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روشهایمبارزهسیاسی
حضرتزهرا)س(

و  درس  سراســر  علیهــا  اهلل  ســام  فاطمــه  حضــرت  زندگــی 
عنــوان  بــه  می توانــد  تمامــی  زمان هــا  در  و  اســت  عبــرت 
بــرای  امــروز  و در دنیــای  کنــد  نقــش  ایفــای  نمونــه  و  الگــو 
حضــرت  آن  شــناخت  اســت.  تاثیرگــذار  همــگان  هدایــت 
توان بخــش  روح بخــش،   هدایت کننــده،   نجات بخــش،  
بــه  توجــه  بــا  اســت.  عزت بخــش  و  رشــددهنده  امیدافــزا،  
اینکــه در ایــام شــهادت آن بانــوی بــزرگ هســتیم، چنــد نکتــه 

می کنیــم. بیــان  را  ایشــان  سیاســی  مبــارزات  از 
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه، هنگامی کــه  پــس از رحلــت رســول ا
کفــن و دفــن  حضــرت علــی علیــه الســام در حــال غســل و 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه بــود، برخــی از سیاســیون وارد 
کذایــی  کــردن جــو، در شــورای  صحنــه شــدند و بــا مســموم 
و  زدنــد  دســت  خافــت  غصــب  بــه  ســاعده«  بنــی  »ســقیفه 
برخــاف حدیــث غدیــر خــم و خــط مشــی پیامبــر و رســالت 
از  عــده ای  کردنــد.  انتخــاب  خافــت  بــه  را  کســی  الهــی، 
بــه خلیفــه  بــرای مشــروعیت بخشــیدن  بازیگــران سیاســی 
وقــت و مقبولیــت خافــت غصــب شــده و بــر حــق نشــان دادن 
گرفتــن  گذاشــتن بــر مســیر انحرافــی، بیعــت  آن و ســرپوش 
از  گرفتــن  بــرای بیعــت  کردنــد و  َعَلــم  را  از خلیفــه ذی حــق 
حضــرت علــی)ع( بــه در خانــه فاطمــه)س( آمدنــد؛ ولــی بــا 
گشــودن در مواجــه شــدند.  امتنــاع حضــرت فاطمــه)س( از 
آن  و  کشــیدند  آتــش  بــه  را  او  خانــه  َدِر  دلیــل،  همیــن  بــه 
بزرگ بانــوی معصــوم  را مــورد هجــوم قــرار دادنــد و آن شــد 
 کــه همــه در غمــش هنــوز هــم ناالننــد. آنــان حضــرت علــی 
بــه  وقــت  خلیفــه  بــا  گرفتــن  بیعــت  بــرای  را  الســام  علیــه 
مســجد بردنــد؛ فاطمــه)س( نیــز بــا آن حالــت دســت فرزنــدان 
بــه  و  گرفــت  را  و حســین علیهماالســام  خردســالش حســن 
کنــون  کــه ا کــرد  مســجد رفــت و غاصبــان خافــت را تهدیــد 
خــدا را بــه یــاری می طلبــم. بــا تهدیــد او، غاصبــان خافــت تــا 

گرفتــن... کردنــد و از بیعــت  حــدی جــا خالــی 
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کل اداره فرهنگ و ارشاد   مدیر 
استان اصفهان خبر داد:

استاندار اصفهان:

ح شد: در جلسه هیئت دولت مطر

وصیتنامهشهدا
متمرکزبرامروالیتاست

شــهدا  ســیره  روایــت  فرهنگــی  مؤسســه  مســئول 
ارزش هــای  مســیر  شــهدا،  وصیت نامــه  گفــت: 
والیــت  امــر  بــر  متمرکــز  و  داده  نشــان  را  انقــاب 

اســت.
مراســم  در  جوشــقانیان  حســین  حجت االســام   
ــرات جنــوب  ــادواره شــهدای بی ســیم چی و مخاب ی
کرمــان اظهــار داشــت: در ایــن دنیــا درک می کنیــم 
امــام  فریادهــای  و  شــعایر  و  میــراث  آرمان هــا، 
و...  قلم هــا  قدم هــا،  بعضــی  وســیله  بــه  چگونــه 
کــرد: وصیت نامــه  پایمــال می شــود.  وی تصریــح 
کنیــد، متوجــه  کــه مطالعــه  شــهدای بی ســیم چی را 
ــا  ــا راهگش ــن وصای ــزان ای ــه می ــه چ ــه ب ک ــوید  می ش
را  انقــاب  ارزش هــای  مســیر  و  اســت  دلنشــین  و 

نشــان دادنــد و متمرکــز بــر امــر والیــت هســتند.
از  درصــد   90 حــدود  کــرد:  بیــان  جوشــقانیان 
امــا  ندیدنــد؛  را  امــام)ره(  نزدیــک  از  مــا  شــهدای 
انقــاب  ایــن  اســام و  راه  را در  روح و جــان خــود 
کردنــد و ســخن و اهــداف امــام راحــل را تحقــق  فــدا 

. ند بخشــید
مســئول مؤسســه فرهنگــی روایــت ســیره شــهدا ابــراز 
داشــت: شــهدای بی ســیم چی نقــش بســزایی در 
ــاع مقــدس داشــتند و یــک بی ســیم چی  عرصــه دف
شــجاعت و اقتــدار خاصــی در وجــودش نهفتــه بــود 
بــا فرمانــده حرکــت می کــرد و  و همــراه و همــگام 

کوتاهمیکندلحظه به لحظــه بــا فرمانــده خــود... تنظیمبازارنوروزی،دستسودجویانراازجیبمردم



روش های مبارزه سیاسی 
حضرت زهرا)س(

ادامه از صفحه یک: 

فاطمــه  مبــارزه،  ایــن  در  و  برداشــتند  دســت 
زهــرا)س( بــا پیــروزی بــه خانــه برگشــت. شــیوه 
کتیــک  تا زهــرا)س(  فاطمــه  دیگــر،  مبارزاتــی 
کــرد و بــه عنــوان یــک حربــه  »گریــه« را انتخــاب 

بــرد. بهــره  آن  از  سیاســی 
گریــه خــود را مرکــز   صدیقــه طاهــره)س( محــل 
اجتمــاع مســلمانان و بــر ســر قبــر رســول خــدا)ص(

در  و  داد  قــرار  بقیــع  قبرســتان  و  احــد  شــهدای 
کــودکان خردســالش )بــرای  ایــن اقــدام، همــراه 
ســاعات  در  و  جامعــه(  دادن  قــرار  تأثیــر  تحــت 
پــدر  فقــدان  در  مرثیه هایــی  ذکــر  بــا  روز  و  شــب 
از رحلــت  پــس  اّمــت  انحــراف  بزرگــوار خویــش و 
بیــدار را  مــردم  می کــرد  ســعی  کــرم)ص(  ا  رســول 

کند.  
ســومین شــیوه مبارزاتــی آن حضــرت، ســخنرانی 
کــه بــه عنــوان  بــا تکیــه بــر غصــب »فــدک« بــود 
سیاســی  مناســب  فرصــت  و  سیاســی  حربــه  یــک 
بــرای روشــن ســاختن اذهــان جامعــه در غصــب 
اســتفاده علــی)ع(  حضــرت  مســّلم   خالفــت 

کرد.   
غصــب  نــام  بــه  زهــرا)س(  فاطمــه  حقیقــت،  در 
و  سیاســی  اعتــراض  بــه  خویــش،  مالکیــت  حــق 
مســجد  بــه  و  پرداخــت  وقــت  کــم  حا اســتیضاح 
ــه پایه هــای حکومــت  ک ــد  رفــت و خطبــه ای خوان
و  فصاحــت  بــا  حضــرت  آن  لرزانــد.  را  غاصــب 
بالغــت خاصــی بــه دفــاع از مقــام والیــت و امامــت 

می پــردازد.  علــی)ع(  حضــرت 
در فــرازی از ایــن خطبــه می فرمایــد: »... و چــون 
فراخوانــد  انبیــا  خانــه  بــه  را  پیامبــرش  خداونــد 
می کننــد،  زندگــی  برگزیدگانــش  کــه  جایــی 
پوشــش  و  آورد  بــرون  ســر  نفاقتــان  خارهــای 
گمراهــان  دینتــان رنــگ باخــت و صــدای ســرکرده 
درآمــد و پســت مهــره ای ذلیــل و ناشــناخته ظهــور 
کــرد و نازپــرورده جاهــالن مفســد زمزمــه ســر داد. 
ــما  ــد ... و ش ــوار ش ــان س ــا و زندگی ت ــر دل ه ــس ب پ

کردیــد... .« بــر حــق غضــب 
 این دفاع از حریم والیت در بیعت مردم با حضرت 
 علــی علیــه الســالم )پــس از قتــل عثمــان( بــه ثمــر

 نشست.
کــه حضــرت در مبــارزه سیاســی  از آن جملــه اســت 
عمومــی  از  افــکار  ســاختن  روشــن  بــرای  خــود 
انحــراف مســیر امامــت، چهــل شــبانه روز دســت 
و  می گرفــت  را  علیهماالســالم  حســین  و  حســن 
حضــرت  بــا  همــراه  و  می شــد  مرکبــی  بــر   ســوار 
انصــار  بــه دِر خانــه مهاجــر و  الســالم  علــی علیــه 
ــار  ــه دچ ک ــی  ــه غفلت ــبت ب ــا را نس ــا آن ه ــت ت می رف
ســازد  بیــدار  موجــود،  انحــراف  و  انــد  شــده  آن 
و  ســازد  هوشــیار  را  طلبــان  راحــت  و  غافــالن  و 
سیاســی  ســکوت  نیــز  و  نمایــد  حجــت  اتمــام 
کــه بــه آن دســت  شــیوه مبارزاتــی دیگــری اســت 

 زدند.
دادن  زهــرا)س(  فاطمــه  دیگــر  مبارزاتــی  شــیوه 
و  مهاجــر  زنــان  بــه  سیاســی  رشــد  و  گاهــی  آ
در  مبــارزه  آتــش  وســیله،  بدیــن  کــه  بــود  انصــار 

می شــد. وارد  مدینــه  خانواده هــای 
کــه تمام تاب   ایــن مبــارز سیاســی شکســت ناپذیر، 
و تــوان خــود را در دفــاع از حریــم والیــت و امامــت 
 قــرار داده بــود، بــه علت تالش بیش از حد، ناتوان

از مدتــی فاطمــه  پــس  دلیــل،  بــه همیــن   شــد؛  
زهــرا)س( بــه علــت بیمــاری و ضعــف، در خانــه 
ــر بیمــاری آن حضــرت در  بســتری شــد. وقتــی خب
ــه وامــدار  ک ــان مهاجــر و انصــار  مدینــه پیچیــد، زن
بودنــد حضــرت  آن  فرهنگــی  تربیــت  و   تعلیــم 

