸۲5۸۰44۰۰شماره   : نامه  شماره 

تنظیم:۱۳۹5/۱۱/۰4اجرای احکام شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹5۰۰۹۸ 

اجرایی شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان و به موجب نیابت و اصله از اجرای احکام حقوقی شهرکرد له سرپرستی 

شعب بانک صادرات استان چهار محال و بختیاری با وکالت آقای حسین علیدادی علیه آقای مصطفی صیادی شهرکی 

فرزند فرج هللا به خواسته مبلغ ۱/45۸/۰4۹/۸44 ، مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی ، مبلغ 7۲/۹۰۲/4۹۲ 

ریال و مبلغ ۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه 

خودرو سواری به شرح زیر برگزار نماید:مورد مزایده عبارتست از یک دستگاه خودرو سواری هیوندا ، که حسب نظریه 

کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است مشخصات خودرو مورد مزایده بدین 

شرح اعام شده است : خودرو سواری هیوندای تیپ جنسیس ۳۸۰۰ مدل ۲۰۱۳ ، به شماره انتظامی ایران ۳4۱-۶۶ 

ی ۳۲ شماره شاسی ۲۱۹۹۳۶، شماره موتور ۹4۹۹۰۲، رمگ قهوه ای سربی متالیک ، آثار تو رفتگی و خط بر روی 

گلگیر جلو سمت راست ، تجهیزات اتاق و قسمت های برقی سالم است ، وضعیت موتور سالم است ، الستیک ها 5۰ 

درصد کارایی است ، وضعیت گیربکس و دیفرانسیل سالم است. بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش 

روز خودرو مذکور مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. خودرو مذکور در حال حاضر از سوی این اجرا توقیف 

فیزیکی و به پارکینگ نصر اصفهان ، خیابان آتشگاه ، خیابان نبوی منش منتقل شده است . 

متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پاک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 

در تاریخ ۱۳۹5/۱۲/۱۶ ساعت ۰۹:۳۰ صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی ، 

طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 

المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ شماره  قیمت بوده و حداقل ۱۰ در صد مبلغ تصویبی را فی 

:۳4۲77/م الف اجرای احکام شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه:۹5۱۰۱۰۰۳54۳۰۶۳۰4 شماره پرونده: ۹5۰۹۹۸۰۳54۳۰۰۰۸۲شماره بایگانی شعبه: ۹5۱۲۳7 تاریخ 

رابطه  ایجاد  اتهام  به  علی صفیان   و  امیدانی  آرزو  به طرفیت  اردوان جاء  شکایتی  تنظیم: ۱۳۹5/۱۰/۰4 شاکی 

نامشروع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو اصفهان  

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 

اتاق 45۸ ارجاع و به کاسه  ۹5۱۲۳7ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱/۶ ساعت ۱۱تعیین شده است که  به 

علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.شماره: ۳۰۱۱۹/م الف

 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱7 جزایی سابق (- زهرا توکلی فارفانی 

آگهی ابالغ
تاریخ   ۹5۰۲۹۹ شعبه:  بایگانی  ۹5۰۹۹۸۰۳5۱5۰۰۲۲۶شماره  پرونده:  ۹5۱۰۱۰۰۳5۱5۱۱۳۹۶شماره  اباغنامه:  شماره 

تنظیم: ۱۳۹5/۱۱/۲۰ واخواهان  موسسه مالی و اعتباری عسگریه دادخواستی به طرفیت واخواندگان حسین رستمی 

و مسعود بمانیان  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

باال  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه۱5   نموده که جهت رسیدگی 

به کاسه   و  ارجاع  اتاق شماره ۳4۸   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید 

۹5۰۹۹۸۰۳5۱5۰۰۲۲۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۰۱/۱4 و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست واخواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳۶5۸۰/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزد خواستی

آگهی ابالغ
تاریخ   ۹5۱۰۰4 شعبه:  بایگانی  ۹5۰۹۹۸۰۳5۰۳۰۰۸۲۶شماره  پرونده:  ۹5۱۰۱۰۰۳5۰۳۰۹۱۲۹شماره  اباغنامه:  شماره 

تنظیم: ۱۳۹5/۱۰/۲۹ خواهان / شاکی مهدی  رحمانیان حسین آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد 

قاسمی میر آبادی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 

به شعبه ۳ دادگاه  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  وجه چک  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰5 ارجاع و به کاسه ۹5۰۹۹۸۰۳5۰۳۰۰۸۲۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / احمد قاسمی میر آبادی  و 

درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 

اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳۳۸۶5/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

دادنامه
شماره دادنامه ۹5۰۹۹7۰۳54۶۰۱۲۶7 تاریخ تنظیم:۹5/۸/۲۹ شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸۰۳54۶۰۰۱۰۰ شماره بایگانی 

۹5۱۱۱۰ پرونده کاسه : ۹5۰۹۹۸۰۳54۶۰۰۱۰۰  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۰ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 

متهم :۱-  خانم فاطمه رحمانی  فرزند غامرضا به نشانی مجهول المکان  ۲- آقای حمید رضا شفیعی به نشانی 

مجهول المکان اتهام : ارتباط نامشروع گردشکار :دادگاه ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خدای سبحان بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه : در خصوص اتهام ۱- خا نم فاطمه رحمانی فرزند غامرضا متولد ۱۳۶۰  

۲- آقای حمید رضا شفیعی فعا متواری دایر به برقراری ارتباط نامشروع با عنایت به محتویات پرونده گزارش ضابطین 

دادگستری دستگیری متهمه ردیف اول در مجتمع مسکونی و متواری شدن متهم ردیف دوم اظهارات آقای حسن 

رشیدی ) رئیس هیات مدیره مجتمع مسکونی گلها در دادگاه اظهارات متهمه ردیف اول در جلسه دادگاه اذعان به 

حضور در واحد آپارتمانی به دعوت متهم ردیف دوم بزهکاری متهمین فوق الذکر محرز ومسلم بوده و به استناد ماده 

۶۳7 قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳75/۳/۲ هر یک از متهمین به تحمل سی ضربه شاق محکوم می گردند 

رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس  

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظراستان اصفهان می باشد و در خصوص متهمه 

 ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد.

سید مهدی موسوی خوانساری رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو اصفهان م الف: ۳574۱

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اصغر صادقی دارای شناسنامه شماره 74۱  به شرح دادخواست به کاسه ۶۲۱۲/۹5 از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم صادقی علی آبادی بشناسنامه ۲۳۹  در تاریخ 

۹۳/۲/۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- حسین صادقی 

علی آبادی - ش ش ۱۲۳  زوج ۲- عجب ناز صادقی - ش ش ۱۲  فرزند  ۳- نعمت اله صادقی - ش ش ۲۸5۳  

فرزند 4- علی اصغر صادقی - ش ش 74۱  -  فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۶4۸۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان
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رش
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تحصیل ۷۵۰۰ بانو در حوزه های علمیه اصفهان 
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حتما بخوانید!
اسکار موسیقی در دستان گروه کیهان کلهر

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

ــه دنیــای هنــر و رؤیــای شــهرت، آرزوی بســیاری از  ورود ب
 جوانــان اســت؛ امــا ورود بــه ایــن دنیــا کار راحتــی نیســت 
و ســختی های خــاص خــود را دارد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــوان اصفهان ــدان ج ــی از هنرمن ــا یک ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــده جــوان  ــو بنشــینیم. ســعید مهرســام، خوانن ــه گفت وگ ب
و خــوش ذوق اصفهانــی متولــد 1365 اســت و چنــد 
ــون  ــی حضــور دارد و تاکن ســالی اســت در عرصــه خوانندگ
ــیار  ــه بس ــرده ک ــازار ک ــه ب ــی را روان ــای موفق تک آهنگ ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس م
    چــه چیــزی باعــث شــد کــه شــما بــه ســمت هنــر 

ــد؟ بروی
در ســن 14 ســالگی اولیــن فعالیــت هنــری خــود را از 
بازیگــری در یــک فیلــم کوتــاه شــروع کــردم؛ ولی متاســفانه 
بــه دلیــل شــرایطی کــه در خانــواده ام حاکــم بــود، موفــق بــه 
ــه  ــرفت ب ــازه پیش ــدم و اج ــری نش ــه هن ــه کار در زمین ادام
مــن داده نشــد تــا زمانــی کــه از خدمــت ســربازی برگشــتم 
و بــه جلســه ای رفتــم کــه تعــدادی از هنرمندان موســیقی در 
آن بودنــد. مــن در آنجــا بــا یکــی از هنرمنــدان آشــنا شــدم 
ــاپ  ــتادان پ ــی از اس ــه یک ــویق و ب ــن را تش ــان م ــه ایش ک

معرفــی کردنــد. 
حــدود یــک ســال و نیــم نــزد ایشــان دوره دیــدم و ســپس 
بــه کالس هــای آمــوزش در زمینــه ســنتی نــزد آقــای دکتــر 
ــد؛  ــاز ش ــن آغ ــری م ــت هن ــا فعالی ــم. از آنج ــتی رفت بهش
 کم کــم ترانه ســرا بــه مــن معرفــی کردنــد و فعالیتم را شــروع 

کردم.

    بــه نظــر شــما چــه چیــزی یــک هنرمنــد را خوشــحال 
ــد؟ می کن

خوشحالی طرفداران و رضایت مردم.
    از مردم چه انتظاری دارید؟

 اینکــه بــا تشویق هایشــان هنرمنــدان را حمایــت کننــد 
و اگــر انتقــاد می کننــد، ســازنده باشــد. یــک هنرمنــد 
ــد. ــرار می ده ــردم ق ــار م ــا جــان و دل در اختی ــرش را ب هن
ــد  ــون انجــام داده ای ــه تاکن ــی ک ــاره فعالیت های     درب

برایمــان توضیــح دهیــد.
ــم  ــوز آن را ه ــه«. مج ــام »کاف ــه ن ــردم ب ــاده ک ــی آم آلبوم
گرفتــم کــه شــامل 10 ترانــه اســت و تقریبــا همــه  کارهــای 
آن انجــام شــده؛ ولــی متاســفانه چــون اسپانســر نداشــتم 
کار متوقــف شــد؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم ترانه هــا 
ــراک  ــک ت ــراک ی ــک ت ــی ی ــگ، یعن ــورت تک آهن ــه ص را ب
ــام  ــه ن ــا ب ــن تراک ه ــی از ای ــم؛ یک ــه کن ــردم عرض ــه م ب
»رانندگــی در بــرف« کــه کاری احساســی بــود، بســیار مــورد 

اســتقبال واقــع شــد. 
ــوت  ــران دع ــی در ته ــام عل ــاالر ام ــه ت ــن کار ب ــس از ای پ

ــگ در  ــوش فرهن ــای داری ــی چــون آق ــه هنرمندان شــدم ک
آنجــا حضــور داشــتند. در ایــن برنامــه بــرای بچه هــای 
ســرطانی جشــنی ترتیــب داده بودنــد کــه کاری خیریــه بــود 

ــد.  ــه ش ــی مواج ــتقبال خوب ــا اس ــبختانه ب و خوش
کار دیگــری نیــز در شــب یلــدا ارائــه دادم کــه فضــای شــادی 

داشــت و آن هــم بــا اســتقبال مواجــه شــد.
    دربــاره آخریــن پــروژه ای کــه بــه عنــوان خواننــده در 

آن همــکاری داشــته اید، توضیــح دهیــد.
آخریــن کار مــن تیتــراژ فیلــم »یــه اتفــاق کوچولــو« بــود بــه 
ــی.  ــای صادق ــندگی آق ــان و نویس ــای حاجی ــی آق کارگردان
ــورت  ــرا مش ــد ترانه س ــا چن ــه ب ــه فیلمنام ــس از مطالع پ
کــردم و ترانــه ای بــرای »یــه اتفــاق کوچولــو« انتخــاب شــد. 
ــام  ــه ن ــود ب ــاز کار دیگــری داشــتم کــه یــک تک آهنــگ ب ب
ــه  ــو ک ــاد و اکتی ــی ش ــک کار خیل ــون«؛ ی ــا ممن ــه دنی »ی
بســیار مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت. کار پخــش شــده 
و فقــط بــه یکــی از ســایت ها بــه نــام رادیــو پدیــده داده ام و 
میکــس و مســتر آن توســط آقــای ســیامک عمرانــی انجــام 

شــد.
    انتظار شما از مسئوالن چیست؟

از جوانــان عالقمنــد بــه هنــر - هــم از نظــر مــادی و هــم از 
نظــر معنــوی - حمایــت کننــد. شــبکه ای ترتیــب دهنــد کــه 
موســیقی های مجــاز در آن پخــش شــود تــا خوانندگانــی کــه 
حامــی یــا خودشــان شــرایط مالــی خوبــی ندارنــد، بتواننــد 
ــواره ای  ــبکه های ماه ــذب ش ــد و ج ــه کنن ــود را ارائ ــار خ آث
نشــوند. ایــن کار باعــث می شــود هنرمنــدان جــوان بــه فکــر 
مهاجــرت نیفتنــد و فعالیــت خــود را در ایــران ادامــه دهنــد.