بــرای عیــادت او به خانه اش آمدند. 
وقتــی از حــال آن حضــرت جویــا شــدند، از حــال 
خــود نگفــت؛ بلکــه در دفــاع از حریــم والیــت بــه 
ســخن  مردانشــان  سســتی  از  و  پرداخــت  ســخن 
اختیــار  ســکوت  و  فرامــوش  را  حــق  کــه   رانــد 

کرده اند.
تدریــج  بــه  پیامبــر  دخــت  ســخنان  بازتــاب    
انقالبــی  و  کــرد  پــا  بــه  آتشــی  خانه هــا  درون  در 
خانه هــا  حریــم  بــه  کــه  داد  جهــت  را  پرخــروش 
بــارور را  و شــعور  گاهــی  آ و نطفه هــای  یافــت   راه 

کرد.  
در  گــر  ا می دهــد  نشــان  مبــارزه  شــیوه  ایــن 
زنــان  ســاختن  مشــغول  جــای  بــه  جامعــه ای 
فکــری  و  فرهنگــی  کار  آن هــا  بــرای  خــود،  بــه 
داده  سیاســی  گاهــی  آ آنــان  بــه  و  گیــرد  صــورت 
حــق  شــناخت  در  می تواننــد  بهتــر  آنــان  شــود، 
و  دیپلماتیــک  تعارف هــای  بــدون  حقیقــت  و 
 بازی هــای سیاســی وارد صحنــه شــوند و بــه دفــاع

 بپردازند.
اســالمی  انقــالب  در  حقیقــت  ایــن  مصــداق   
پیشــتازی  و  زنــان  حضــور  کــرد؛  پیــدا  نمــود   مــا 
پشــتیبانی  و  انقــالب  مبــارزات  صحنــه  در  آنــان 
ایــن  جبهــه،  پشــت  فعالیت هــای  و  جنــگ  از 
زنــان  حرکــت  کــه  می کنــد  ثابــت  را  نظریــه 
و  اســوه  سیاســی  مبــارزات  وامــدار  ایــران، 
بــوده زهــرا)س(  حضــرت  جهــان  زنــان   الگــوی 

 است.

یادداشت  مدیر مسوول 

گسترده رزمایش موشکی سپاه؛ بازتاب 
غرش پرتاب موشک های 

گوش  بالستیک سپاه، 
کرد          کر  رسانه های غربی را 

بــه  بالســتیک  موشــک  چندیــن  پرتــاب  بــا  ایــران 
بهانــه نشــان دادن قــدرت بازدارندگــی، تحریم هــای 
نقــض دوبــاره  را  موشــکی اش  برنامــه  بــر   آمریــکا 

کرد.  
گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز، رزمایــش  بــه 
انقــالب  پاســداران  ســپاه  والیــت  اقتــدار  موشــکی 
کــه روز سه شــنبه و بــا هــدف نشــان دادن  اســالمی  
قــدرت بازدارندگــی ایــران و توانایــی ســپاه پاســداران 
انقــالب  علیــه  تهدیــدی  هرگونــه  بــا  مقابلــه  بــرای 
اســالمی  میهــن  ارضــی  تمامیــت  و  کشــور  اســالمی، 
 برگــزار شــد؛ ایــن رزمایــش رســانه های غربــی را بــه 
کــه جملگــی نوشــتند  گونــه ای  وحشــت انداخــت؛ بــه 
پرتــاب بالســتیک  موشــک  زیــادی  تعــداد   ایــران 

کرد.  
عنــوان  بــا  خبــری  در   )AFP( فرانســه  خبرگــزاری 
»ایــران بــا آزمایــش بالســتیک بــه آمریــکا بی اعتنایــی 
کــرد«، نوشــت: »ایــران بــا پرتــاب چندیــن موشــک 
بالســتیک بــه بهانــه نشــان دادن قــدرت بازدارندگــی 
را  موشــکی اش  برنامــه  بــر  آمریــکا  تحریم هــای 
کــرد. آزمایشــات بالســتیک وســیله ای  دوبــاره نقــض 
توافــق  دهنــد  نشــان  تــا  شــده اند  ایــران  بــرای 
ارتــش برنامه هــای  بــر  تاثیــری  هیــچ   هســته ای 

 ندارد.«
بــا  نیــز   )NYTimes( تایمــز  نیویــورک  روزنامــه 
ع  ــو ــای متن ــا برده ــک هایی ب ــاب موش ــه پرت ــاره ب اش
در  مختلفــی  ســیلوهای  از  بلنــد  و  میانــه  کوتــاه، 
رســانه های  »البتــه  نوشــت:  ایــران  جای جــای 
کــه موشــک های پرتــاب شــده  ایــران اعــالم نکردنــد 
هســته ای  کالهک هــای  کــردن  حمــل  بــه   قــادر 
هســتند. مقامــات ایرانــی معتقدنــد توافــق هســته ای 
برنامــه  و  ندارنــد  هســته ای  ســالح  می دهــد  نشــان 
کشــور دفاعــی  تواناهایــی  از  جــزوی   موشــکی 

 است.«
اولیــن  عنــوان  بــه   )reuters( رویتــرز  خبرگــزاری 
کــه در خبــری فــوری رزمایــش موشــکی  رســانه غربــی 
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  داد  پوشــش  را  ســپاه 
پرتاب هــای آزمایشــی، فقــط دو مــاه بعــد از اینکــه 
ــا برنامــه موشــکی  ــکا شــرکت ها و افــراد مرتبــط ب آمری
کــرد، انجــام شــد  ایــران دو مــاه قبــل دوبــاره تحریــم 
ارتباطــی  هرگونــه  همــواره  »ایــران  نوشــت: 
برنامــه  و  بالســتیک  موشــک های  برنامــه  میــان 
محدودیت هایــی  بــه  مجبــور  کــه  را  هســته ای اش 

می کنــد.« انــکار  شــده 
در   )CNN( ســی ان ان  آمریکایــی  شــبکه 
بالســتیکی  آزمایشــات  عنــوان  تحــت  گزارشــی 
ایــن  بازدارندگــی  قــدرت  نشــان دهنده  ایــران 
بــه  پاســداران  »ســپاه  نوشــت:  اســت،  کشــور 
قــدرت  کــه  داد  نشــان  خاورمیانــه ای  کشــورهای 
را  کشــور  ایــن   بازدارندگــی هرگونــه تهدیــدی علیــه 

دارد. 
بالســتیک  موشــک های  توســعه  درحــال  فنــاوری 
از  ایــران  اینکــه  درخصــوص  نگرانی هایــی  باعــث 
هســته ای  کالهک هــای  بــرای  موشــک ها  ایــن 

اســت.« شــده  کنــد،  اســتفاده 
بیــان  بــا   )WSJ( ژورنــال  اســتریت  وال  نشــریه 
پرتــاب  بالســتیک  متعــدد  موشــک های  اینکــه 
نشــان  نظامــی  را  بخــش  در  ایــران  توانایــی  شــده 
کــرده  کیــد  تا همــواره  »ایــران  نوشــت:  می دهــد، 
بــرای  موشــک هایش  از  کــدام  هیــچ  کــه  اســت 
کالهــک هســته ای ســاخته نشــده اند و ایــن  حمــل 
ــه ســطح  ــه ایــران موشــک ســطح ب ک ــی اســت  درحال
کــه می توانــد  کیلومتــر در اختیــار دارد  بــا بــرد 2000 
 بــه اســراییل یــا پایگاه هــای آمریــکا در منطقــه حملــه

کند.«  
اشــاره  بــا  نیــز   )AP( پــرس  آسوشــیتد  خبرگــزاری 
شــونده  کنتــرل  بالســتیک  موشــک  آزمایــش  بــه 
شــد  انجــام   2015 ســال  کتبــر  ا مــاه  کــه   عمــاد 
موشــک  آزمایــش  اولیــن  »ایــن  نوشــت: 
کمــی  بعــد  کنترل شــونده بالســتیک آن هــم مــدت 
ســازمان  کارشناســان  بــود.  هســته ای  توافــق  از 
موشــک های  فنــاوری  از  اســتفاده  معتقدنــد  ملــل 
ع  ــو ــت ممن ــورای امنی ــه ش ــت قطعنام ــتیک تح  بالس

می باشد.«
ــه نقــل از مقامــات  کس نیــوز )fox news( ب شــبکه فا
را  توافــق هســته ای  »پرتاب هــا  نوشــت:  آمریکایــی 
نقــض نکــرده، امــا قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل را می شــکند. 
ایــن قطعنامــه ایــران را از پرتــاب هرگونــه موشــک 
کــرده اســت. لکــن هنــوز فرماندهــان  بالســتیک منــع 
نگــران  ایــران  اخیــر  اقدامــات  از  آمریــکا  جنگــی 

هســتند.«

سپاه 

کشــور بــا بیــان اینکــه  کل  معــاون قضایــی دادســتانی 
در  آن هــا  حامیــان  و  مجلــس  نماینــدگان  از  برخــی 
نقــش  طبیعــی  منابــع  تخریــب  و  زمین خواری هــا 
ــا  ــارزه ب ــن مب ــه قوانی ک ــی  ــت: در حال گف ــد،  ــی دارن پررنگ
ــاره  زمین خــواری شــفاف اســت، امــا مســئوالن در ایــن ب

می کننــد. تعلــل 
محمدجــواد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
حشــمتی مهــذب در دهمیــن هم اندیشــی شــورای حفــظ 
جلوگیــری  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  بیت المــال  حقــوق 
داریــم،  نیــاز  جهــادی  مدیریــت  بــه  زمین خــواری  از 
ســایر  و  ســواحل  اراضــی  حفــظ  بــرای  داشــت:  اظهــار 
اراضــی و منابــع طبیعــی قوانیــن قابــل قبولــی داریــم؛ 
و  اســت  پیــش  بــه 50 ســال  مربــوط  قوانیــن  ایــن  امــا 
متاســفانه آیین نامــه اجرایــی نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه 
نماینــدگان مجلــس خســارات زیــادی بــه اراضــی و منابــع 
طبیعــی وارد  آورده انــد، ادامــه داد: در محل هــای خــوش 
ورود  مجلــس  نماینــدگان  اسپانســرهای  هــوا،  و  آب 
ــه قانونگــذاری هــم می زننــد. ــد و حتــی دســت ب می کنن
کشــور در حــال  وی بــا بیــان اینکــه برنــج کاری در شــمال 
کــه در  گفــت: در حالــی  از بیــن رفتــن و نابــودی اســت، 

کشــور بــه دلیــل زمین خواری هــا و ویالســازی ها  شــمال 
ــج کاری  کاهــش یافتــه، در ســایر مناطــق برن ــج کاری  برن

بــه منابــع آبــی زیــان جــدی وارد می کنــد.
کیــد بــر اینکــه  کشــور بــا تا کل  معــاون قضایــی دادســتانی 

برخــی از نماینــدگان مجلــس در تجــاوز و تخریــب اراضــی 
گفــت: روســتای  و منابــع طبیعــی نقــش پررنگــی دارنــد، 
کالردشــت و دیگــر  گردنــه حیــران،  گــرگان،  زیــارت در 
کــه ورود  گردشــگری از جملــه مناطقــی هســتند  مناطــق 

نماینــدگان مجلــس و حامیــان مالــی آن هــا آســیب های 
جــدی بــه ایــن مناطــق زده اســت.

کشــور  کل  ــه دادســتانی های  ــان اینکــه ب ــا بی حشــمتی ب
جــدی  تذکرهــای  زمین خــواری  بــا  مبــارزه  دربــاره 
کــه قوانیــن بســیار مناســبی  گفــت: هرچنــد  داده ایــم، 
بــرای مبــارزه بــا زمیــن خــواری وجــود دارد، امــا در اجــرا بــا 
مشــکل مواجــه هســتیم. وی بــا اشــاره به بحث توریســم 
محیــط زیســت در کشــور بــه اراضــی منابــع طبیعــی گفت: 
عــده ای بــه عنــوان توریســم محیــط زیســت، ضررهــای 
ــفانه  ــد و متاس ــت وارد آورده ان ــط زیس ــه محی ــادی را ب زی
کــه قوانیــن  کوتاهــی مســئوالن هســتیم؛ هرچنــد  شــاهد 
کل  دادســتانی  معــاون قضایــی  اســت.  شــفاف  بســیار 
کشــور ادامــه داد: دفاتــر حقوقــی و دســتگاه های اجرایــی 
کــه لطمــات  تعلــل می کننــد؛ در حالــی  ایــن زمینــه  در 

ــت. ــده اس ــور وارد آم کش ــت  ــط زیس ــه محی ــادی ب زی
در  افــراد  شــکایات  بــه  رســیدگی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مراجــع قضایــی انجــام می شــود و مشــکلی هــم در ایــن 
کــه دربــاره  زمینــه وجــود نــدارد، گفــت: قــرار بــر ایــن اســت 
تخصصــی  دادگاه هــای  زمین خــواری  پرونده هــای 

تشــکیل شــود. منبــع: ایلنــا

کشور:  کل  معاون قضایی دادستانی 

نقش برخی نمایندگان مجلس در زمین خواری ها 

حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی حــزب اهلل لبنــان را 
فخــر جهــان اســالم و پشــتیبان مســلمانان و مقاومــت 
ــرب  ــاع ع ــدام ارتج ــردن اق ک ــوم  ــن محک ــت و ضم دانس
گفــت: حــزب  ایــن نیــرو  کــردن  در تروریســت معرفــی 
اهلل بــا صالبــت در برابــر رژیــم صهیونیســتی ایســتاده و 

 خواهــد ایســتاد. بــه گزارش کیمیــای وطن 
حضــرت  رســا،  خبرگــزاری  از  نقــل  بــه 
آیــت اهلل حســین نــوری همدانــی از مراجــع 
خــود  فقــه  ج  خــار در درس  دیــروز  تقلیــد 
در مســجد اعظــم قــم، مــردم را در طــول 
گفــت:  و  دانســت  نقش آفریــن  تاریــخ 
اقتــدار نظــام اســالمی  مــا بــه برکــت حمایــت 

اظهــار  وی  اســت.  مــردم  همه جانبــه  پشــتیبانی  و 
داشــت: هیــچ ســالحی در دنیــا مثــل شــهادت طلبی مؤثــر 
ــزات نظامــی   نیســت؛ دشــمنان هرچقــدر بمــب و تجهی

داشــته باشــند، تــوان شکســت دادن مــا را ندارنــد.
و  جهــاد  فرهنــگ  مــا  افــزود:  تقلیــد  مرجــع  ایــن   
شــهادت طلبی را داریــم و ایــن فرهنــگ شکســت ناپذیر 
اســت؛ انتفاضــه ســوم فلســطینی ها مبتنــی بــر همیــن 

روحیــه اســت و صهیونیســت ها در مقابــل ایــن انتفاضــه 
شــده اند. مســتاصل  و  درمانــده 

  موضع ما، موضع والیت فقیه است
وحــدت  ادامــه  در  همدانــی  نــوری  اهلل  آیــت  حضــرت 
اصــل  یــک  را  فقیــه  والیــت  محــور  حــول  انســجام  و 
برخــی  کــرد:  تصریــح  و  عنــوان  مهــم 
نادرســت  جامعــه  در  موضع گیری هــا 
والیــت  موضــع  مــا،  همــه  موضــع  اســت؛ 
فقیــه اســت؛ بایــد شــاخص هایی همچــون 
را  صهیونیسم ســتیزی  و  استکبارســتیزی 
کیــد حضرت امــام و رهبر معظم  کــه مــورد تا
انقــالب اســت، مــورد توجــه قــرار دهیــم. 
خوانــدن  تروریســت  بــه  اشــاره  بــا  تقلیــد  مرجــع   ایــن 
 حزب اهلل لبنان از ســوی شــورای همکاری خلیج فارس

گفــت: اینهــا خودشــان  کــرد و  ایــن اقــدام را محکــوم 
می کننــد  تجهیــز  و  حمایــت  را  داعــش  تکفیری هــا، 
کــه در برابــر  امــا حــزب اهلل  و تروریســت می پروراننــد؛ 
 رژیــم صهیونیســتی ایســتاده اســت را تروریســت معرفــی

 می کنند.

آیت اهلل نوری همدانی: 
ارتجاع عرب، تروریسم ساز است

اعــالم  کردنــد:  کیــد  تا شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت 
رســمی  غیــر  طــور  بــه  اســراییل  کنــون  هم ا می کنــم 
کل اتحادیــه عــرب اســت و نشــانه آن ایــن اســت   دبیــر 
تروریســت  را  اســراییل  دشــمن  سرســخت ترین  کــه 

نامیدنــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  بــه 
ناصــر  آیــت اهلل  جــوان،  خبرنــگاران  از 
در  دیــروز  صبــح  مــکارم  شــیرازی 
کــه  خــود  فقــه  ج  خــار درس  جلســه 
در مســجد اعظــم قــم برگــزار شــد، بــا 
مدعیــان  اخیــر  اقدامــات  بــه  اشــاره 
دروغیــن اســالم اظهــار داشــتند: یکــی از 

ــه از ســوی جمعــی از ســران عــرب صــورت  ک عجایبــی 
کردنــد حــزب اهلل لبنــان  کــه تصویــب  گرفــت، ایــن اســت 

اســت. تروریســتی  گــروه  جــزو 
ایشــان ادامــه دادنــد: آن هــا حزب اللهــی را تروریســت 
گــر نبــود اســراییل  کــه افتخــار عــرب اســت و ا خواندنــد 

کــرده بــود. همــه آن هــا را بدبخــت 
عــرب  تاریــخ  در  اهلل  حــزب  اینکــه  بیــان  بــا  ایشــان 

افســانه  و  شــده  دیــده  کمتــر  آن  شــجاعت  بــه 
شکســت  هــم  در  را  اســراییل  شکســت ناپذیری 
را  آن  و  اســتقبال  ایــن مصوبــه  از  اســراییل  افزودنــد: 
کــرد؛ یکــی از روزنامه هــای  جالــب و خــوب توصیــف 
عــرب  ســران  از  جمعــی  بــه  قــدری  نوشــته  عربــی 
گــر روزی  کــه ا سرســپرده اســراییل شــده اند 
کل اتحادیــه عــرب  بشــنوید اســراییل دبیــر 

نکنیــد. تعجــب  شــد، 
می کنــم  اعــالم  مــن  کردنــد:  کیــد  تا ایشــان 
رســمی   غیــر  طــور  بــه  اســراییل  کنــون  هم ا
نشــانه  و  اســت  عــرب  اتحادیــه  کل  دبیــر 
کــه سرســخت ترین دشــمن  اســت  ایــن  آن 

نامیدنــد. تروریســت  را  اســراییل 
کشــورهای   آیــت اهلل مکارم شــیرازی خطــاب بــه ســران 
دادنــد رای  مصوبــه  ایــن  بــه  کــه  عــرب   اتحادیــه 
ایــن  بــا  نمی تواننــد  هرگــز  بداننــد  آن هــا  گفتنــد: 
کننــد؛  مصوبــات شــرم آور افتخــارات حــزب اهلل را پنهــان 
نــام ننگــی را در  حــزب  اهلل قهرمــان می مانــد و آن هــا 

می گذارنــد. به جــای  خــود  بــرای  تاریــخ 

بــه ســبک زندگــی  گفــت: توجــه  اســتان اصفهــان  کل دادگســتری  رییــس 
ع جــرم اســت و رهبــر معظــم انقــالب بارهــا بــر  کاهــش وقــو اســالمی  از راه هــای 

ــد.  ــرده ان ک کیــد  ع تا ایــن موضــو
گــزارش کیمیــای وطــن، احمــد خســروی وفــا، دیــروز در نخســتین همایــش  بــه 
ع جــرم اظهــار  ملــی پیشــگیری دانش مــدار از آســیب های اجتماعــی و وقــو
ع جــرم  کــه توجــه بــه پیشــگیری از وقــو داشــت: بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم 
کــه تــالش همــه  نیازمنــد یــک نــگاه ملــی اســت و نیــاز بــه اقدامــات جامــع دارد 

دســتگاه ها و ســازمان ها را طلــب می کنــد.
گفــت:  کانــون تشــکیل جرایــم زایــش یــک قــوه نیســت،   وی بــا بیــان اینکــه 
کاهــش جرایــم اجتماعــی نیــاز اســت تــا همــه ســازمان ها بــا یکدیگــر  بــرای 
کــرد و  ــه  ــا ایــن مشــکل مقابل ــا بتــوان ب مشــارکت و همــکاری داشــته باشــند ت

مــن امیــدوارم خروجــی ایــن همایــش مثبــت باشــد.
ع ســبک زندگــی و  کیــد بــر موضــو  رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا تا

ع جــرم، اهمیــت بــه  کــرد: یکــی از راه هــای پیشــگیری از وقــو معنویــت بیــان 
کــه مقــام معظــم رهبــری مبحــث آن  مســئله ســبک زندگــی و معنویــت اســت 