ــاز  ــه«، از آغ ــه قورباغ ــده »خال ــور، تهیه کنن ــته طائرپ - فرش
ــه  ــر داد. فیلمنام ــده خب ــا 10 روز آین ــر ت ــن اث ــرداری ای فیلمب
ــه  ــه قورباغ ــخصیت خال ــت ش ــا محوری ــه« ب ــه قورباغ »خال

ــار« نوشــته شــده اســت. ــم ســینمایی »گلن فیل
ــه«  ــروژه متوقف شــده »الل ــژاد، کارگــردان پ - اســدهللا نیک ن
می گویــد کســی پاســخگوی وضعیــت ایــن فیلــم نیســت و او 
حتــی خواســتار مشــخص شــدن مســائل مالــی پروژه اســت 

ــرد. ــی نمی گی کــه جواب
- محمدرضــا سرشــار، نویســنده و گوینــده »قصــه ظهــر 
ــتانم  ــق دوس ــت از طری ــی اس ــت: مدت ــو، گف ــه« رادی جمع
 متوجــه شــده ام کــه ســایتی بــدون اجــازه از رادیــو، آرم 
و موســیقی »قصــه ظهــر جمعه« را با داســتانخوانی شــخصی 
کــه می کوشــد صــدا و نحــوه اجــرای مــرا تقلیــد کنــد، منتشــر 
کــرده اســت. جالــب ایــن اســت کــه داســتان ها بــه نــام مــن 
ــه ســازمان  ــه زیرمجموع ــان ک ــل تبی ــری مث در ســایت معتب
تبلیغــات اســالمی اســت، منتشــر شــده و در دســترس عموم 

قــرار گرفتــه اســت.
- »علــی محمدخــان محمــدی«، دانشــنامه نگار، نویســنده و 

مترجــم دار فانــی را وداع گفــت.
- نمایــش »نــام تمــام مــادران...« بــه نویســندگی و کارگردانی 
محمــد رحمانیــان در روزهــای پایانــی امســال و در ۲0 شــب 
روی صحنــه مــی رود. ســیما تیرانــداز، آشــا محرابــی، بهنــوش 
ــاد ــکار، ســانیا ســاالری، نوشــین اعتم ــا کام ــی، هان  طباطبای
ــا همــکاری  ــی ب ــاری و ســینا رازان ــا بختی ــی، رؤی ــا طبائ مبین
ــازی  ــش ب ــن نمای ــی در ای ــام دهقان ــور و اله ــاب نصیرپ مهت

می کننــد.
- جشــنواره بین المللــی فیلــم »مــون عشــق فیلــم« در 
بلژیــک از رضــا میرکریمــی بــرای برگــزاری یــک کالس 

ســینمایی دربــاره آخریــن ســاخته اش دعــوت کــرد.
ــدی  ــی مه ــه کارگردان ــه« ب ــه بیگان ــینمایی »س ــم س - فیل
ــم  ــن فیل ــت. در ای ــوروزی اس ــران ن ــی اک ــی، متقاض مظلوم
ــی  ــد صالح ــریفی نیا و مجی ــا ش ــی، محمدرض ــن حیای امی
ــه در  ــد ک ــازی می کنن ــم را ب ــی فیل ــور اصل ــه مأم ــش س نق
ــد. حمیــد لوالیــی، لیــال  موقعیت هــای طنــزی قــرار می گیرن
ــران  ــر بازیگ ــد، دیگ ــرزو ارجمن ــی و ب ــحر قریش ــادی، س اوت

ــم هســتند. ــن فیل ای
ــاهرخ  ــت: »ش ــی، گف ــنده برزیل ــو«، نویس ــو کوئلی - »پائول
ــته  ــت« شایس ــان اس ــن خ ــم م ــم »اس ــرای فیل ــان« ب خ

ــود. ــکار ب ــت اس دریاف
- شــبکه نســیم کــه پــس از حادثــه پالســکو مســابقه »آب 
ــن  ــام فصــل دوم ای ــرد، ثبت ن ــاره پخــش ک ــش« را دوب و آت

مســابقه تلویزیونــی را آغــاز کــرده اســت.
- در مراســم »بفتــا« کــه در لنــدن برگــزار شــد، »الاللنــد« بــا 

دســت پــر و بــا کســب 5 جایــزه بــه خانــه برگشــت.
- »مهتــاب«، »مدیــر شــب«، »مــردم در برابــر او.جــی.

سیمپســون« برنــده جوایــز فیلمنامــه USC شــدند.

برگزاری چهارمین ویژه برنامه »زن و سینما«

کیمیای وطن

ویــژه بـرنامـــه »زن و ســـینما« 
بــا محوریــت نمایــش و نقــد 
فیلم هــای مســتند بــا موضــوع زن 
در نگارســتان امام خمینــی)ره( در 

ــت.  ــزاری اس ــال برگ ح
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــان، مجموع ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
برنامه هــای »زن و ســینما« بــه همــت دفتــر تخصصــی 
 ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
و خانــه مســتند اصفهــان، سه شــنبه های هــر هفتــه در 
حــال برگــزاری اســت. ایــن برنامــه در چهارمیــن هفتــه 
برگــزاری بــه اکــران و نقــد فیلــم مســتند »ســپیده، دختــری 
ــن«  ــت مدس ــاخته »بری ــد« س ــم باش ــد منج ــه می خواه ک
اختصــاص دارد کــه همــراه بــا جلســه نقــد و بررســی »شــهره 
می شــود.  برگــزار  بهمــن   ۲6 سه شــنبه  روز  ســجادیه« 
ــتند  ــای مس ــد فیلم ه ــش و نق ــای نمای ــه برنامه ه مجموع
»زن و ســینما« سه شــنبه هــر هفتــه ســاعت 16 و 30 
دقیقــه در ســالن نمایــش نگارســتان امــام خمینــی)ره( 
واقــع در میــدان فیــض برگــزار می شــود کــه حضــور آن بــرای 

ــت. ــدان آزاد اس عالقمن

تحویل سال با احسان علیخانی
احســان علیخانــی امســال هــم قــرار اســت بــا »ســه ســتاره« 
ــل ســال  ــه تحوی ــد از آن ویژه برنام ــد و بع ــه شــبکه 3 بیای ب
ــروه  ــر گ ــان، مدی ــر کریم ــد. ناص ــرا کن ــز اج ــبکه 3 را نی ش
ــوروز ۹6  ــاره برنامه هــای ن اجتماعــی شــبکه ســه ســیما، درب
در ایــن گــروه بیــان کــرد: مــا چنــد برنامــه بــرای نــوروز ۹6 در 
نظــر گرفته ایــم کــه هنــوز بــه قطعیــت نرســیده اســت. مدیــر 
گــروه اجتماعــی شــبکه 3 ســیما درباره برنامه »ســه ســتاره« 
ــان  ــرای احس ــا اج ــال ب ــل س ــل از تحوی ــال قب ــر س ــه ه ک
ــویم  ــق ش ــر موف ــح داد: اگ ــود، توضی ــاز می ش ــی آغ علیخان
امســال هــم بعــد از نیمــه اســفند برنامــه »ســه ســتاره« را 
بــا اجــرای احســان علیخانــی خواهیــم داشــت و ویژه برنامــه 

ــر ــد. مه ــل ســال را هــم وی اجــرا می کن تحوی

»سایه بان«، فروردین ۹۶ کلید می خورد
ســریال »ســایه بان«، جدیدتریــن ســاخته بــرادران محمــودی 

قــرار اســت در فروردین مــاه ســال ۹6 کلیــد بخــورد. 
»ســایه بان«، قصــه جوانــی اســت کــه دربــاره اعضــای 
ــعی دارد  ــد و س ــئولیت می کن ــاس مس ــود احس ــواده خ خان
ــد، یاری شــان  ــرای دیگــران پیــش می آی در مشــکالتی کــه ب

ــا دهــد. ایرن

اخبار کوتاه

اســامی برنــدگان بخش هــای متعــدد جوایــز »گرمــی« 
ــده  ــا برن ــب اســت، ب ــای موســیقی ملق ــه اســکار دنی ــه ب ک
شــدن آلبومــی کــه »کیهــان کلهــر« نوازنــده آن بــود، اعــالم 
شــد. پنجاه ونهمیــن دوره جوایــز معتبــر »گرمــی« در حالــی 
برگــزار شــد کــه آلبــوم »Sing Me Home« بــه سرپرســتی 

»یویومــا« و نوازندگــی »کیهان کلهر« توانســت 
جایــزه بهتریــن موســیقی جهانــی را از آن 
خــود کنــد. ایــن ششــمین نامــزدی »گرمــی« 
ــی محســوب  ــواز مشــهور ایران ــرای کمانچه ن ب
 »Sing Me Home« آلبــوم  می شــود. 
ــترک  ــوان(، کار مش ــم آواز بخ ــه برای ــا خان )ت
هنرمنــد چینی آمریکایــی و گــروه »جــاده 

ــار  ــا، موســیقیدان آمریکایی چینی تب ابریشــم« اســت. یویوم
ــل نوازان  ــته ترین ویلونس ــیاری او را از برجس ــه بس ــت ک اس
یــک قــرن اخیــر می داننــد. ایــن گــروه موســیقی را یویومــا 
در ســال ۲000 میــالدی تشــکیل داد؛ گروهــی کــه نوازنــدگان 
آن از تبارهــای مختلــف  هســتند و تنــوع ســازهای به کارگرفتــه 

ــه آن بخشــیده اســت. ســال  در آن هــم هویتــی بین المللــی ب
گذشــته، فیلمســاز مشــهور مــورگان نویــل، مســتندی دربــاره 
ــا«  ــوان »موســیقی غریبه ه ــروه موســیقی تحــت عن ــن گ ای
ــر  ــه« روایتگ ــت روز در هفت ــتند »هش ــم مس ــاخت. فیل س
ســال های برگــزاری تــور از ســوی »بیتلــز« ،  جایــزه »گرمــی« 
ــرد.  ــت ک ــیقایی را دریاف ــم موس ــن فیل بهتری
ترانه ســرای  و  خواننــده  دیلــن«،  »بــاب 
ــزه  ــته جای ــال گذش ــر س ــه اواخ ــی ک آمریکای
ــه دســت آورد، موفــق شــد  ــات را ب ــل ادبی نوب
ــزه  ــا »The Cutting Edge 1۹65-66« جای ب
بخــش بهتریــن آلبــوم تاریخــی را کســب کنــد. 
آلبــوم ســال ۲016 او، یعنــی »فرشــته های 
ســقوط کرده« نامــزد »گرمــی« بهتریــن آلبــوم بــاکالم پــاپ 
ســنتی شــده بــود کــه در نهایــت بــه »ویلــی نلســون« رســید. 
»پــل مک کارتنــی« از اعضــای اصلــی گــروه »بیتلــز« نیــز در 
دو بخــش ســولو نامــزد شــده بــود، امــا موفــق بــه دریافــت 

ــا »گرمــی« نشــد. موســیقی م

اسکار موسیقی در دستان گروه کیهان کلهر
ــالب  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــته ای توس ــوای هس ــدور فت ص
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، بــه عنــوان یــک مبنــای 
مؤســس  بین الملــل،  حقــوق  تابعــان  بــرای  معنــادار 
دوره جدیــدی در مناســبات حقوقــی ایــران به ویــژه در 
مســیر مذاکــرات هســته  ای بیــن ایــران و )5+1( قلمــداد 

می شــود. در ایــن راســتا، اســتقبال فزاینــده 
مقامــات برجســته بین المللــی در پذیــرش 
عــام فتــوای هســته ای، مشــهود و در خــور 
ــی  ــان مذهب ــن فرم ــوده اســت. ای ــه ب توج
ــی ــر بین الملل ــند معتب ــک س ــگاه ی  در جای

خدشــه ناپذیر  تعهــدات  موجــد  نه تنهــا 
آن از  فراتــر  بلکــه  اســت،   بین المللــی 

 شــکل دهنده یــک گفتمــان جدیــد در ادبیــات حقــوق 
و روابــط بین  الملــل نیــز هســت. موضــوع اصلی ایــن کتاب 
»تعییــن جایــگاه و ابعــاد حقوقــی فتــوای هســته ای رهبــر 
ــن  ــه در ای ــل اســت ک ــوق بین المل انقــالب« از رهگــذر حق
ــوان دادگســتری بین المللــی« ــه »آرای دی  راســتا ارجــاع ب

مصوبــات »کمیســیون حقــوق بیــن الملــل« ســازمان ملــل 
ــرف« در  ــر شــکل گیری ع ــم ب ــد حاک ــز »قواع متحــد و نی
حقــوق بین الملــل، نقشــی محــوری در »هندســه مفهومی« 

ــد.  ــا می کنن ــاب ایف ــن کت ای
جابــر ِســیوانی زاد در ایــن کتــاب تــالش کــرده برتــری نظــام 
حقوقــی فتــوای هســته ای بــر نظــام حقوقــی 
حاکــم بــر »معاهــدات بین المللــی« را مــورد 
مطالعــه عمیــق قــرار دهــد و تصویــری اولیــه 
بین المللــی  اجمــاع  نظــری  چارچــوب  از 
در بازگشــت بــه مبانــی حقــوق طبیعــی، 
ــته ای  ــوای هس ــدور فت ــذر ص ــم از رهگ  آن ه
و التــزام حقوقــی دولت هــای بین المللــی 
ــته ای  ــوای هس ــاب »فت ــد. کت ــه کن ــند را ارائ ــول آن س ح
ــان انگلیســی در ۲5۲  ــه زب ــل« ب ــوق بین المل ــر حق از منظ
صفحــه توســط انتشــارات آمریکایــی »ســوپریم ســنچوری 
کالیفرنیــا« منتشــر شــده و از طریــق شــبکه فــروش 

ــارس ــت. ف ــی اس ــل دسترس ــازون قاب ــی آم بین الملل

دادنامه
بایگانی  شماره   ۹50۹۹8036610106۹  : پرونده  شماره  تنظیم:۹5/۹/۲۹  تاریخ   ۹50۹۹7035370188۹ دادنامه  شماره 

۹50875شاکی : سعید نبوی دهکردی فرزند آقا احمد  به نشانی : اصفهان  خ معراج نبش ک ۲۹ تاالر مهرورزان متهم 

: آقای محمد جانثاری  مجهول المکان اتهام : تهدید گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدوری رای می نماید.رای دادگاه : در خصوص اتهام اقای محمد جانثاری متواری دائر بر 

تهدید با عنایت به شکایت شاکی آقای سعید نبوی دهکردی فرزندآقااحمد اظهارات شاهد و نظر به اینکه متهم به رغم 

ابالغ احضار از طریق نشر آگهی در روزنامه درجلسه دادرسی )۹5/۹/۲۲( حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و 

با امعان نظر به کیفر خواست صادره سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه نامبرده محرز و 

مسلم است لذا دادگاه با استنادبه ماده 66۹ قانون تعزیرات مصوب 1375متهم را به تحمل بیست ضربه شالق تعزیری 

محکوم می گردد رای صادرغیابی و ظرف بیست روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز 

پس از انقضای واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

م الف : 35734مسعود بهرامی رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه ۹50۹۹768۲5301585 تاریخ تنظیم:۹5/10/۲7 شماره پرونده : ۹50۹۹868۲5300580 شماره بایگانی 

شعبه: ۹50715 پرونده کالسه : ۹50۹۹868۲5300580 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره  خواهان : آقای عباسعلی آزاد پور فرزند عزیز علی به نشانی اصفهان – فلکه ارتش جنب بانک ملت بن بست 

فرخی پالک ۹ خواندگان : آقای علی سلیمانی کورکاء فرزند محمد  به نشانی : مجهول المکان ۲- آقای پیمان شفیع زاده  

مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک ۲- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 5- اعساراز پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای عباسعلی آزاد پور به طرفیت آقایان 

علی سلیمانی کورکاء و پیمان شفیع زاده مبنی بر صدور حکم اعساراز پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی در پرونده 

کالسه ۹50715این دادگاه نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و مودی اظهارات گواهان در جلسه 

دادرسی مورخ ۹5/10/15 همگی داللت بر صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی جهت پرداخت هزینه 

دادرسی  در پرونده فوق دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان 

ایراد یا دفاعی مطرح ننموده لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 504، 508، 513 قانون آئین دادرسی 

مدنی ضمن احراز صحت ادعای خواهان ، حکم بر محکومیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی 

مربوط به این دعوی را صادر و اعالم می نماید چنانچه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع گردد به محض وصول 

محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به خزانه دولت می باشد این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز از 

تاریخ ابالغ  قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

م الف35733 رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت اله طاهری

دادنامه 
شماره   ۹50۹۹8035۲۲006۹8  : پرونده  شماره  تنظیم:۹5/10/۲۲  تاریخ   ۹50۹۹7035۲۲01403 دادنامه  شماره 

بایگانی:۹50714 پرونده کالسه :  ۹50۹۹8035۲۲006۹8 شعبه ۲۲ داگاه عمومی حقوقی هرستان اصفهان تصمیم نهایی  

شماره ۹50۹۹7035۲۲01403 خواهان : آقای محمد جواد فرهمند فرد فرزند اکبربه نشانی اصفهان – خیابان سروش  

کوی بهار آزادی مجتمع فرهنگ واحد ۲۲ به کد پستی 8155814۹81خوانده : آقای حمید رضا حمیدی خواه به نشانی 

مجهول المکان خواسته : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲- مطالبه وجه سفته 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار 

: دادگاه با عنایت به محتوات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نمایدرای دادگاه در 

خصوص دعوی آقای محمد جواد فرهمند فرد فرزند اکبر به طرفیت آقای حمید رضا حمیدی خواه به خواسته مطالبه 

مبلغ سیصد میلیون ریال وجه یک فقره سفته به شماره 564۹86 مورخه ۹5/3/15 به انضمام مطلق خسارت قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت 

ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به اسستناد مواد 

مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ومواد 5۲۲-51۹-515-50۲-306-305-303-1۹۹-1۹8  تجارت  قانون   313-310-۲4۹

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹760000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید . رای صادره غیابی که ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.

م الف3573۲ محمود شریفی رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 دادنامه 

کالسه پرونده : 5۹۲/۹5 شماره دادنامه : 66۲ مورخ ۹5/8/۲7 مرجع رسیدگی : شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان : علی اصغر مختاری هرندی فرزند رضا  نشانی : اصفهان خ پروین خ دشتستان مجتمع نوبهار ط دوم خوانده 

: نادر ابلق فرزند ابراهیم مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 

های 14650556-14650557 به انضمام مطلق خسارت قانونی  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا  در خصوص دعوی 

آقای علی اصغرمختاری هرندی به طرفیت آقای نادر ابلق به خواسته مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه جک به شماره 

14650556و14650557 به تاریخ های ۹4/10/۲7 و ۹4/1۲/۲5 به عهده پست بانک به انضمام مطلق خسارت قانونی با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 

که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

جلسه حضور نداردو هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت 

و 1۹8-51۹-5۲۲ قانون آ.د.م  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

۲1۲5000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک موصوف ۹4/10/۲7 و۹4/1۲/۲5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف 35755قاضی شعبه 10۲ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 5۹1/۹5 شماره دادنامه : 668 مورخ ۹5/8/۲7 مرجع رسیدگی : شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان : علی اصغر مختاری هرندی  نشانی : اصفهان خ پروین خ دشتستان مجتمع نوبهار ط دوم خوانده : محمد 

قلی آقایی فرزند حیدر قلی  مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 

34۹4۲3 بتاریخ ۹4/3/30 به عهده ی بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 

و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداردو هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت و 1۹8-51۹-5۲۲ قانون آ.د.م  

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 1۲4۲500 ریال 

بابت هزینه دادرسی وحق هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

۹4/3/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف 35760 قاضی  شعبه 10۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده : 141۲-۹5 شماره دادنامه : ۹50۹۹767۹7۹01816 بتاریخ : ۹5/10/۲6 مرجع رسیدگی : شعبه 45 شورا 

حل اختالف خواهان حسن عبدالهی بنشانی: اصفهان چهارراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید جنب بانک صادرات کوی 

حق شناس مجتمع چاپ مینوی  با وکالت محسن خالقی آدرس وکیل اصفهان  خیابان شهید نیکبخت غربی مقابل 

دادگستری اصفهان مجتمع ماکان 5 طبقه سوم واحد ۲3 خوانده : محمود منادی مجهول المکان گردشکار : با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور قرار می نماید . قرار قاضی شورا  در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته 

مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه قرار دادرسی ما بین شخصیت حقوقی و خوانده بوده و این در حالی است 

که یک شخص حقیقی بعنوان خواهان علیه خوانده طرح نموده است و خواهان ذینفع دعوی تلقی نگردیده لذا شورا به 

استناد بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می 

نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمویم حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف 35753  قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف

دادنامه
کالسه پرونده 530/۹5 شماره دادنامه ۹67مورخ ۹5/10/30مرجع رسیدگی شعبه هیجدهم شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان آقای احمد باالیی نشانی اصفهان خ سجاد اپادانا دوم کوچه اکبرالسادات کوچه ارش ط ۲ پالک 57 خوانده 

اقای امیر احمدی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه  گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضای شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نمایدرای 

قاضی شورا در خصوص دادخواست اقای احمد باالیی به طرفیت اقای امیر احمدی بخواسته مطالبه به مبلغ پنجاه و پنج 

میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 61664۹ مورخ۹3/11/6 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر 

تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 

در جلسه شورا حاضر نشد و در قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده ومستندات ابرازی 

نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

1۹8،51۹،5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲15،310،30۹،307،۲4۹قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 55000000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1585000به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/11/6 سررسید چک لغایت زمان وصول وایصال ان طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بودوپس 

از ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف 35748 شعبه هیجدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده 5۲8/۹5 شماره دادنامه ۹8۹ مورخ۹5/10/30مرجع رسیدگی شعبه هیجدهم شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان آقای احمد باالیی نشانی اصفهان خ سجاد اپادانا دوم کوچه اکبرالسادات کوچه ارش ط ۲ پالک 57 خوانده اقای 

مهرداد ظریفی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه  گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضای شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نمایدرای 

قاضی شورا در خصوص دادخواست اقای احمد باالیی به طرفیت اقای مهرداد ظریفی بخواسته مطالبه به مبلغ شانزده 

میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 34۲315 مورخ 8 /۹5/3 عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر 

تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 

در جلسه شورا حاضر نشد و در قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده ومستندات ابرازی 

نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

1۹8،51۹،5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲15،310،30۹،307،۲4۹قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 16000000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1365000به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/3/8 سررسید چک لغایت زمان وصول وایصال انطبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بودوپس از ۲0 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف 3574۹ شعبه هیجدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹7035۲۹01۹77 تاریخ تنظیم : 13۹5/11/۹ شماره پرونده : ۹50۹۹80360۲00806 شماره بایگانی 

: ۹511۹3 شاکی : خانم ماه طلعت ماللی فرزند عبدالرسول به نشانی : شاهین شهر مسکن مهر خ دی 5 شمالی واحد 

3۹5 واحد 15 متهمین 1- آقای عبدالرضا ماللی فرزند رحمن به نشانی متواری و مجهول المکان ۲- آقای علی ضامن 

هاشمی فرزند عبدالمناف به نشانی مجهول المکان اتهام : فروش مال غیر گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .رای دادگاه : در خصوص اتهام 1- علی ضامن هاشمی 

فرزند عبدالمناف دائر بر فروش مال غیر ۲- عبدالرضا ماللی فرزند رحمان دائر بر انتقال مال غیر راجع به یک دستگاه 

آپارتمان به شرح مذکور در کیفر خواست صادره حسب شکایت خانم ماه طلعت ماللی فرزند عبدالرسول با توجه به 

محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفر خواست دادسرا و اظهارات شاکیه پرونده و عدم حضور متهمان پرونده 

به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 

و کالهبرداری هر یک از متهمان موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به پرداخت مبلغ ششصد و ده میلیون 

ریال جزای نقدی و به رد مال در حق شاکیه پرونده به شرح فوق الذکر محکوم می نماید و رای صادره غیابی بوده و 

ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد .

 م الف 3574۲ ابراهیم حسین زاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

 دادنامه 

اصفهان   اختالف  : شعبه ۲5 شورای حل  : ۹35 مورخ ۹5/10/18 مرجع رسیدگی  دادنامه  : ۹5-67۹ شماره  کالسه 

خواهان : میالد پیر حیاتی نشانی : اصفهان خمینی شهر بلوار طالقانی لبنیات حیدری خوانده اکبر بابا ربیع مجهول 

المکان خواسته مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم 

ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا  در خصوص 

دعوی میالد پیر حیاتی به طرفیت اکبر بابا ربیع به خواسته مطالبه مبلغ ۲00000000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه 

داری کل 0140355 و 0140356 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 

ومصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 

307و30۹ قانون تجارت و مواد 1۹8و515و51۹و5۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲00000000 ریال بابت اصل خواسته و 5865000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاتاریخ واخواست سفته )۹5/4/1۲(  لغایت تاریخ وصول که 

محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ریا صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 

بیست روز پس از نقض مهلت  واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 35758 مریم هاشمی قاضی شعبه ۲5 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹506۹8 شماره دادنامه : 1608 مورخ ۹5/۹/۲4 مرجع رسیدگی : شعبه 14 شورای حل اختالف  خواهان : 

حسین یار علی به نشانی اصفهان خ معراج خ زرین کوب بن بست غزل خوانده بدری السادات جوانبخت مجهول المکان 

شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می  نماید رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حسین یار علی به طرفیت بدری السادات 

جوانبخت به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون ریال وجه چک به شماره 4453۲4 به عهده بانک صادرات به انضمام 

مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 

که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون 

تجارت و 1۹8و515و51۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹5/4/۲0 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمویم حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف 3576۹ قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹510۲4 مرجع رسیدگی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سید امیر حسین امامی  نشانی 

: اصفهان خ میرزا طاهر جنب داروخانه شیدا طبقه سوم منزل امامی وکیل بهروز خدا بخش نشانی خمینی شهر شریعتی 

جنوبی روبروی بانک ملت ساختمان کابینت رضایی طبقه اول دفتر وکالت خواندگان : 1- مصطفی کوردونی فرد ۲- محمد 

کوردونی فرد 3- زری کور دونی فرد همگی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 

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 آقای سید امیر حسین امامی با وکالت بهروز خدابخشی به طرفیت 

خواندگان 1- مصطفی کوردونی فرد ۲- محمد کوردونی فرد 3- زری کوردونی فردبه خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 

ریال طبق رسید عادی به انضمام هزینه های دادرسی تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده 

و مستندات و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 13۹5/10/5 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 

علی رغم ابالغ قانونی با استنادبه مواد 1۹8-515-51۹و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 

به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1355000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

مبلغ 1۲0000 ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 13۹5/8/13 لغایت 

اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲0 

 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

م الف 35754 دفتر شعبه نهم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه: ۹50۹۹703510011۹8 تاریخ تنظیم : 13۹5/7/۲5 شماره پرونده : ۹40۹۹80351001135 شماره بایگانی : 

۹41۲84 پرونده کالسه : ۹40۹۹80351001135 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره  

خواهان آقای غالمرضا مهران زاده فرزند علی با وکالت آقای احمد شفیعیان دستجردی فرزند محمد رضا به نشانی 

اصفهان چهارراه شیخ صدوق ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی روبروی داروخانه پارس طبقه فوقانی پوشاک مهدی و 

آقای سید جمال حجازی دهاقانی فرزند سید مرتضی به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی روبروی داروخانه پارس 

دفتر وکالت خوانده : آقای احسان هللا پیرزاد فرزند حسن به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- تامین خواسته ۲- 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- استرداد ثمن معامله 4- مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه : در خصوص دادخواست 

آقایان سید جمال حجازی دهاقانی و احمد شفیعیان دستجردی به وکالت از آقای غالمرضا مهران زاده فرزند علی به 

طرفیت آقای احسان هللا پیرزادفرزند حسن به خواسته محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 160074000 ریال به عنوان 

با اصل اسناد  برابر  با توجه به تصویر  اوال  بابت دستمزد عملیات اجرای تکمیل ساختمان دادگاه  مازاد وجه دریافتی 

عادی ابرازی از سوی خواهان که مصون از هرگونه اظهار انکار و ادعای جعل از سوی خوانده مانده و اینکه خوانده علی 

رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچگونه دفاع و ایرادی در مقابل دعوی خواهان ابراز 

نداشته است وجود رابطه قراردادی فیما بین اصحاب دعوا در ارتباط با تکیمل ساختمان مورد ادعای خواهان را محرز 

تشخیص می دهدثانیا با توجه به جمع مبالغ مندرج دراسناد ابرازی خواهان و نظریه مصون از اعتراض کارشناس رسمی 

دادگستری دریافت وجه توسط خوانده مازادبر عملیات انجام گرفته را محرز می داند چرا که مطابق نظریه کارشناس 

رسمی دادگستری هزینه اجرای عملیات صورت گرفته توسط خوانده مبلغ 36۹۲77050 ریال برآورد شده حال آنکه 

مطابق اسناد ابرازی خواهان مبلغ 537000000 ریال وجه دریافت کرده است بدین ترتیب دریافت مبلغی مازاد برآنچه 

که مستحق آن بوده مستندا به مواد 301و 303  قانون مدنی دارا شدن ناعادالنه و من غیر حق به حساب می آید بر 

همین اساس به استناد مواد 1۹8،50۲،515، 51۹، 5۲0، 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد 

مبلغ 160074000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 58۲6۲۲0 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5041776 ریال بابت حق 

الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹4/11/۲0( لغایت 

اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر شده 

غیابی ظرف مهلت ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت ۲0 روز از تاریخ انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است در ضمن با توجه به عدم تودیع خسارت 

احتمالی مستندا به بند ماده 108 قانون آئیت دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعالم می نماید 

قرار صادر شده قطعی است . 

م الف 3577۹ رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ایمان غریب نواز

گفت وگوی کیمیای وطن با سعید مهرسام، خواننده جوان اصفهانی:

 حمایت از هنرمندان 
سدی در برابر مهاجرت
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ــی، کام  ــان درب ــخ پای ــه تل حادث
همــه مــا را بــار دیگــر تلــخ 
کــرد. زمانــی کــه ســوت یکــی از 
ــر  ــای اخی ــن دربی ه جذاب تری
ــود، مدافــع  ــه صــدا درآمــده ب ب
جــوان پرســپولیس در حالــی کــه داشــت بــه طــرف رختکــن 
می رفــت، بــا برخــورد یــک ســنگ یــا در روایتــی دیگــر یــک 

ــد. ــتان ش ــی بیمارس ــوش و راه ــری بیه بط
 ایــن اولیــن بــار نیســت کــه چنیــن حــوادث تأســف آوری در 
ــواع  ــاب ان ــی، پرت ــد. فحاش ــور رخ می ده ــگاه های کش ورزش
ــاز  ــای دست س ــاب بمب ه ــا، پرت ــتن صندلی ه ــیا، شکس اش
و هــزاران رفتــار غیراخالقــی دیگــر، تنهــا بخشــی از واقعیــت 
امــروز ورزشــگاه های ایــران اســت. واقعیتــی کــه جــای 
تماشــاگر و تماشــاگرنما را سال هاســت در فوتبــال مــا عــوض 

کــرده اســت. 
اگــر روزگاری عنــوان می شــد کــه این هــا تعــداد اندکــی 
ــد گفــت دیگــر تماشــاگرها  تماشــاگرنما هســتند، امــروز بای
جایــی در ورزشــگاه ندارنــد و ایــن تماشــاگرنماها هســتند کــه 
بــرای تخلیــه عقده هــای درونــی خــود بــه ورزشــگاه ها پنــاه 
ــد  ــح می دهن ــت ترجی ــال سال هاس ــقان فوتب ــد. عاش می برن
ــد.  ــا کنن ــه تماش ــان را از درون خان ــم محبوبش ــای تی بازی ه
ــر  ــا تذک ــن بداخالقی ه ــاره ای ــت درب ــان سال هاس کارشناس
می دهنــد و می گوینــد فوتبــال مــا بــه دلیــل همیــن افــراد از 
مســیر واقعــی خــود خــارج شــده؛ امــا گویــا گوشــی بدهــکار 

ــت.  ــا نیس ــن حرف ه ای
ــرد و  ــی می گی ــر فوتبال ــش را از ه ــنج آرام ــکوهای متش س
ــل  ــری، حاص ــوزه مربیگ ــژه در ح ــا به وی ــات م ــال بی ثب فوتب
ــت  ــران بی کفای ــه مدی ــاگرنماها و البت ــار تماش ــن رفت همی
ــرده  ــاد و م ــده ب ــن زن ــدد همی ــه م ــه ب ــی ک ــت؛ مدیران اس
ــه  ــه ب ــد و تیش ــال می آین ــه فوتب ــاگرنماها ب ــای تماش باده

ریشــه ایــن ورزش می زننــد.
 اگــر روزی می گفتیــم بــا فرهنگ ســازی می شــود ایــن 
جــو را اصــالح کــرد، امــروز بایــد بگوییــم کار از ایــن حرف هــا 
ــر  ــد بن ــباندن چن ــش از چس ــی بی ــه راهکارهای ــته و ب  گذش
ــال  ــه فوتب ــدن تماشــاگران واقعــی ب ــرای بازگردان و پوســتر ب

ــم.  نیازمندی
ــرده و  ــموم ک ــا را مس ــال م ــگاه ها، فوتب ــموم ورزش ــّو مس ج
اگــر فکــری بــه حــال آن نشــود تمــام ورزش مــا را مســموم 
ــیار  ــی بس ــه رخدادهای ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــد و ای می کن
تلخ تــر از آنچــه تاکنــون روی داده، در فوتبــال مــا اتفــاق افتــد. 
دربــاره اینکــه چــه کارهایــی می تــوان بــرای نجــات فوتبــال از 
ــا  ــاد اســت؛ ام ــکار زی ــگ تماشــاگرنماها انجــام داد، راه چن
پیــش از آن بایــد اراده ای بــرای تغییــر وجــود داشــته باشــد 

کــه متاســفانه در حــال حاضــر وجــود نــدارد.