کردنــد. ح  را در ســفر بــه خراســان شــمالی مطــر
ع  کاملــی اســت و بــرای بحــث پیشــگیری از وقــو  وی افــزود: اســالم، دیــن 
جــرم برنامــه دارد و نیــاز اســت تــا بــا توجــه بــه آموزه هــای اســالمی  و فرمایشــات 
کشــور اجــرا  ع را در  مقــام معظــم رهبــری پیرامــون ســبک زندگــی ایــن موضــو
گفــت: در ایــن چنــد ســال بیشــتر پرونده هــای قضایــی  کــرد. خســروی وفــا 
ــت  ــرقت ها امنی ــن س ــه ای ک ــت  ــده اس ــل ش ــرقت تبدی ــه س ــتی ب ــک برگش از چ

ــرار می دهــد. ــر ق ــه  شــدت تحــت تأثی اجتماعــی را ب
اســالمی  برســد  بــزرگ  تمــدن  یــک  بــه  ایــران  اســت  قــرار  گــر  ا گفــت:  وی    
ــی و  ــبک زندگ ــاره س ــری درب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــه ب ــد توج نیازمن
ع جــرم اســت و رهبــری در ســال های اخیــر  به ویــژه در حــوزه پیشــگیری از وقــو
کرده انــد. کشــور توصیــه  پیرامــون ایــن مســئله بــه مســئوالن دســتگاه قضایــی 

 رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان همچنیــن بــا تشــکر از رییــس قــوه 
گفــت: به تازگــی در قــوه قضاییــه یــک اقــدام مبــارک انجام شــده  قضاییــه 
ع جــرم اســت. کــردن معاونــت پیشــگیری از وقــو اســت و آن تعریــف و اجرایــی 

 وی بــا اشــاره بــه نامــه حضــرت علــی )ع( بــه مالــک اشــتر دربــاره قضــات 
کــه بــه قضــات هــر  گفتنــد  گفــت: حضــرت علــی )ع( بــه مالــک نامــه نوشــتند و 
ــا مشــکل معیشــتی نداشــته باشــند  چــه از بیــت المــال می خواهنــد، بدهیــد ت
کــه مشــکل معیشــت قــوه قضاییــه را حــل  و ایــن وظیفــه قــوه مجریــه اســت 

ــت. ــده اس ــام نش ــات الزم انج ــچ دوره ای اقدام ــی در هی ــد؛ ول کن
گفــت: قضات   خســروی وفــا دربــاره انتقــادات پیرامــون عملکــرد قــوه قضاییــه 
مــا در ایــران روزانــه حــدود 8 پرونــده را رســیدگی می کننــد و در هیــچ جــای دنیــا 
کار ســبب می شــود  کار این قــدر بــاال نیســت و همیــن حجــم بــاالی  حجــم 
کــه آســیب های جــدی بــرای قضــات ایجــاد شــود؛ ولــی قضــات مــا در سراســر 

کشــور بــرای اجــرای عدالــت شــبانه روزی تــالش می کننــد.

رییس کل دادگستری اصفهان: 

کاهش وقوع جرم است  توجه به سبک زندگی اسالمی  از راه های 

تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
ــع جــدی در راه انتقــال موشــک  گفــت: مان مصلحــت نظــام 
گــزارش  بــه  نــدارد.  وجــود  ایــران  بــه  روســیه  از   ۳00 اس 
کبــر والیتــی، رییــس مرکــز تحقیقــات  کیمیــای وطــن، علی ا
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، عصــر دیــروز 
در حاشــیه دیــدار بــا ماســیما دالمــا، نخســت وزیر ســابق ایتالیــا 
ــاره انتقــال  ــه پرسشــی درب ــگاران و در پاســخ ب در جمــع خبرن
موشــک های اس ۳00 روســیه بــه ایــران اظهــار داشــت: در 
کــه دو هفتــه پیــش بــا وزیــر دفــاع روســیه - زمانــی  مالقاتــی 
ــامانه  ــل س ــاره تحوی ــتم، از وی درب ــود - داش ــران ب ــه در ای ک
کــردم. وی افــزود: روســیه مصمــم اســت  اس ۳00 ســوال 
کنــد؛ از  کــرده، اجرایــی  کــه بــا ایــران امضــا  قراردادهایــی را 
جملــه موشــک های ضدهوایــی ســامانه اس ۳00 و ســایر 
گرفتــه اســت.  اقالمی کــه مــورد موافقــت ایــران و روســیه قــرار 

والیتــی ادامــه داد: بنابرایــن بنــده، مانــع جــدی در راه انتقــال 
امکانــات دفاعــی از روســیه بــه ایــران نمی بینــم. رییــس مرکــز 
تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام با 
گفــت:  اشــاره بــه مالقــات خــود بــا نخســت وزیر ســابق ایتالیــا 
مالقــات نســبتا طوالنــی ای بــا آقــای ماســیمو دالمــا داشــتم 
احــزاب  رأس  در  و  اســت  سوسیالیســت  حــزب  از  وی  کــه 
تشــکیل  بروکســل  در  را  مجموعــه ای  اروپــا  سوسیالیســت 
کــه دربــاره مســایل مهــم بین المللــی و منطقــه غــرب  داده انــد 
آســیا و شــمال آفریقــا فعــال هســتند. والیتــی افــزود: مــا در 
ایــن مالقــات دربــاره مســایل منطقــه، بــه خصــوص ســوریه، 
قبــول  ایتالیــا  و نخســت وزیر ســابق  تبادل نظــر داشــته ایم 
کــه در ســوریه حضــور  کــه بایــد بــا تروریســت هایی  داشــت 
کــرد و در عیــن حــال بــه دنبــال ایجــاد صلــح  دارنــد، مقابلــه 
عادالنــه در ســوریه هســتند. وی بــا بیــان »حفــظ تمامیــت 

کــه  گفــت: تــا جایــی  ارضــی ســوریه مــورد تاییــد مــا بــود«، 
از  اســالمی  ایــران  جمهــوری  می شــود،  مربــوط  ایــران  بــه 
حکومــت قانونــی و مــردم ســوریه دفــاع می کنــد؛ بنــده بــرای 
کــه چــرا جمهــوری  کــردم  نخســت وزیر ســابق ایتالیــا تشــریح 
کــه  اســالمی  ایــران از ســوریه دفــاع می کنــد. طبیعــی اســت 
کــه ســابقه ۳7 ســاله بــه قدمــت  کشــور دوســت مــا  وقتــی 
انقــالب دارد و بــا آن دوســتی اســتراتژیک داریم، مورد تهاجم 
کشــورهای بیگانــه و تروریســت های دســت پروده بیگانــگان 
کــرده ایــران نیــز بــه  کمــک درخواســت  گرفتــه و از ایــران  قــرار 

کمــک می کنــد.  آن 
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
کیــد کــرد: امنیت ســوریه و منطقه، امنیت  مصلحــت نظــام تا
جمهــوری اســالمی  ایــران اســت؛ لــذا دفــاع از امنیــت منطقــه، 
دفــاع از امنیــت جمهــوری اســالمی  ایــران محســوب می شــود. 

والیتی در جمع خبرنگاران: 

مانع جدی برای انتقال موشک اس ۳۰۰ از روسیه به ایران وجود ندارد 

کــه  گفــت  کنــش بــه آزمایــش موشــکی اخیــر ایــران  ســخنگوی ســازمان ملــل در وا
کــرده اســت  ــاره اینکــه ایــن اقــدام قطعنامــه ای را نقــض  ــد درب شــورای امنیــت، بای
از خبرگــزاری  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه  کنــد.  نــه، تصمیم گیــری  یــا 
آزمایــش  چنــد  کــرد  اعــالم  سه شــنبه  روز  بامــداد  ایــران  اینکــه  از  پــس  رویتــرز، 
موشــکی موفقیت آمیــز انجــام داده اســت، اســتفان دوجاریــک، ســخنگوی ســازمان 
کل، ایــن  کــه آیــا دبیــر  کنــش نشــان داد و در پاســخ بــه ایــن ســوال  ملــل بــه آن وا
گفــت: ســازمان ملــل در حــال بررســی  کــرد یــا نــه،  اقدامــات ایــران را محکــوم خواهــد 
گزارش هــای ایــران در ایــن زمینــه اســت و ایــن وظیفــه شــورای امنیــت خواهــد بــود 
کــرده اســت یــا خیــر. کنــد آیــا ایــن آزمایشــات قطعنامــه ای را نقــض  کــه تصمیم گیــری 

کــه ایــران بــه تعهداتــش طبــق برنامــه جامــع  کــرد: مهــم ایــن اســت  کیــد   وی تا

کیمیــای وطــن، مقامــات ایــران  گــزارش  اقــدام مشــترک )برجــام(  پای بنــد باشــد. بــه 
کشــوری اســت؛ از ایــن  گســترش تــوان دفاعــی حــق هــر  کــه  گفته انــد  پیــش از ایــن 
بــه  اجــازه نمی گیــرد و به ویــژه  از هیچکــس  برنامــه موشــکی اش  بــرای  ایــران  رو 
ــر اســاس ایــن  توســعه ظرفیــت دفاعــی اش در زمینــه موشــکی ادامــه خواهــد داد. ب
گــزارش، در جریــان آخریــن روز رزمایــش موشــکی اقتــدار والیــت 1، موشــک های 
بالســتیک قــدر H و قــدرF از ارتفاعــات البــرز شــرقی بــه ســمت اهــداف از پیــش تعییــن 
شــده در ســواحل مکــران شــلیک شــدند. ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــی حاجــی 
زاده، فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی  بــا اشــاره بــه 
ــواع موشــک های  گفــت: در ایــن رزمایــش، ان آغــاز رزمایــش موشــکی اقتــدار والیــت 

گونــی از پهنــه ایــران اســالمی  پرتــاب خواهــد شــد. گونا بالســتیک در مناطــق 

کنش به آزمایشات موشکی ایران در وا

 سخنگوی سازمان ملل: مهم، پای بندی تهران به برجام است 

 آیت اهلل مکارم شیرازی:
کل غیررسمی اتحادیه عرب است اسراییل دبیر 

حتما بخوانید!
توجه به سبک زندگی اسالمی... پنجشنبـــــه  20 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 11۴ ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