 نبود انسجام، ضربه زیادی به تکواندو زد
مهــدی بی بــاک می گویــد کــه 
نبــود انســجام در تکوانــدو ضربــه 
زیــادی بــه این رشــته زده اســت. 
ــی  ــم مل ــد تیـ ــرمربی جدیـ سـ
ــتعفای  ــوص اس ــدو درخص تکوان
مقانلــو از ســرمربیگری تیــم ملــی 
گفــت: مقانلــو جایــی نرفته اســت. 
او جــزو بدنــه تکوانــدو اســت. او افتخــارات زیــادی کســب کــرده 
ــای  ــن چیزه ــته ام. م ــا وی را داش ــکاری ب ــار هم ــده افتخ و بن
زیــادی در کنــار او یــاد گرفتــم و نه تنهــا مثــل مربــی،  بلکــه مثــل 
بــرادر در کنــار هــم بودیــم. مقانلــو بــه حــدی بــزرگ اســت کــه 
ــا  ــو تنه ــم. مقانل ــات او اســتفاده می کن ســالیان ســال از تجربی
مدتــی از تکوانــدو دور شــده و ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه کال از 
تکوانــدو رفتــه اســت. مــن از تجربیــات او اســتفاده خواهــم کــرد 
و از مشــاوره او بهــره می بــرم. بایــد از زحماتــی کــه بــرای 

تکواندو کشیده اند، تشکر کنم. 
ــا  ــابقه ب ــه دو مس ــران ب ــا ای ــزام تیم ه ــوص اع ــاک درخص بی ب
ــت مســابقات  ــه اهمی ــا توجــه ب ــرد: ب کادر جــدا خاطرنشــان ک
ــی  ــی، تیم ــی جهان ــه قهرمان ــی ب ــالمی و نزدیک ــورهای اس کش
کــه بــه مســابقات اســالمی اعــزام می شــود بــا کادری جداگانــه 
اســت؛ زیــرا اهمیــت خاصــی بــرای کاروان ورزشــی ایــران دارد. 
تیــم اصلــی را هــم بــرای مســـابقات قهرمانـــی جهـــان اعـــزام 

خواهیـــم کـرد. کاپ

40 درصد از بلیت های جام جهانی کشتی 

فروش رفت
مســئول کمیتــه اطالع رســانی مســابقات جــام جهانــی 
ــن حــدود 40 درصــد از  کشــتی در کرمانشــاه از فــروش رفت
ــر داد.  ــی خب ــه صــورت اینترنت ــن مســابقات ب بلیت هــای ای
ــن  ــای ای ــروش بلیت ه ــرد: کار ف ــار ک ــاری اظه ــن اختی بهم
مســابقات بــه صــورت اینترنتــی از چنــد روز پیــش در 
ــون حــدود 40 درصــد  ــاز شــده و تاکن ســایت sport.ir19 آغ

ــت.  ــه اس ــروش رفت ــه ف ــا ب از بلیت ه
وی ادامــه داد: بعــد از صندلی گــذاری، ظرفیــت ورزشــگاه 
امــام خمینــی)ره( کرمانشــاه حــدود 3 هــزار نفــر شــده 
ــت  ــت 1800 بلی ــا ظرفی ــت از مســابقات ت ــر نوب ــرای ه ــه ب ک
را بــرای فــروش اینترنتــی گذاشــته ایم. مســئول کمیتــه 
اطالع رســانی مســابقات جــام جهانــی کشــتی آزاد کرمانشــاه 
گفــت: از مجمــوع 7200 بلیتــی کــه در قالــب 4 نوبــت )صبــح 
پنجشــنبه، عصــر پنجشــنبه، صبــح جمعــه و عصــر جمعــه( 
ــه صــورت  ــرای فــروش گذاشــته ایم، تاکنــون 2900 بلیــت ب ب
ــه فــروش رفتــه اســت. وی افــزود: بلیــت ایــن  اینترنتــی ب
مســابقات فقــط بــه صــورت اینترنتــی بــه فــروش می رســد 
و فــروش دســتی در محــل ورزشــگاه نخواهیــم داشــت. ایرنا
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اخیــر  بازی هــای  جذاب تریــن  از  یکــی   ،84 دربــی 
ــرگل  ــا پ ــه نه تنه ــازی ای ک ــود؛ ب ــت ب ــرخابی های پایتخ س
بــود، بلکــه تمــام آنچــه را تماشــاگران فوتبــال از یــک دیــدار 
حســاس انتظــار دارنــد، در خــود داشــت. امــا نکتــه مهــم ایــن 
بــازی، روش هوشــمندانه منصوریــان بــرای شکســت برانکــو 
ــه ای  ــم توطئ ــر بگویی ــت اگ ــی اس ــود. بی انصاف ــش ب و یاران
در کار بــوده و کــی روش در پشــت پــرده بــه اســتقالل 
کمــک کــرده اســت؛ امــا روش هــای منصوریــان بــرای 
ــی  ــم مل ــه تی ــت ک ــی اس ــپولیس روش های ــت پرس شکس
ــد  ــای قدرتمن ــل تیم ه ــی روش در مقاب ــت ک ــا هدای ــران ب ای
ــم داشــت  ــزارش نگاهــی خواهی ــن گ ــرد. در ای ــه کار می گی ب
ــت دادن  ــرای شکس ــتقالل ب ــمندانه اس ــک هوش ــه تاکتی ب

پرســپولیس.
    اشغال فضا

اســتقالل تــوپ را داده بــود و زمیــن را گرفتــه بــود. بــا اشــغال 
مؤثــر فضــا، پرســپولیس مجبــور بــه لــوپ شــد؛ یعنی تــوپ را 
دســت بــه دســت می چرخانــد تــا عقــِب زمیــن و ســید جالل، 

تیــم را دوبــاره از ســمت دیگــر زمیــن راه می انداخــت. 
ــوپ  ــی باعــث می شــد ت ــن اســتقالل در دقایق ــت زمی مالکی
روی محــور افقــِی محرمــی، ســید جــالل، انصــاری و احمدزاده 
در تبــادل باشــد و از نیمــه  زمیــن رد نشــود. ایــن روش یکــی 
ــر  ــای قوی ت ــل تیم ه ــی روش در مقاب ــر ک ــگردهای مؤث از ش
ــد  ــی مانن ــل تیم های ــه در مقاب ــی ک ــی زمان ــم مل ــت و تی اس
کــره بــازی می کنــد، بــا ایــن حربــه امــکان بــازی هدفمنــد را 
ــا ضــد حمله هــای  از حریــف می گیــرد و در زمــان مناســب ب

ــان کاری  ــت هم ــد؛ درس ــام می کن ــف را تم ــا کار حری برق آس
کــه اســتقالل در نیمــه اول بــا پرســپولیس کــرد.

    برتری عددی در میانه زمین
ــو  ــنتی برانک ــوزی س ــتقالل را روی ل ــز اس ــان تمرک منصوری
گذاشــته بــود. ارتبــاط دو ســر قطــر طولــی لــوزی بــا ترکیــب 
ــع می شــد؛  ــد قط ــب و ســروش در رأس بای ــی در عق ماهین
ــت.  ــا گرف ــر ج ــن قط ــن روی ای ــد نورافک ــن امی ــرای همی ب

ــن  ــه همی ــرس ب ــرای پ ــم ب ــرزای ه فرشــید اســماعیلی و ب
ــدند.  ــه می ش ــر اضاف قط

گل اول اســتقالل روی همیــن تســلط عــددی اســتقالل تــوی 
کانــال میانــی بــود. تــوپ بلنــد رحمتــی اگرچــه هافبک هــای 
ــِط  ــت روی خ ــا حرک ــا ب ــرد، ام ــرون ک ــازی بی ــم را از ب دو تی
ماهینی-ســروش، فرشــید بــه تــوپ رســید و بــا یــک شــوت 

ــرد. ــام ک ــص کار را تم بی نق

    چهار-سه-سه
ابتــکار اســتقالل بــرای مهــار واکنــش حریــف، آرایــش دور از 

ــود.  ــوپ ب ــت ت ــای مالکی ــه در زمان ه ــار چهار-سه-س انتظ
قربانــی، رضایــی و بــرزای، هافبــک و مدافعــان پرســپولیس را 
ــن  ــد و باعــث می شــد پرســپولیس در زمی ــر می کردن غافلگی

خــودی باقــی بمانــد.
    عصبی نشدن

ــال  ــرای فوتب ــی روش ب ــتاوردهای ک ــن دس ــی از مهم تری یک
ــان  ــل حریف ــدن در مقاب ــی نش ــان و عصب ــز بازیکن ــا تمرک م
به ویــژه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس اســت. مــا 
ســال ها علی رغــم برتــری محســوس فنــی بــه دلیــل همیــن 
ــه  ــا باخت ــه عرب ه ــی را ب ــای مهم ــی شــدن ها، جدال ه عصب
بودیــم؛ امــا کــی روش چنــان تیمــش را از نظــر ذهنــی آمــاده 
ــوند  ــی می ش ــه عصب ــتند ک ــان هس ــن حریف ــه ای ــد ک می کن
ــه اش  ــم. نمون ــرا برده ای ــن ماج ــره را از ای ــن به ــا بهتری و م
ــره  ــتاره ک ــم پرس ــت تی ــره و شکس ــا ک ــا ب ــدال م ــم ج ه
جنوبــی بــود در زمیــن خــودش. اســتقالل نیــز در ایــن دیــدار 
دقیقــا همیــن کار را بــا پرســپولیس کــرد و در نبــرد عصبانــی 
نشــدن بــه جــز چنــد دقیقــه پایانــی، اســتقالل در تمــام طــول 
ــپولیس  ــان پرس ــود. بازیکن ــرتر ب ــف س ــازی از حری ــدت ب م
ــه  ــد ب ــه بای ــی ک ــه دوم و زمان ــژه در نیم ــدار به وی ــن دی در ای
 خــود مســلط می شــدند بــا عصبانیــت و درگیــری و داد 
بــه هــم  را  تیمــی خــود  و فریادهــای بی مــورد تمرکــز 
زدنــد و اگــر اســتقالل کمــی ریســک پذیرتر بــود، شــاید 
ــم ــپولیس را رق ــخ پرس ــت تاری ــن شکس ــت بدتری  می توانس

 بزند.

پیروزیبهسبککیروش

استقاللچگونهپرسپولیسرابرد؟

ــه ای  ــه صــورت حرف ــر ب ــو گفــت: اگ ــک ری ــان المپی قهرم
ــن  ــت م ــت نیس ــال درس ــه اص ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی ن
در مســابقات قهرمانــی آســیا و بازی هــای کشــورهای 
اســالمی شــرکت کنــم و می خواهــم در دنیــا بهتریــن 

ــیا.  ــط در آس ــه فق ــم، ن باش
مراســم  حاشــیه  در  رســتمی  کیانــوش 
شــهدای شــاخص مدافــع حــرم بیــان کــرد: 
ــا  ــم را تقدیــم کــردم ت ــه ایــن دلیــل مدال ب
شــهدای مدافــع حــرم بداننــد کــه واقعــا بــه 
ــر کاری  ــد ه ــر چن ــا هســتیم. ه ــر آن ه فک
ــرای آن هــا واقعــا کــم  ــم ب کــه انجــام دهی

اســت. رســتمی دربــاره وضعیــت تمرینــی خــود نیــز بیــان 
ــتم.  ــتراحت داش ــی اس ــک مدت زمان ــس از المپی ــرد: پ ک
اکنــون تمریناتــم را شــروع کــرده ام تــا ان شــاءهللا در 
مســابقات جهانــی و المپیــک بعــدی شــرکت کنــم و بــاز 
هــم بتوانــم بــا اقتــدار، پرچــم ایــران را بــه اهتــزاز درآورم. 

او دربــاره حضــور نداشــتنش در مســابقات قهرمانــی آســیا 
ــه  ــر ب ــرد: اگ ــح ک ــای کشــورهای اســالمی تصری و بازی ه
صــورت حرفــه ای نــگاه کنیــم، اصــال درســت نیســت کــه در 
ایــن مســابقات شــرکت کنــم. تمریناتــم را طــوری پیــش 
می بــرم کــه در دنیــا بهتریــن باشــم. در 
ــن در مســابقات  ــم م ســال های گذشــته ه
ــن  ــردم؛ بنابرای ــرکت نک ــیا ش ــی آس قهرمان
ــدم.  ــته ش ــار گذاش ــه کن ــت ک ــوان گف نمی ت
ــرای  ــم و ب ــام می ده ــودم را انج ــن کار خ م
پرچــم کشــورم از جــان مایــه می گــذارم. 
ــا  ــه آی ــاره اینک ــو درب ــک ری ــان المپی قهرم
در مســابقات جهانــی او را بــه همــراه تیــم ملــی خواهیــم 
ــزرگ اســت. ان شــاءهللا در مســیری  ــد، گفــت: خــدا ب دی
ــکل  ــان ش ــه هم ــم، ب ــش رفت ــک پی ــش از المپی ــه پی ک
ــد و  ــم مدال هــای جدی ــی روم و ان شــاءهللا بتوان پیــش م
ــر جــای بگــذارم. ایســنا ــدی را از خــود ب رکوردهــای جدی

کیانوش رستمی:

 می خواهم در دنیا بهترین باشم، نه فقط در آسیا
ســایت انگلیســی بــه تمجیــد از رضــا قوچان نــژاد پرداخــت 
کــه توانســته ایــن فصــل درخشــش بســیار خوبــی در تیــم 
ــژاد، مهاجــم تیــم  هیرنفیــن داشــته باشــد. رضــا قوچان ن
ــی در  ــه مدت ــن ک ــگاه هیرنفی ــران و باش ــال ای ــی فوتب مل

چارلتــون بــازی کــرد و عملکــرد چنــدان 
در  نداشــت،  تیــم  ایــن  در  نیــز  خوبــی 
تابســتان راهــی هیرنفیــن شــد و توانســته 
نمایــش بســیار خوبــی در ایــن تیــم داشــته 

باشــد. 
او زمانــی کــه در چارلتــون بــود، فرصــت 
چندانــی بــرای بــازی کــردن نداشــت و 

وقتــی هــم کــه از ایــن تیــم جــدا شــد، کســی فکــر نمی کــرد 
ــی  ــرد خوب ــن عملک ــد چنی ــی بتوان ــن مهاجــم ایران ــه ای ک
داشــته باشــد. او در تیــم چارلتــون زمانــی بــه بــازی گرفتــه 
می شــد کــه تیمــش عقب تــر بــود و بــرای ســقوط نکــردن 

بــه دســته پایین تــر می جنگیــد. 

رضــا قوچان نــژاد در 42 بــازی بــرای چارلتــون در دو 
فصــل تنهــا 5 گل بــه ثمــر رســاند. او البتــه مدتــی هــم در 
تیم هــای کویتــی و قطــری بــازی کــرده تــا اینکــه دوبــاره 

ــن بازیکــن روشــن شــد.  ــی ای ــور گلزن موت
گوچــی در تابســتان در حالــی کــه 29 ســاله 
شــده بــه هیرنفیــن پیوســت و آخریــن 
بــار یکشنبه شــب موفــق شــد در بــازی 
ــد؛  ــی کن ــش گلزن ــرای تیم ــار ب ــر آلکم براب
در دیــداری کــه بــا نتیجــه 2 بــر 1 بــه ســود 

ــید.  ــان رس ــه پای ــار ب آلکم
او تــا بــه اینجــای فصــل، 15 گل در 2۶ 
ــا 12 گل زده  ــه ثمــر رســانده و ب ــرای تیمــش ب مســابقه ب
بعــد از نیکــوال یورگــن ســن از فاینــورد در رده دوم جــدول 

ــرار دارد.  ــان ق گلزن
ــژاد را در  ــه قوچان ن ــد ک ــون حــاال آرزو دارن ــواداران چارلت ه

تیمشــان می دیدنــد. ورزش 3

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات و عوارض ماخذ فروش مشمول مالیات دوره تاریخ برگ  قطعی شماره برگ قطعی نام و نام خانوادگی ردیف

2093 شهرضا اول مدرس نبش فرعی 5 ارزش افزوده 9000000 45000000 اول 1391 1393/9/2 14019300201145500 امید عبدالهی تبریزی 1

2093 شهرضا اول مدرس نبش فرعی 5 ارزش افزوده 9000000 45000000 دوم 1391 1393/9/2 14019300201145500 امید عبدالهی تبریزی 2

2093 شهرضا اول مدرس نبش فرعی 5 ارزش افزوده 9000000 45000000 سوم 1391 1393/9/2 14019300201145500 امید عبدالهی تبریزی 3

2093 شهرضا اول مدرس نبش فرعی 5 ارزش افزوده 9000000 45000000 چهارم 1391 1393/9/2 14019300201145500 امید عبدالهی تبریزی 4

کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد 2093 ارزش افزوده 23,519,473 350,000,000 اول1393 1395/8/19 14019500206973900 علی عسگر امیری 5

کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد 2093 ارزش افزوده 6,488,999 350,000,000 دوم 1393 1395/8/19 14019500206973900 علی عسگر امیری 6

کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد 2093 ارزش افزوده 20,824,039 350,000,000 1395/8/19 سوم 1393 14019500206973900 علی عسگر امیری 7

کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد 2093 ارزش افزوده 21,614,519 350,000,000 چهارم 1393 1395/8/19 14019500206973900 علی عسگر امیری 8

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 26100000 450000000 اول 1392 1395/01/10 14019500204900500 محمد رضا شهریاری 9

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 26400000 450000000 دوم1392 1395/01/10 14019500204900500 محمد رضا شهریاری 10

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 26400000 450000000 سوم 1392 1395/01/10 14019500204900500 محمد رضا شهریاری 11

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 25200000 450000000 چهارم 1392 1395/01/10 14019500204900500 محمد رضا شهریاری 12

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 6240000 210000000 سوم 1389 1395/01/10 14019500204900300 محمد رضا شهریاری 13

شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر 2093 ارزش افزوده 6104000 210000000 چهارم 1389 1395/01/10 14019500204900500 محمد رضا شهریاری 14

شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار 2093 ارزش افزوده 300,000 7,500,000 اول 1392 1395/04/2 14019500205661700 رضا نصیری 15

شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار 2093 ارزش افزوده 200,000 4,000,000 اول 1391 1395/04/2 14019500205661400 رضا نصیری 16

شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار 2093 ارزش افزوده 200,000 4,000,000 دوم 1391 1395/04/2 14019500205661700 رضا نصیری 17

شهرضا نواب صفوی بیمه 2093 ارزش افزوده 1,670,670 20,883,380 اول 1393 1395/09/15 14019500207231300 محمد صمدی 18

شهرضا نواب صفوی بیمه 2093 ارزش افزوده 2,375,870 29,698,380 دوم 1393 1395/09/15 14019500207231300 محمد صمدی 19
شهرضا نواب صفوی بیمه 2093 ارزش افزوده 885,982 11,074,765 سوم 1393 1395/09/15 14019500207231300 محمد صمدی 20

شهرضا نواب صفوی بیمه 2093 ارزش افزوده 749,535 21,869,194 چهارم 1393 1395/09/15 14019500207231300 محمد صمدی 21

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه 

نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .
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در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل  

اصفهان خ سپه اداره کل امور مالیاتی هیات های حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و 
الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14:30 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتی به نشانی شاهین شهر 

خیابان عطار نبش فرعی 9 ساختمان اداره امور مالیاتی شاهین شهر که در محل فوق تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم 
االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان شهرضا واقع در خیابان شهید بهشتی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 
شهرستان شهرضا  تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهرستان 

کاشان تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان 

شهرضا به نشانی خیابان دکتر بهشتی مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان آدرس اداره:خ دکتربهشتی

آدرس اداره:خ دکتربهشتی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

سال عملکرد   تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

  شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام و نام خانوادگی ردیف

15 1395/12/11

15,000,000 300,000,000 1-91

1395/11/16 31156842 فوالد سازان سپانو 1

15 1395/12/11 2,000,000 8,000,000 1388 1395/11/16 31157500 مهندسی کاربردی کیا صنعت 2

15 1395/12/11 2,512,500,000 10,050,000,000 1393 1395/11/16 31156507 مینا نقش شرقی 3

15 1395/12/11 1,650,000,000 6,600,000,000 1393 1395/11/16 31156531 یکتا چینود اریامند 4
15 1395/12/11 66,712,800 266,851,200 1388 1395/11/16 31157480 پیمان تجارت چهل 5

15 1395/12/11 10,000,000 40,000,000 1389 1395/11/16 31156564 کالن سپهر سپاهان 6

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد نام و نام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف

مشاغل 222,342,420 805,280,000 1388 بدوی 1395/10/26 27122 آقای تام 1

منبع مالیاتی   اصل
مالیات/عوارض

 درآمد مشمول
مالیات تاریخ برگ قطعی سال عملکرد شماره برگ قطعی نام و نام خانوادگی ردیف

عملکرد 282500000 1130000000 1389 1395/10/27 30606016 1 سازمان اتوبوس رانی شهرضا 

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد نام و نام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف

مشاغل 3,051,290 20,362,304 1389 بدوی 1395/10/27 4924 محمد زارع 1

مشاغل 1032397500 3150000000 1389 بدوی 1395/10/27 4923 علی اکبر حیدری 2

مشاغل 9093860 53022339 1389 بدوی 1395/10/28 4939 عبدالرضا افراسیابی 3

مشاغل 10049210 57803871 1389 بدوی 1395/10/28 4940 محمد پایان 4

مشاغل 30,962,500 150,000,000 1389 بدوی 1395/10/28 4943 رمضان جان نثاری 5

مشاغل 20,473,000 108,000,000 1389 بدوی 1395/10/28 4942 حسن کریمی 6

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام و نام خانوادگی ردیف

خیابان اردیبهشت کوچه23پالک110 2093 عملکرد 34000000 136000000 1394 1395/07/27 4461817 شرکت آریا نیرو 1