راه و شهرسازی اصفهان خبر داد:
کیپ راهداری نوروزی  استقرار 100 ا

در راه های استان اصفهان
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از اســتقرار 100  مدیر 
گفــت: ایــن  کیــپ راهــداری در روزهــای نــوروز خبــر داد و  ا
کل در نــوروز 95 بــا مشــارکت تمــام دســتگاه های  اداره 
امدادرســان بــا اســتقرار 14 ایســتگاه امنیــت و ســامت 
در محورهــای اســتان در راســتای ایمنــی هرچــه بیشــتر 
مســافران و ارتقــای ســامت تــردد بــه اســتقبال ســفرهای 
نــوروزی مــی رود. حجــت اهلل غامــی بــا اعــام ایــن خبــر 
انجــام  برنامه ریزی هــای  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار 
بــا فعالیــت شــبانه روزی مرکــز مدیریــت راه هــای  شــده 
اطاع رســانی  و  مانیتورینــگ  امــکان  کل،  اداره  ایــن 
 ســریع بــه هموطنــان فراهــم شــده اســت. وی از اســتقرار 
ــه طــور  کیــپ راهــداری در ســطح راه هــای اســتان ب 100 ا
کــرد: در ایــن زمینــه تعــداد  24ســاعته خبــر داد و اضافــه 
630 دســتگاه ماشــین آالت مختلــف در راهدارخانه هــا 
GPS و 750 نفــر نیــروی  بــه  و نقــاط حســاس، مجهــز 
راهــدار مســتقر شــده و تمــام نیروهــای ذکــر شــده در ســتاد 
انجــام  مشــغول  مختلــف  شهرســتان های  تمــام  در  و 
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر  هســتند.  وظیفــه 
اصفهــان بــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه راهــداری 
بــه انجــام  کل نســبت  ایــن اداره  افــزود:  کــرد و  اشــاره 
نظافــت  خط کشــی،  جاده هــا،  زیباســازی  عملیــات 
نقــاط  آشکارســازی  لکه گیــری،  عملیــات  پارکینگ هــا، 
کــرده  اقــدام  فســفری  تابلوهــای  نصــب  و  پرتصــادف 
کیلومتــر روکــش آســفالت  و در ایــن راســتا بــا انجــام 60 
کیلومتــر  هــزار   3 لکه گیــری،  مکعــب  متــر  هــزار   75
کیلومتــر اصــاح شــیب شــیروانی، 7  مرمــت شــانه، 60 
کیلومتــر   3250 راه،  حاشــیه  کســازی  پا کیلومتــر  هــزار 
گاردریــل، رنگ آمیــزی  خط کشــی نصــب، 2500 شــاخه 
تابلــو، شست وشــوی 20 هــزار عــدد  پایــه  12800 عــدد 
تابلــو و نصــب تعــدادی بنــر بــا شــعارهای ایمنــی در ســطح 
ورودی و خروجی هــای اســتان در ارتقــای ایمنــی تــردد 

کوشــا بــوده اســت. مســافران 

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:
پوشاک نوروزی 

گران شــده است تنها 10 درصد 
ــا اشــاره  ک دوختــه شــهر اصفهــان ب ــه پوشــا رییــس اتحادی
گفــت: قیمــت  کاهــش 20 درصــدی قــدرت خریــد مــردم  بــه 
گذشــته تنهــا 10  ک نــوروزی نســبت بــه ســال  انــواع پوشــا
درصــد افزایــش یافتــه اســت. ابراهیــم خطابخــش بــا اشــاره 
کــه  کــرد: بــا وجــودی  بــه فراوانــی جنــس در بــازار اظهــار 
گذشــته افزایــش  ــه ســال  ک نســبت ب امســال قیمــت پوشــا
چندانــی نداشــته، امــا بــازار خریــد شــب عیــد هنــوز رونقــی بــه 
کــرد: متاســفانه شــهروندان  کیــد  خــود نگرفتــه اســت. وی تا
ک دیــدن می کننــد؛ امــا بــا توجــه  تنهــا از مغازه هــای پوشــا
بــه حقــوق انــدک خــود، قــدرت خریــد پایینــی دارنــد. بــه 
اصفهــان شــهر  دوختــه  ک  پوشــا اتحادیــه  رییــس   گفتــه 
ک شــب عیــد بــاال نیســت؛ امــا تــوان خریــد  قیمــت پوشــا
کــه قــدرت خریــد آن هــا بیــن  گونــه ای  کمتــر شــده؛ بــه  مــردم 
کیــد بــر اینکه  15 تــا 20 درصــد کاهــش یافتــه اســت. وی بــا تا
کوچــک و بــزرگ نســبت بــه  بــازار فــروش در فروشــگاه های 
کاهــش درآمــد مــردم  گفــت:  گذشــته مناســب نیســت،  ســال 
ک  و رکــود در همــه بخش هــا، موجــب شــده تــا خریــد پوشــا
ــرار ندهنــد؛ ترجیــح مــردم تأمیــن  را در اولویت هــای خــود ق
افــزود:  خطابخــش  اســت.  حیاتی شــان  مایحتــاج  دیگــر 
مــا در بــازار شــاهد فــروش لباس هــای بچه گانــه هســتیم؛ 
کــت و شــلوار مردانــه و  امــا ســایزهای بــزرگ بــه خصــوص 
کنــش  لباس هــای زنانــه فــروش چندانــی ندارنــد. وی در وا
فروشــندگان  کــه  شــهروندان  برخــی  اظهارنظــر  ایــن  بــه 
ک اجنــاس ســال قبــل خــود را بــه قیمــت باالتــری در  پوشــا
کیــد می کنــد: ایــن  شــب عیــد بــرای فــروش می گذارنــد، تا
کمتــر شــده  کــه قــدرت خریــد مــردم  بــاور اشــتباه اســت؛ چــرا 
از ســوی دیگــر فروشــندگان تنهــا 20 درصــد از محــل فــروش 
دوختــه  ک  پوشــا اتحادیــه  رییــس  می کننــد.  ســود  خــود 
ــه فعالیــت بیــش از 2 هــزار واحــد  ــا اشــاره ب شــهر اصفهــان ب
کــرد از  ک در اصفهــان، بــه شــهروندان توصیــه  صنفــی پوشــا
کننــد. کســب هســتند، خریــد  کــه دارای پروانــه  مغازه هایــی 

در استان یزد
نارنگی های ممنوعه 

در حال توزیع میان فرهنگیان
کشــاورزی و  محمــد شــفیع ملک زاده، رییــس نظــام صنفــی 
کــه عــده ای در  منابــع طبیعــی اظهارداشــت: مــا شــنیده ایم 
کــه  اســتان یــزد همــان نارنگی هــای قاچــاق و غیرمجــازی را 
دســتور امحــای آن هــا توســط ســازمان حفــظ نباتــات و ســایر 
ــود، میــان فرهنگیــان  دســتگاه های مســئول صــادر شــده ب
کشــاورزی و منابــع  توزیــع می کننــد. رییــس نظــام صنفــی 
گــر این مســئله صحت داشــته باشــد،  طبیعــی تصریــح کــرد: ا
کشــاورزان و تولیدکننــدگان اســت؛ ضمــن  ظلــم بزرگــی بــه 
اینکــه ایــن افــراد دارنــد مســئوالن را دور می زننــد و معلــوم 

نیســت دارنــد چــکار می کننــد.
کســانی  کــس یــا   وی بــا بیــان اینکــه دقیقــا نمی دانیــم چــه 
گفــت: مــا تیمــی را مأمــور  کاری را انجــام داده انــد،  چنیــن 
کــه دربــاره ایــن مســئله پــرس و جــو و  کرده ایــم  کار  ایــن 
کننــد تــا مشــخص شــود ماجــرای مذکــور  موضــوع را بررســی 
کســی ایــن  تــا چــه حــد صحــت دارد و چــه از طریــق چــه 
چنیــن  گــر  ا کــرد:  کیــد  تا ملــک زاده  می شــود؟  انجــام  کار 
ــده  ــه تولیدکنن ــم ب ــاز ه ــد، ب ــته باش ــت داش ــئله ای صح مس
کشــاورزی و منابــع  آســیب می رســد. رییــس نظــام صنفــی 
کــه  کشــور بــا بیــان اینکــه ســالیان زیــادی اســت  طبیعــی 
ایــن  افــزود:  می شــود،  انجــام  کشــور  بــه  میــوه  قاچــاق 
اســت.  کــرده  وارد  تولیدکننــدگان  بــه  زیــادی  آســیب  کار 
ملــک زاده بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا مســئوالن دســتگاه های 
کار وارد عمــل شــده اند  ایــن  از  بــرای جلوگیــری  مربوطــه 
گفــت: خوشــبختانه اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه انجــام 

شــده اســت.

اخبار کوتاه

 در آســتانه آغــاز ســفرهای نــوروزی، خریــد و فــروش مکمــل 
بنزیــن آمریکایــی و اروپایــی درحالــی در جایگاه هــا رونــق گرفتــه 
کیــد می کنــد:  کــه شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی تا
توقــف  اســت.  ممنــوع  و  اســتاندارد  فاقــد  افزودنی هــا  ایــن 
ســهمیه بندی و آزادســازی قیمــت بنزیــن بــه لیتــری 1000 و 
1200 تومــان، منجــر بــه افزایــش هزینــه ســوخت گیری یــک 
ک خــودروی 60 لیتــری از 42 بــه 60 تــا 72 هــزار تومــان  بــا
تومانــی  هــزار  تــا 30  قیمتــی 18  شــکاف  ایــن  و  اســت  شــده 
مصــرف  مدیریــت  تکاپــوی  بــه  را  خودروســواران  از  بعضــی 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع   بیشــتر ســوخت واداشــته اســت. بــه 
بــه نقــل از مهــر، مشــاهدات خبرنــگاران از بعضــی جایگاه هــای 
کــه فــروش مکمــل و افزودنی هــا بــا  ســوخت نشــان می دهــد 
ورود بــه روزهــای پــر رفــت و آمــد پایــان ســال افزایــش یافتــه و 
کیــد بــر اینکــه مکمل هــا و افزودنــی بنزیــن دارای  بازاریــان بــا تا
کیــد می کننــد: »اســتفاده از ایــن مــواد  کتــان 95 بــوده، تا عــدد ا
ــان  ــش راندم ــر افزای ــاوه ب ــن، ع ــد بنزی ــا خری ــراه ب ــی هم افزودن
موتــور خودروهــا منجــر بــه صرفه جویــی قابــل توجــه در مصــرف 
ــا یــک نوبــت ســوخت گیری  بنزیــن و پیمایــش مســیر بیشــتر ب
خواهــد شــد.« از ســوی دیگــر بیشــتر مکمل هــا و افزودنی هــای 
عرضــه شــده در جایگاه هــای ســوخت، فاقــد نشــان اســتاندارد 
از  برنــد بعضــی  ایــن محصــوالت تحــت  بــوده و  کشــور  ملــی 

شــرکت های اروپایــی و حتــی آمریکایــی بــه مشــتریان بــا قیمــت 
ــا 25 هــزار تومــان عرضــه می شــود. 15 ت