خیابان اردیبهشت کوچه23پالک110 2093 حقوق 0 90000000 1394 1395/09/02 29121947 شرکت آریا نیرو 2

خیابان نواب صفوی فرعی14 2093 عملکرد 937500 3750000 1394 1395/09/28 29780144 تعاونی پخت نان سنتی نرگس 3

خیابان حافظ غربی جنب بانک ملی طالقانی 2093 عملکرد 38500000 154000000 1394 1395/10/23 30512819 شبدیز پروپلین 4

کیلومتر16جاده سمیرم منطقه تجهیزات نفت 2093 عملکرد صفر صفر 1394 1395/09/28 5123051 فرزان شیمی اصفهان 5

کیلومتر16جاده سمیرم منطقه تجهیزات نفت 2093 حقوق صفر 59,148,310 1394 1395/10/11 30207619 فرزان شیمی اصفهان 6

کیلومتر16جاده سمیرم منطقه تجهیزات نفت 2093 ارزش افزوده صفر صفر 1394 1395/09/29 13019500207395600 فرزان شیمی اصفهان 7

کیلومتر16جاده سمیرم منطقه تجهیزات نفت 2093 ارزش افزوده هر دوره 74000000ریال هر دوره 925000000ریال 1393 1395/10/25 13019500207685900 فرزان شیمی اصفهان 8

2-91300,000,00015,000,000
15,000,000
15,000,000

300,000,000
300,000,000

3-91
4-91

23746م الف
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حضرت فاطمه علیهاالسالم می فرمایند:
ِبّیِ صلی 

َ
ِة الّن  إذا ُحِشرُت َیوَم الِقیاَمِة أشَفُع ُعصاَة ُاّمَ

اهلل علیه و آله.
آنگاه که در روز قیامت برانگیخته شوم، گناهکاران 

امت پیامبر اسالم را شفاعت خواهم کرد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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مردم شهر حلب پس از آزادی کامل این شهر از دست مخالفان مسلح به دست ارتش 
 عادی خود بازمی گردند.

گ
سوریه آرام آرام به زند�

حوادث

 توقیف یک میلیارد و 80 میلیون ریال 

برنج قاچاق در اصفهان
مامــوران انتظامــی اصفهــان در بازرســی از یــک کامیــون، 1800 
کیســه برنــج قاچــاق را بــه ارزش یــک میلیــارد و 80 میلیــون 
ریــال کشــف و توقیــف کردنــد. ســرهنگ حســن یاردوســتی 
فرمانــده انتظامــی اصفهــان گفــت: مامــوران انتظامــی یکــی از 
ــا قاچــاق کاال  ــارزه ب  پاســگاه ها در راســتای اجــرای طــرح مب
و ارز و حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی مطلــع شــدند فــردی 
ــج  ــه برن ــک محمول ــری ی ــال بارگی ــداری در ح ــک دام در ی
قاچــاق اســت کــه بالفاصلــه وارد عمــل شــدند. آنــان در ایــن 
ــه وزن 16 تــن  عملیــات تعــداد 1800 کیســه برنــج خارجــی ب
ــی  ــده گمرک ــدارک ثبت ش ــه م ــر گون ــد ه ــرم فاق و 500 کیلوگ
ــر  ــار داشــت: براب ــام انتظامــی اظه ــن مق ــد. ای را کشــف کردن
نظریــه کارشناســان اداره گمــرک، ارزش ریالــی ایــن محمولــه 
یــک میلیــارد و 80 میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت. وی در 
پایــان خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه یــک نفــر نیز دســتگیر 

و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

 خسارت 20 خودرو در 5 تصادف

بزرگراه خرازی اصفهان 
ــت:  ــان، گف ــور اصفه ــس راه ــس پلی ــی، رئی ابوالقاســم چلمقان
ســاعت  5 و 50 دقیقــه صبــح دیــروز در اتوبــان خــرازی مســیر 
ــر و  ــده شــدن معاب ــه شــمال بارندگــی، چــرب و لغزن ــوب ب جن
ــن تصــادف  ــه چندی ــه منجــر ب ــت نکــردن ســرعت مطمئن رعای
شــد. وی افــزود: پــس از اعــالم ایــن حــوادث بــه 110 و ارســال 
گــزارش بــه پلیــس راهــور، چنــد تیــم از شــمال و جنــوب اتوبــان 
ــای  ــاعت 7 خودروه ــا س ــدند. ت ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ب
حادثه دیــده بــه کنــار بزرگــراه هدایــت و مســیر بازگشــایی شــد. 
چلمقانــی بــا اشــاره بــه چنــد مــورد از ایــن تصادفــات بیــان کــرد: 
حدفاصــل پــل وحیــد تــا پــل میــرزا طاهــر ســواری پیــکان بــا 
تاکســی برخــورد کــرد؛ کمــی جلوتــر نیــز راننــده اتوبــوس کنتــرل 
وســیله نقلیــه خــود را از دســت داده و وارد بلــوار وســط بزرگــراه 
می شــود. وی عنــوان کــرد: صبــح دیــروز در مجمــوع 5 تصــادف 
ــر  ــی دیگ ــد. در یک ــارت دیدن ــودرو خس ــدود 20 خ رخ داد و ح
از تصادفــات، برخــورد نیســان بــا چنــد خــودروی دیگــر، باعــث 
ــل شــدت جراحــات  ــه دلی ــده شــد. وی ب مصــدوم شــدن رانن
ــود را از دســت  ــان خ ــه بیمارســتان ج ــال ب ــس از انتق  وارده، پ
 داد. وی ادامــه داد: خســارت برخــورد پرایــد، پیــکان، پــژو 
و اتوبــوس جزئــی بــوده و خوشــبختانه  خســارت جانی نداشــته 

ــت. ایمنا اس

گروهــی از محققــان در جدیدتریــن پژوهش هــای 
خــود دریافتنــد تنهــا یــک شــماره بــرای اندازه گیــری 
ــت  ــتی نیس ــاس درس ــراد، مقی ــی اف ــب هوش  ضری
و هــر فــردی بایــد از چنــد بعــد بــرای ســنجش میــزان 

هوش و اســتعداد بررســی شــود.
کارشناســان در ایــن دســته بندی مــواردی ماننــد 
ــیقی  ــتعداد موس ــدن، اس ــان ب ــی، زب ــوش هیجان ه
 هــوش ریاضــی و منطــق، دانــش روان شــناختی

قــدرت اســتدالل مســائل و خصوصیــات درونــی افــراد 
ــد. ــه کرده ان را مطالع

آنالیـــن  نشـــریه  در  کــه  پژوهـــش  ایـــن  در    
شــده،  منتشــر   journal Nature Neuroscien
ــاره  ــق درب ــه تحقی ــر ب ــر گاردن ــی دکت ــم تحقیقات تی
دریافتنــد  و  پرداختنــد  انســان ها  هــوش  ابعــاد 

انســان  هــوش  بــرای  مختلفــی  دســته بندی های 
یــک  در  می توانــد  شــخصی  هــر  و  دارد  وجــود 

شــود. محســوب  نابغــه  فــردی  دســته بندی 
علــوم  پژوهشــگران  و  معلمــان  از  بســیاری 
اســتعدادیابی اعتقــاد دارنــد هــر کــودک مطالــب 
درســی را بــه شــیوه ای متفــاوت از کــودک دیگــر 
هوشــی  ســطح  دارای  کــدام  هــر  و  می آمــوزد 
ــوش  ــاص ه ــه خ ــک زمین ــتند و در ی ــی هس  متفاوت

و استعداد دارند.
کارشناســان اعتقــاد دارنــد افــرادی بــه عنــوان نابغــه 
و تیزهــوش در دنیــای امــروز شــناخته می شــوند 
کــه خیلــی زود و از ســنین کودکــی اســتعداد خــود را 

ــز  ــر روی آن تمرک ــه ای خــاص شناســایی و ب در زمین
کرده انــد.

از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریــدن، نتیجــه ای جــز 
اتــالف وقــت و پنهــان مانــدن اصلی تریــن زمینــه 

ــدارد. ــراد ن ــتعدادی در اف اس
ــد  ــش دریافتن ــک پژوه ــن در ی ــان همچنی کارشناس
ــب و منظــم  ــاد مرت ــه طــور معمــول افــرادی کــه زی ب
غذایــی  ارزش  فاقــد  خوراکی هــای  بــه  نیســتند، 
چــون پیتــزا و همبرگــر عالقــه  دارنــد، در رســیدگی بــه 
ــرات  ــگاه نم ــتند، در دانش ــه هس ــود بی توج ــر خ ظاه
ــردن  ــت ک ــد و در صحب ــوب می گیرن ــا خ ــط ام متوس
ــراد  ــزو اف ــد، ج ــود را دارن ــاص خ ــای خ تکیه کالم ه

بســیار باهــوش و نابغــه دســته بندی می شــوند.
منبع: سالمت نیوز

اگر این نشانه ها را دارید، نابغه هستید

ـــمـــاره 370 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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سالمت 

 پنج غذای زمستانی 

برای افزایش سوخت وساز بدن
ــی  ــاده غذای ــد م ــه چن ــر ب در زی
ــه افزایــش سوخت وســاز  کــه ب
بــدن کمــک می کنــد، اشــاره 

می شود. 
    سیب زمینی شیرین

ــی از  ــیرین، یک ــیب زمینی ش س
ســالم ترین  غذاهــا در آب وهــوای 
ســرد اســت. فیبــر، ویتامیــن B و منیزیــم موجــود در آن بــه 
افزایــش سوخت وســاز بــدن کمــک می کنــد. همچنیــن  
ایــن مــاده غذایــی شــاخص قنــد خــون را کاهــش می دهــد 
و شــما را بــرای مــدت طوالنی تــر ســیر نگــه مــی دارد. جــدای 
از آن، شــامل بتاکاروتــن اســت کــه سیســتم ایمنــی بــدن را  

ــد. ــت می کن تقوی
    سوپ گوجه فرنگی

ــب  ــک ش ــول ی ــی داغ در ط ــوپ گوجه فرنگ ــه س ــک کاس ی
ســرد، غــذای خوبــی اســت؛ امــا آیــا می دانســتید کــه ایــن 
غــذا قــادر اســت سوخت وســاز بــدن  را  هــم افزایــش دهــد؟

آنتی اکســیدان ها در ســوپ گوجه فرنگــی بــه مبــارزه بــا 
ســموم کــه باعــث بیمــاری می شــود کمــک کــرده و درنتیجــه 

ــد. ــت می کن ــدن را تقوی ــی ب سیســتم ایمن
    سیب و گالبی

ــه افزایــش سوخت وســاز بــدن و  ســرعت  ســیب و گالبــی ب
کاهــش وزن کمــک می کنــد. آن هــا همچنیــن حــاوی مقــدار 
ــدن  ــی ب ــدار چرب ــد مق ــه می توان ــن هســتند ک ــادی پکتی زی

را محــدود کنــد.
    شلغم

ــرد  ــوای س ــرای آب و ه ــالم ب ــی س ــواد غذای ــر از م ــه غی  ب
ــرای  ــی اســت و ب ــی ســم زدای خوب ــاده غذای ــز م شــلغم نی
خــالص شــدن از هرگونــه ســموم و موکــوس اضافــی کمــک 

می کنــد. 
همچنیــن شــلغم شــامل مقــدار زیــادی ویتامیــن ث اســت 
کــه بــه عنــوان  متابولیســم طبیعــی، سیســتم ایمنــی بــدن 

را تقویــت کنــد.
    کاکائوی داغ

ــوی داغ، یکــی دیگــر از مــواد غذایــی ســالم زمســتان  کاکائ
 اســت و می توانــد سوخت وســاز بــدن را افزایــش دهــد 
مــاده همچنیــن شــامل  ایــن  اســت.  آرامش بخــش  و 
ــری را  ــد پی ــد ســرعت رون ــه می توان آنتی اکسیدان هاســت ک

ــوان ــگاران ج ــگاه خبرن ــد. باش ــش ده کاه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــتی  ــرانه بهداش ــش س ــال افزای ــه دنب ــهرداری ب ش
ــت. ــه 13 اس ــاکنان منطق س

از  برنامــه  در چهل وششــمین  اصفهــان  شــهردار 
ــاح«  ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه ــری برنامه ه س
ــل  ــی فص ــای باران ــه در فض ــه البت ــه 13 ک در منطق
بهمن مــاه برگــزار شــد، از زبــان مــردم ایــن منطقــه 
و مشــکالتی کــه بــه دلیــل واقــع شــدن زمین هــای 
کشاورزی شــان در ایــن منطقــه وجــود دارد، ســخن 
ــروم  ــه 13مح ــه منطق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت و ب  گف
ــات مــردم  و کم برخــوردار اســت، بیــان کــرد: مطالب
ــاد  ــتگرد و ... زی ــه، دس ــالت قائمی ــه در مح  منطق
و بــه حــق اســت؛ بنابرایــن نیــاز اســت فعالیت هــای 

عمرانــی را بیشــتر کنیم.

    خشکسالی دربودجه ها
مهــدی جمالی نــژاد در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه بــا نزدیــک شــدن 
ــه  ــد بودج ــد درص ــال چن ــان س ــای پای ــه ماه ه ب
ســال 95 محقــق شــده، از مقایســه پروژه هــای 
عمرانــی شــهر اصفهــان بــا دیگــر کالنشــهرها ســخن 
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــرد: بای ــد ک ــت و تاکی گف
بســیاری از کالن شــهرها، علی رغــم خشکســالی 
ــای  ــت، پروژه ه ــم اس ــور حاک ــر کش ــه ب ــی ک مال
عمرانــی خــود را متوقــف کردنــد تــا حقــوق و 
دســتمزد کارکنــان خــود را بپردازنــد؛ امــا شــهرداری 
ــاز  ــر ساخت وس ــم ب ــود حاک ــم رک ــان علی رغ اصفه
ــم  ــه در کشــور حاک ــی ک و خشکســالی شــدید مال
اســت، خوشــبختانه نه تنهــا پروژه هــای عمرانــی 

را متوقــف نکــرد، بلکــه بــه آن ســرعت هــم بخشــیده 
اســت.

ــای  ــرای پروژه ه ــرعت اج ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتر  ــته بیش ــال گذش ــب از س ــه مرات ــون ب ــزرگ اکن ب
ــار  ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ــرداری از ف ــت، بهره ب اس
شــهری را مهم تریــن پــروژه ای دانســت کــه اوایــل 

ســال آینــده بــه بهره بــرداری می رســد.

    پــروژه تقاطــع غیرهمســطح اشــکاوند 
می شــود تکمیــل 

وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار کیمیــای وطــن 
ــال  ــان س ــا پای ــتقالل ت ــروژه اس ــام پ ــر اتم ــی ب مبن
ــان  ــا پای ــه ت ــن مجموع ــداث ای ــات اح ــت: عملی گف
ســال تکمیــل شــده و اوایــل ســال آینــده درگاه ورودی 
ــات  ــاح می شــود. عملی ــروژه افتت ــن پ و زیباســازی ای
ــی  ــهید باالی ــطح ش ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــداث پ اح
ــا  ــود ت ــده ب ــف ش ــی متوق ــه مدت ــم ک ــکاوند( ه )اش
ــان  ــا پای ــی آزادســازی آن طــی شــود، ت مراحــل قانون

ــود. ــل می ش ــاری تکمی ــال ج س
اســت  قــرار  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  جمالی نــژاد 
رئیس جمهــور تــا پایــان ســال بــه اصفهــان ســفر کننــد 
ــور  ــا حض ــا را ب ــن طرح ه ــیاری از ای ــوان بس ــه می ت ک
ــدای  ــان داشــت: در ابت ــاح کــرد، بی ــور افتت رئیس جمه
ــان   ــی شــهر اصفه ســال آینــده نمایشــگاه بین الملل
همایش هــای  ســالن  پــروژه  و  می شــود  افتتــاح 
ــا ســرعت در حــال  ــز ب ــه ای نی ــی امــام خامن بین الملل
پیشــروی اســت کــه اگــر تعهــدات دولتــی انجــام شــده 
بــود، بــه یقیــن ابتــدای ســال آینــده افتتــاح می شــد.

  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه میزبانــی اصفهــان از 
رئیــس دفتــر یونیســف گفــت: امــروز میزبــان رئیــس 

دفتــر یونیســف بوده ایــم کــه اصفهــان بــه عنــوان شــهر 
ــی  ــه معرف ــودک در منطق ــتدار ک ــهر دوس ــوت ش پایل
شــد؛ ایــن موضــوع بســیار ارزشــمند اســت. یونیســف 
ــودک  ــتدار ک ــهر دوس ــه ش ــان ب ــد اصفه ــک می کن کم

ــل شــود. تبدی

    مشکالت مردم منطقه 13
جمالی نــژاد در ادامــه بــه ســراغ مشــکالت مــردم 
منطقــه 13 رفــت و فضــای ســبز را یکــی از عمده تریــن 
مشــکالت ایــن منطقــه عنــوان کــرد و گفــت: بســیاری 
از مالــکان زمین هــا از فریــز شــدن و راکــد بــودن 
ــه عمدتــا در منطقــه نــاژوان و دســتگرد  زمین هــا ک
ــار  ــراد از اقش ــن اف ــوال ای ــد. معم ــه دارن ــتند، گالی هس
ــان  ــا برایش ــن زمین ه ــتند و ای ــه هس ــروم جامع مح
مهــم اســت؛ امــا متاســفانه سرنوشــت ایــن زمین هــا 
مشــخص نشــده و نگرانی هایــی را بــرای آن هــا ایجــاد 

کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای رفــع ایــن مشــکل، جلســات 
متعــددی تشــکیل شــده، اضافــه کــرد: در ایــن زمینــه 
تنهــا شــهرداری اصفهــان تصمیم گیرنــده نیســت و 
بایــد دســتگاه های مختلــف ایــن مشــکالت را بررســی 

کننــد.

    سیستم شفاف سازی محاسبات
دغدغه هــای  دیگــر  از  اصفهــان  شــهری  مدیریــت 
شــهروندان ایــن منطقه را پایین بودن ســرانه بهداشــتی 
و آموزشــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن موضوعــات 
بــه مدیــران کل اســتانی مربــوط می شــود؛ البتــه 
شــهرداری بسترســازی خواهــد کــرد و اگــر آمــوزش و 
پــرورش بخواهــد در ایــن منطقــه ساخت وســازی کنــد 
یــا شــبکه بهداشــت توســعه داشــته باشــد، شــهرداری 

حمایــت می کنــد.
شــهردار اصفهــان در ادامــه ســخنان خــود بــه سیســتم 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  محاســبات  شفاف ســازی 
از  بســیاری  در  سیســتم شفاف ســازی محاســبات 
ــن  ــادی بی ــدام، اعتم ــن اق ــده و ای ــرا ش ــق اج مناط

ــت. ــرده اس ــاد ک ــهرداری ایج ــردم و ش م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونمایــی از پروانــه ســاختمانی 
الکترونیکــی تک برگــی، مهم تریــن پــروژه ای اســت 
کــه در منطقــه 13 بــه بهره بــرداری رســید، گفــت: 
ــدازی  ــهرنما، راه ان ــامل ش ــک ش ــازی الکترونی شهرس
ســرای 8، سیســتم الکترونیــک کمیســیون مــاده 
100، صــدور پروانــه ســاختمانی تک برگــی، پاســخ 
اســتعالمات الکترونیکــی و برون ســپاری اســتعالمات 
ــه  ــه صــورت الکترونیکــی اســت کــه در منطقــه 13 ب ب

ــی شــده اســت. ــم اجرای ــن مه ــوت ای صــورت پایل
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه مشــخصات پروژه هــای 
بــه  شــفق  ورزشــگاه  احــداث  13 گفــت:  منطقــه 
ــازی  ــه آزادس ــا هزین ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت 3 ه  مس
12 میلیــارد تومــان، همچنیــن بهره بــرداری از ســاختمان 
خدمــات شــهری در منطقــه 13 بــا انــرژی پاییــن و بــر 
ــان  ــی خیاب ــی و کلنگ زن ــتانداردهای ایمن ــاس اس اس

آزادگان از جملــه ایــن پروژه هــا هســتند. 

     گام های شهرسازی الکترونیک  
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــن مراســم  ــز در ای ــان نی شــورای اســالمی شــهر اصفه
گفــت: علی رغــم رکــود حاکــم بــر کشــور، شــاهد 

ــتیم. ــان هس ــهر اصفه ــعه ش ــی و توس پویای
فرهنگــی  رئیــس کمیســیون  آذربایجانــی،  اصغــر   
ــان  ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــی و ورزش اجتماع

بلــوار  فاصــل  حــد  خیابــان  احــداث  داد:  ادامــه 
طــرح  اســاس  بــر  توحیــد  تقاطــع  و  کشــاورزی 
ــیون  ــب کمیس ــه تصوی ــه ب ــان ک ــهر اصفه ــی ش تفصیل
مــاده 5 و شــورای عالــی شهرســازی رســیده، در 

دســتور کار شــهرداری قــرار گرفــت.
ــتفاده از  ــان اس ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
بخــش خصوصــی در حــوزه اماکــن ورزشــی را از 
ــرد و  ــوان ک ــهری عن ــت ش ــای مدیری ــر برنامه ه دیگ
ــی  ــی در مناطق ــرانه ورزش ــش س ــرای افزای ــت: ب گف
کــه امــکان تملــک زمیــن وجــود نداشــت، زمین هــای 
ــتا در  ــن راس ــود؛ در ای ــداث می ش ــاز اح ــی روب ورزش
ــرای ایجــاد زمین هــای ورزشــی  بودجــه مصــوب 95 ب
 روبــاز 6 میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینــی شــده 

است.

 وی تاکیــد کــرد:  شــرایط شهرســازی الکترونیــک 
ــت؛  ــده اس ــا ش ــان مهی ــهر اصفه ــه ش در 7 منطق
تحقــق  شــاهد  ســال  پایــان  تــا  امیدواریــم 
شهرســازی الکترونیــک در همــه مناطــق شــهر 

اصفهــان باشــیم.

  حضــور بخــش خصوصــی در ورزش نیــاز 
است

در ادامــه نیــز علــی قاســمی، مدیــر عامــل ســازمان 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان، ب ورزشــی شــهرداری اصفه
بــه  نیــاز  ورزشــی  ســالن های  احــداث  بــرای 
مشــارکت بخــش خصوصــی داریــم، گفــت: احــداث 
ــری  ــرمایه کمت ــه س ــاز ب ــی روب ــای ورزش زمین ه
نیــاز دارد و ســریع تر نیــز تکمیــل و در اختیــار 

جوانــان و نوجوانــان قــرار داده می شــود.

شهردار اصفهان در پاسخ به خبرنگار کیمیای وطن عنوان کرد: 

شهرداری اصفهان از خشکسالی شدید مالی دربودجه های شهری سبقت گرفت 

عکس از اصفهان زیبا