  فروش مکمل در پمپ بنزین ها ممنوع است
ــل و  ــه مکم ــروش هرگون ــه ف ــان اینک ــا بی ــجادی ب ــیدناصر س س
کشــور ممنــوع  افزودنــی بنزیــن در تمامــی جایگاه هــای ســوخت 
کنــون بنزیــن عرضه شــده در جایگاه هــای  گفــت: هم ا اســت، 
مشــهد،  تبریــز،  ک  ارا ج،  کــر تهــران،  کانشــهرهای  ســوخت 
اصفهــان، شــیراز و اهــواز دارای اســتاندارد یــورو چهــار اتحادیــه 
اروپــا بــوده و دارای باالتریــن اســتاندارد اســت. مدیــر عامــل 
کیــد بــر اینکــه  شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا تا
معمولــی  بنزیــن  عنــوان  تحــت  شــده  عرضــه  بنزین هــای 
کتــان 90 و بنزیــن ســوپر بــا  کتــان 87، بنزیــن یــورو بــا ا بــا ا
کــرد:  تصریــح  اســت،  اســتاندارد  باالتریــن  دارای   92 کتــان  ا
کشــور  بنزیــن عرضــه شــده در تمامــی جایگاه هــای ســوخت 
مقــام  ایــن  نــدارد.  افزودنــی  و  بــه مکمــل  نیــازی  هیچ گونــه 
کیــد بــر اینکــه در بعضــی آزمایش هــای انجــام  مســئول بــا تا
کــه ایــن  گرفتــه از ایــن مکمل هــا، ایــن مســئله تأییــد شــده 
کمکــی بــه احتــراق مناســب تر ســوخت  مــواد نه تنهــا هیچ گونــه 
کــرد، بلکــه مشــکات فنــی هــم بــرای  در خودروهــا نخواهــد 
خودروهــا بــه وجــود مــی آورد، اظهــار داشــت: از مردم درخواســت 
کتــان افــزا  گونــه مکمــل، افزودنــی و ا کــه از خریــد هــر  می شــود 

کننــد. ســجادی بــا یــادآوری اینکــه مراجعــان بــه  خــودداری 
در  مــواد  ایــن  فــروش  مشــاهده  صــورت  در  بنزین هــا  پمــپ 
جایگاه هــای ســوخت، می تواننــد مراتــب را بــا شــماره تمــاس 
کوتاهــی بــه  کــرد: در مدت زمــان  کیــد  09627 اطــاع دهنــد، تا
شــکایات مــردم رســیدگی خواهــد شــد. مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی، همچنیــن در خصــوص هرگونــه 
گران فروشــی بنزیــن در جایگاه هــای ســوخت یــا   کم فروشــی 
گلگشــت  گروه هــای  اعــزام  بــا  کنــون  هم ا کــرد:  خاطرنشــان 
گازوییــل بــه طــور دایــم  نــوروزی، وضعیــت عرضــه بنزیــن و 
ــوروز  ــان تعطیــات ن ــا پای گروه هــا ت در حــال رصــد اســت و ایــن 
ارزیابــی وضعیــت عرضــه در جایگاه هــای ســوخت را در دســتور 

کار قــرار می دهنــد.
کالهبرداران بنزینی باشند  مردم مراقب 

ســید علــی ســیدمومنی پیــش از ایــن بــا اعــام اینکــه بنزیــن 
می شــود  عرضــه  ســوخت  جایگاه هــای  در  کــه   تولیــدی 

کتــان کامــل بــوده و همــه مــوارد از جملــه بــاال بــودن ا  ســوختی 
فشــار بخــار مطلــوب و جلوگیــری از ایجــاد صمــغ در خــودرو در 
آن پیش بینــی شــده اســت، می گویــد: »مکمل هــای بنزیــن، 
کتان افزایــی  ا یــا  به ســوزی  افزایــش  بــه  کمکــی  نه تنهــا 
نمی کننــد بلکــه بــه موتــور خــودرو خســارت می زننــد؛ بنابرایــن 

اســتفاده از آن هــا مــردود اســت و توصیــه نمی شــود. 
رییــس مهندســی فــرآورده شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی بــا بیــان اینکــه به تازگــی نمونه هایــی از پرفروش تریــن 
بــه  آزمایــش  منظــور  بــه  برنــد(  )ســه  بنزیــن  مکمل هــای 
کــرده  پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارســال شــده اســت، تصریــح 
ایــن  داد  نشــان  آزمایش هــا  ایــن  از  حاصــل  نتایــج  اســت: 
و  بــوده  کتان افزایــی  ا خاصیــت  هرگونــه  فاقــد  مکمل هــا 
ــور خــودرو هســتند؛ ضمــن آنکــه ســازمان  ــه موت آسیب رســان ب
کتان افــزای بنزیــن را  اســتاندارد نیــز اســتفاده از مکمل هــای ا

تاییــد نکــرده اســت.

کالهبرداری جدید بنزینی در آستانه نوروز

مکمل بنزین نخرید

حداقــل  کار،  عالــی  شــورای  تصویــب  بــا  وطــن:  کیمیــای 
کار  قانــون  مشــموالن  و  کارگــران  آینــده  ســال  دســتمزد 
تومــان   165 و  هــزار   812 بــه  تومــان   425 و  هــزار   712 از 
کار در جلســه بامــداد  افزایــش یافــت. اعضــای شــورای عالــی 

بحــث  ســاعت ها  از  پــس  خــود،  چهارشــنبه 
کــره و جــدال مــزدی میــان نماینــدگان  و مذا
حداقــل  ســرانجام  کارفرمایــان،  و  کارگــران 
کارگــر  میلیــون   13 آینــده  ســال  دســتمزد 
کردنــد.  مشــخص  را  کار  قانــون   مشــمول 
آینــده  ســال  دســتمزد  اســاس،  ایــن  بــر 
کارگــران بــا 14 درصــد افزایــش بــه 812 هــزار 

کار  و 165 تومــان رســید. در جلســه نهایــی شــورای عالــی 
کارگــری پیشــنهاد افزایــش 15 درصــدی دســتمزد  نماینــدگان 
کارفرمایــی بــه 12 درصــد  کردنــد؛ امــا نماینــدگان  ح  را مطــر
مــورد  درصــدی  افزایــش 14  نهایــت  در  تــا  دادنــد  رضایــت 
ــب اینکــه شــورای  گرفــت؛ امــا نکتــه جال ــرار  توافــق نهایــی ق

کار دربــاره دیگــر آیتم هــای بســته مــزد از جملــه حــق  عالــی 
بــه  و حــق مســکن ســال 95  روزانــه  نقــدی، ســنوات  بــن 
توافــق جدیــدی دســت نیافــت و لــذا از ابتــدای فروردیــن مــاه 
کارگــران همچنــان 110 هــزار  ســال 1395،  حــق بــن نقــدی 
تومــان و ســنوات روزانــه 1000 تومــان خواهــد 
افزایــش  مســکن،  حــق  دربــاره  دولــت   بــود. 
20هــزار تومانــی حــق مســکن کارگــران را دوباره 
مصوبــه  کــه  حالــی  در  اســت؛  داده  وعــده 
افزایــش 20هــزار تومانــی حق مســکن ســال 94 
هنــوز بــه تصویــب و اجــرا در نیامــده اســت. بــا 
کار، مجمــوع دریافتــی  ــی  ــه شــورای عال مصوب
افــراد مجــرد 972.165 هــزار تومــان، افــراد متاهــل بــا یــک 
فرزنــد 1053.38 هــزار تومــان و حداقــل مــزد روزانــه 27.072 
هــزار تومــان شــده اســت. در آخریــن جلســه شــورای عالــی 
گذشــته برگــزار شــد، حداقــل دســتمزد  کــه اســفند ســال  کار 
کارگــران بــه میــزان 712 هــزار و 425 تومــان تعییــن شــده بود.

کار با تصویب شورای عالی 
کارگران افزایش 100 هزار تومانی حقوق 

محمودرضــا حقــی فــام بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بخــش 
تومــان بدهــی دارد میلیــارد  و 400  یکهــزار  توانیــر  بــرق   توزیــع 
کــه  کنــد  تــاش  گونــه ای  بــه  بایــد  توزیــع  مجموعــه  گفــت: 
مســلط  توزیــع  شــبکه های  روی  کارهــای  جزییــات  تمــام  بــه 

بــا  توانیــر  توزیــع  هماهنگــی  معــاون  باشــیم. 
جفرافیایــی  حــوزه  گســتردگی  اینکــه  اعــام 
سیســتم  کشــور،  بــرق  توزیــع  شــبکه های 
کــرد:  تصریــح  می طلبــد،  را  قوی تــری  نظارتــی 
مالــی،  موجــود  محدودیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
به ویــژه  کارهــا،  ســرلوحه  مالــی  انضبــاط  بایــد 
ــرار بگیــرد.  کشــور ق ــرق  ــع ب در ســطح شــبکه توزی

کیــد بــر اینکــه در شــرایط فعلــی مالــی  ایــن مقــام مســئول بــا تا
اســت نیــاز  صددرصــدی  بهــره وری  بودجــه  تزریــق  قبــال   در 
ــزان خاموشــی و  کاهــش تلفــات، می کنــون  اظهــار داشــت: هــم ا
وصــول مطالبــات و مدیریــت مصــرف برق، از جملــه اولویت های 
گفتــه  کشــور بــه شــمار مــی رود. بــه  شــرکت های توزیــع بــرق در 

وی، عــاوه بــر ایــن حفــظ، توســعه و پایــداری شــبکه توزیــع بــرق 
و بهره بــرداری اصولــی، مشــکات عــدم تأمیــن بــرق متقاضیــان 
کنتورســازی،  شــرکت های  معیــوب  کنتورهــای  پروانــه،  فاقــد 
تأمیــن نقدینگــی و وصــول مطالبــات ضــرورت اصــاح تعرفه هــا، 
توجــه بــه تعمیــرات و نگهــداری از دیگــر مســایلی 
کشــور بــه  کــه در ســطح شــبکه توزیــع بــرق  بــوده 
کار قــرار بگیــرد.  عنــوان اولویــت بایــد در دســتور 
ــا اعــام اینکــه  معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ب
میــزان تلفــات زیــاد، هزینه هــای ســرمایه گذاری 
را افزایــش و بهــره وری را در ســطح شــبکه انتقــال 
کاهــش می دهــد  کشــور را بــه شــدت  و توزیــع بــرق 
راهکارهــای  از  یکــی  بــرق،  تلفــات  کاهــش  کــرد:  خاطرنشــان 
کاهــش هزینــه بــرای مــردم بــوده و بــه منظــور کاهــش هدررفــت و 
خدمــات بهتــر بــه مــردم، تصمیــم گرفتیــم بــا برگــزاری مانورهــای 
عملیاتــی و گروهــی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجود مشــکات 

ــم. کنی ــرف  ــری را برط ــوازم اندازه گی ــع و ل ــبکه های توزی ش

گام بــه گام نزدیــک می شــود و هیاهــوی     روزهــای خــوش بهــاری 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 
مــردم در ســطح شــهرها  و روســتاها نیــز نســبت بــه روزهــای 

عادی سال بیشتر می شود.
گرفتــن جایــگاه و طبقــه اجتماعــی متمــول و مســتمند  عمــوم مــردم بــدون در نظــر 
کــه از ظرفیــت  کســانی  بــودن، راهــی بازارهــا می شــوند؛ امــا در ایــن میــان هســتند 
گاه بــرای خــود  پیــش رو و حضــور خانوادگــی عمــوم مــردم در بازارهــا سوء اســتفاده و 
کــه در بســیاری از مــوارد از  قیمت هــای مــن درآوری تعییــن می کننــد. قیمت هایــی 

عقــل بــه دور اســت و بــه چشــم بســیاری از شــهروندان نیــز آشــنا نیســت.
کــه اســتقبال عمــوم  از ایــن رو تنظیــم بــازار در طــول ســال و به ویــژه در روزهایــی 
کــز خریــد بیشــتر می شــود، امــری حیاتــی اســت تــا بــه  شــهروندان از بازارهــا و مرا
کوتــاه  کارت هــای بانکــی شــهروندان  راحتــی بتــوان دســت ســودجویان را از جیــب و 

کــرد.
کیمیــای وطــن از برگــزاری  در ایــن راســتا اســتاندار اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــازار در اســتان اصفهــان خبــر داد و اظهــار داشــت: در برنامــه توزیــع  ســتاد تنظیــم ب
کشــور  کشــوری، اصفهــان بــا 3 هــزار تــن خریــد و توزیــع پرتقــال، اســتان ســوم در 

کــرده اســت. کــه درحــال حاضــر 2 هــزار تــن محصــول در ســردخانه ذخیــره  اســت 
کاال آمــاده توزیــع شــده  کنــون 185 هــزار ســبد  رســول زرگرپــور  بــا بیــان اینکــه تا
اســت ادامــه داد:  بــه عبارتــی 35 درصــد ســبد غذایــی مدنظــر در بیــن مددجویــان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( توزیــع شــده و بقیــه نیــز تــا پایــان ســال  بهزیســتی و 

بــه مــرور توزیــع خواهــد شــد.
غ  مدیــر ارشــد اســتان افــزود: اقــام مــورد نیــاز شــب عیــد از جملــه ســیب، پرتقــال، مــر
ــار شــده اســت و مشــکل خاصــی در ایــن زمینــه  کافــی تامیــن و انب ــه میــزان  و ... ب
وجــود نــدارد کــه می توانــد ضمــن تنظیــم بــازار، تعــادل قیمت هــا را نیــز در ایــن مــدت 

کنــد. ایجــاد 
کشــوری، اصفهــان بــا 3 هــزار تــن خریــد و توزیــع  کــرد: در برنامــه توزیــع  وی تصریــح 
کــه در حــال حاضــر 2 هــزار تــن در ســردخانه  کشــور اســت  پرتقــال، اســتان ســوم در 
و  اســت  اصفهــان  ســهم  تــن   1750 هــم،  ســیب  خصــوص  در  اســت.  موجــود 
غ ذخیــره اســتان می باشــد. کنــون 3750 تــن ســیب و پرتغــال و 12500 تــن مــر هم ا
گزارش هــای ارایــه شــده، قیمت هــا متعــادل اســت و در  زرگرپــور ادامــه داد: براســاس 
کیــد  روزهــای پایــان ســال نیــز، افزایــش شــدیدی نخواهــد داشــت. مدیــر اســتان تا
کنــد و بایــد ایــن موضــوع بــا  کشــور متناســب  خ تــورم اســتان را بــا  کــه فاصلــه نــر دارد 

کارشناســی باشــد. رویکــرد 
کنتــرل قیمت هــا در شــب عیــد توســط مدیــران  کــه بــا مدیریــت بالقــوه و  امیدواریــم 
ــدگار  ــیرینی آن مان ــود و ش ــخ نش ــوروز تل ــردم از ن کام م ــتان  ــتی اس ــد و پایین دس  ارش

باشد.
  لباس دست دوم نخرید و نپوشید

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان نیــز در ادامــه بــا اشــاره  بــه اینکــه 
کــرد  نــوروزی در ســطح اســتان اصفهــان فعالیــت خواهنــد  کیــپ بازرســی   140 ا

کیپ در شهرستان اصفهان مستقرند. افزود: از این تعداد 90 ا
ــه اینکــه تعــداد بازرســان اصنــاف  ــا انتقــاد ب  جــواد محمــدی فشــارکی همچنیــن ب
کــرد: نماینــدگان  کانشــهرها انــدک اســت، تصریــح  اصفهــان بــه عنــوان یکــی از 
ــون  ــه قان ک ــد؛ چــرا  کنن ــه ایــن موضــوع توجــه  ــد نســبت ب ــا در آینــده بای مجلــس م
کــه قانــون از بازرســان حمایــت  گونــه ای  بازرســی اصنــاف بســیار ضعیــف اســت؛ بــه 

کنــد و آن هــا امنیــت شــغلی ندارنــد. نمــی 
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 285 بــازرس 
در ســطح اســتان اصفهــان فعــال هســتند، افــزود: از ایــن تعــداد 181 بــازرس در 
شهرســتان اصفهــان هســتند؛ همچنیــن 111بــازرس افتخــاری دیگــر نیــز در روزهــای 

نظارتــی نــوروز بازرســی نامحســوس در ســطح عرضــه دارنــد و خریــد صــوری انجــام 
مــی دهنــد.

ایــن مدیــر  هشــدار جــدی بــه مــردم داد و شــهروندان را ازخریــد لبــاس دســت دوم  یــا 
کورایــی« در روزهــای نزدیــک بــه ســال نــو بــر حــذر داشــت . »تانا

وی از افزایــش تعــداد واحدهــای صنفــی فــروش لباس هــای دســت دوم موســوم بــه 
کــورا برخوردهــای الزم  کــرد و افــزود: بــا 48 واحــد صنفــی تانا کــورا اظهــار نگرانــی  تانا
کاالهــای جمــع آوری شــده  انجــام شــده اســت؛ 32 مــورد از آن هــا تعطیــل شــدند و 
ــز  ــی نی ــه مابق ــد و ب ــال ش ــی ارس ک تملیک ــا ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــرای س ب

اخطارهــای الزم داده شــده اســت.
کــه اســتفاده از ایــن لباس هــا  کــرد: نظــر تمامــی متخصصــان ایــن اســت  وی اضافــه 
کــه بســیاری از ایــن  کنــم  غیربهداشــتی و بیماری زاســت و بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کــه در اثــر بیمــاری از دنیــا رفته انــد. لباس هــا متعلــق بــه افــرادی اســت 
زمینــه  در  را  اصنــاف  میــان  در  شــده  شناســایی  تخلف هــای  بیشــترین  وی   
ک دوخته فــروش، میــوه و ســبزی، خــرازی و تریکوفــروش، لبنیات ســاز و  پوشــا
ــوع میــوه  کــرد. ایشــان همچنیــن هــر ن ــار و آجیــل اعــام  لبنیات فــروش و خــوار و ب
خارجــی بــه غیــر از نارگیــل، مــوز، آنانــاس و انبــه موجــود در بــازار را قاچــاق دانســت.
کمــری تقلبــی  ــه ای شــامل 55 قبضــه ســاح  کشــف محمول فشــارکی همچنیــن از 
در شــهر اصفهــان خبــر داد. وی افــزود: ایــن اســلحه های تقلبــی، شــباهت بســیاری 
کمــری داشــتند و در حــال پیگیــری منبــع و دلیــل ارســال آن هــا هســتیم. کلــت  بــه 
گفــت: امســال 169 هــزار و 859 بازرســی از واحدهــای صنفــی در اســتان انجــام  وی 

کــه نســبت بــه ســال گذشــته 68 درصــد افزایــش دارد. شــد 
گران فروشــی گونــه شــکایات درزمینــه   وی اظهــار داشــت: مــردم می تواننــد هــر 
حــراج  کاال،  عرضــه  از  امتنــاع  احتــکار،  قیمــت،  ج  در عــدم  تقلــب،  کم فروشــی، 
گویــای 32352012 و 32341900 در  تلفن هــای  بــا شــماره  را   ... و  غیرقانونــی 

بگذارنــد. میــان 
کاهــش 331 حــراج  مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
غیرقانونــی بــه 330 مــورد در ســال 94 گفــت: همچنیــن تداخــل صنفی در ســال 94 

کــه در ســال 94 بــه 104 مــورد افزایــش داشــته اســت. تعــداد 62 مــورد بــوده اســت 
  لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق حتی در داروخانه ها!

وی بــا اشــاره بــه اینکــه  80 درصــد از لــوازم آرایشی بهداشــتی حتــی در داروخانه هــا 
گفــت: مــواد درون ایــن لــوازم منجــر بــه بیماری هــای پوســتی از  قاچــاق اســت، 

جملــه ســرطان می شــود.
فشــارکی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد آرایشــگاه های زنانــه زیرزمینــی در ســطح شــهر 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــتند؛ ام ــه هس ــد پروان ــگاه ها فاق ــن آرایش ــت: ای ــار داش ــان اظه اصفه
اینکــه اغلــب آن هــا در منــازل تشــکیل شــده اند، واحــد صنفــی محســوب نشــده و مــا 
اجــازه عکس العمــل در برابــر آن هــا نداریــم؛ تعــداد واحدهــای صنفــی فاقــد پروانــه از 

ــت. ــتر اس ــوز بیش ــگاه های دارای مج آرایش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی مکاتبــه بــا مراجــع قضایــی و انتظامــی، منتظــر دریافــت 
کــن هســتیم، افــزود:  مجــوز بــرای برخــورد بــا ایــن آرایشــگاه ها بــا همــکاری اداره اما
در ایــن آرایشــگاه ها تخلفــات بســیار زیــادی از نظــر اخاقــی، پخــش مــواد مخــدر و 
خ می دهــد و مــا بــدون حکــم مرجــع قضایــی امــکان برخــورد  مســایل غیرشــرعی ر

بــا آن هــا را نداریــم.
گردو نیست ؛هرقهوه ای، قهوه سبز نیست! گردی   هر 

محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه درآمــد خــوب، قهوه فروشــی ها رشــد 
چ گونــه در شــهر دارنــد و قاچــاق قهــوه نیــز بســیار زیــاد اســت، ابــراز داشــت: بایــد  قار
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه قهوه ســبز تبلیغی در ماهــواره مضــر و محرک 
اســت و افــراد را تحریــک بــه مصــرف شیشــه و مــواد مخــدر می کنــد و مصــرف زیــاد 

کشــف  کنــون دو تــن از ایــن نــوع قهــوه را  کــه تا آن حتــی منجــر بــه جنــون می شــود 
کرده ایــم.

کــه البتــه حوزه هــای بســیاری را بــرای نظــارت در اختیــار دارد در پاســخ بــه  وی 
در  مضــر  مــواد  و  الــکل  دارای  خارجــی  غیرمجــاز  آدامس هــای  گســترده  فــروش 
گفــت: حــدود 4 هــزار و 500 واحــد صنفــی ســوپر مــواد  ســوپرمارکت های ســطح شــهر 
کاالهــای قاچــاق از  کــه 90 درصــد آن هــا دارای  غذایــی، لبنیات فروشــی و... داریــم 

ــتند. ــده هس ــاد ش ــای ی ــه آدامس ه جمل
کشــف اســلحه های تقلبــی  ــرد و آن،  ک ــانه ای  ــار خبــری را رس ــرای اولین ب ــان ب ایش
و رســانه ای نکــردن موضــوع در روزهــای نزدیــک بــه انتخابــات بــود.  وی در ایــن 
کمــری تقلبــی دارای  گفــت: چنــد روز مانــده بــه انتخابــات، 55 قبضــه ســاح  زمینــه 
گلنگــدن، چخمــاخ و غــاف کامــا مشــابه اســلحه واقعــی در یــک باربری کشــف شــد 

ک باشــد. کــه بــا توجــه بــه سوءاســتفاده های احتمالــی می توانســت بســیار خطرنــا
 محمدی که در زمینه تخلفات در بازار اصفهان حرف های زیادی برای گفتن دارد  
نیــز ارزش  کاال  بــا قاچــاق  کیمیــای وطــن می گویــد: دایــره مبــارزه  بــه خبرنــگار 
کشــف شــده از اول فروردیــن تــا اول اســفندماه را در شهرســتان اصفهــان  کاالهــای 
کــه ایــن رقــم در 49  کــرده اســت  حــدود 64 میلیــارد و 835 میلیــون ریــال نیزبــرآورد 

ــوده اســت. ــال ب ــارد و 578 میلیــون ری میلی
      ببینید و باور نکنید؟!

کیمیــای وطــن بــا   مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان نیــز در گفت وگوبــا 
کــی را روی دســت مغازه هایــی ریخــت که برچســب »جنس فروخته  قاطعیــت آب پا
گفــت: ایــن نوشــته ها خــاف  کرده انــد  و   گرفتــه نمی شــود« را نصــب  شــده پــس 
گاهــی و بی اطاعــی مــردم  قانــون اســت و متاســفانه برخــی از مغــازه داران از روی ناآ
کارهــا نیــز  کــه بــه ایــن  کســانی  کننــد. بــا  در قالــب ایــن جمــات، ســوء اســتفاده مــی 

کننــد، برخــورد مــی شــود. مبــادرت 
 غامرضــا صالحــی بــه رســیدگی بــه تخلــف در محــل واحــد صنفــی در نــوروز نیــز 
کــرد و افــزود: شــهروندان از طریــق ســامانه 124، مراجعــه حضــوری یــا  اشــاره ای  
گــزارش  شــماره پیامــک 30009651 و شــماره تلفــن 36246050 و 36246070 

تخلفــات را دهنــد و ایــن تیــم وظیفــه رســیدگی بــه تخلــف را دارد.
ح هــای بازرســی را شــرکت های مســافرتی هوایــی  کــن مــورد نظــارت طر   وی اما
پذیرایــی  و  اســکان  کــز  مرا شــهری،  بــرون  و  درون  نقــل  و  حمــل  زمینــی،  و 
فرهنگــی و  تفریحــی  کــن  اما هتل هــا،  زائرســراها،  زیارتــی،  کــن  اما  اقامتگاه هــا، 
بیــن شــهری  مــواد غذایــی و رســتوران ها، غذاخوری هــای  کــز توزیــع عمــده  مرا
و  ســردخانه ها  انبارهــا،  توزیعــی،  کــز  مرا قنادی هــا،  و  اغذیه فروشــی ها  و 
تره بــار  و  میــوه  میادیــن  بهــاره،  نمایشــگاه های  زنجیــره ای،  فروشــگاه های 
کــز بهداشــتی، درمانــی، درمانگاه هــا، آمبوالنس هــای  جایگاه هــای ســوخت، مرا

کــرد. عنــوان  بهداشــتی   امــور  و  خصوصــی 
ــوه و  ــدان می ــطح می ــاق از س ــوه قاچ ــن می ــف 75 ت کش ــه  ــزی ب گری ــن   وی همچنی

گذشــته ضبــط شــده اند  و بیشــترین آن نیــز  کــه طــی هفتــه  تره بــار اصفهــان  زد 
کســتان، چیــن و مصــر بــوده اســت . کشــور های پا نارنگــی  قاچــاق از 

گــزارش، رییــس اتحادیــه عمده فروشــان میــوه و تره بــار اصفهــان بــا     در ادامــه ایــن 
کســری میــوه  شــبد عیــد در بــازار اصفهــان مربــوط بــه نارنگــی  اشــاره بــه اینکــه تنهــا 
کــه قیمــت آن سرســام آور  افزایــش  ج وارد شــود  اســت، افــزود: ایــن میــوه بایــد از خــار

کمبــود آن مواجــه می شــویم. گــر نارنگــی وارد نشــود، بــا  می یابــدو ا
کــرد: خیــاز نیــز بــه صــورت فــراوان در بــازار موجــود اســت و امیــد  ج اضافــه  ناصــر اطــر

مــی رود در شــب عیــد نیــز مشــکلی نداشــته باشــیم.
ــبت  ــاز نس ــد پی ــزود: تولی ــود، اف ــادر می ش ــدت ص ــه ش ــاز ب ــه پی ــان اینک ــا بی ج ب ــر اط
کمتــر شــده اســت؛ صــادرات پیــاز نیــز مزیــد  گذشــته حــدود 20درصــد  بــه ســال 
ایــن  صــادرات  جلــوی  گــر  ا امــا  داده؛  افزایــش  را   آن  قیمــت  و  شــده  علــت  بــر 
کــم  پیــاز  قیمــت  و  می شــود  شکســته  کنونــی  قیمــت  شــود،  گرفتــه   محصــول 

می شود.
 قیمت شیرینی در آستانه نوروز افزایش نمی یابد!

امــا شــیرین ترین محصــول مصرفــی ایرانی هــا  در آســتانه نــوروز از زبــان برخــی 
ــه ایــن مســئله  ک ــت اعــام شــده اســت  ــان برخــی دیگــر  ثاب ــران و از زب گ مســئوالن 

گردیــده اســت.  موجــب ســرگردانی مــردم 
رییــس اتحادیــه شــیرینی و شــکات چنــدی قبــل گفته بــود در روزهای پایانی ســال 
کــه قیمــت انــواع  شــاهد افزایــش قیمــت در بــازار شــیرنی نخواهیــم بــود؛ بــه طــوری 

خ مصــوب ســال 93 عرضــه مــی شــود. شــیرینی بــا نــر
علــی بهره منــد بــا اشــاره بــه برنامــه اتحادیــه در خصــوص افزایــش قیمــت شــیرینی 
گفــت: در حــال حاضــر اتحادیــه، برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت نــدارد؛ اما در ســال 

آینــده ممکــن اســت بــا افزایــش دســتمزدها قمیــت شــیرینی افزایــش یابــد.
ــان و  ــو شــیرینی زب کیل گفــت: هــر  ــواع شــیرینی پرمصــرف  خ ان ــا اشــاره بــه نــر  وی  ب
پاپیــون بــا قیمــت 12 هــزار و 500 تومــان، گل محمــدی 12 هــزار تومــان، تــر 15 هــزار 
ــان در  ــزار توم ــزدی 9000 ه ــی ی کیک ــان و  ــزار و 500 توم ــی 12 ه ــان برنج ــان، ن توم

بــازار عرضــه مــی شــود.
جلــب  مــا  هــدف  واقــع  در  کــرد:  تصریــح  شــکات  و  شــیرینی  اتحادیــه  رییــس   
گــر مــردم در ایــن روزهــا شــاهد تخلفاتــی  کــه ا رضایــت مشــتری اســت؛ بــه صورتــی 
کیفیــت و قیمــت بودنــد، مــی تواننــد موضــوع را بــا اتحادیــه بــا شــماره  از لحــاظ 
ع وقــت بــه شــکایت آن هــا  66944499-66944411 در میــان بگذارنــد تــا در اســر

رســیدگی شــود.
گــز 41 هــزار تومانــی  کــه   امــا هنــوز از ســخنان رییــس اتحادیــه چنــدی نگذشــته 
گــز و شــیرینی  کــرد. نایب رییــس اتحادیــه  گردشــگران و اصفهانی هــا را تلــخ  کام 
شــیرینی  و  گــز  فــروش  قیمــت  افزایــش  از  خبــر  ســخنانی،  در  اصفهــان   اســتان 
گــز شــب عیــد بــه مقــدار درصــد  گفتــه بــود: قیمــت  در بــازار شــب عیــد  داده و 
درجــه  گــز  زمینــه  ایــن  در  ؛  می شــود  گــران  آن   در  موجــود  پســته  و  بــادام  مغــز 
یــک بــا 40 درصــد مغــز پســته 41 هــزار تومــان ، 28 درصــد مغــز پســته 28 هــزار 
تومــان قیمت گــذاری  هــزار  پســته 20  مغــز  بــا 18 درصــد  گــز درجــه 3  و   تومــان 

شده است.  
حســن شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت شــیرینی بــر اســاس نــوع آن متغیــر اســت 
ــر و  ــت آن را متغی ــده قیم ــرف ش ــواد مص ــاس م ــر اس ــیرینی ب ــوع ش ــت: ن ــار داش اظه

کنــد. ــز مــی  گ ــر از  گران ت البتــه 
بــرای خریــد مایحتــاج  قبــل  مــردم ماننــد روال  ســال های  ایــن میــان  حــاال در 
کــه  کاذب  تــورم  از  بهره منــدی  البتــه  بــدون  و  مناســب  قیمــت  بــه  خــود  
فــروش پرتقــال  کننــد  پیــدا  کــه  مانده انــد  کننــد،  مــی  عنــوان   عــده ای 

 را.....!

کوتاه می کند؛ تنظیم بازار نوروزی دست سودجویان را از جیب مردم 

گسترده است   چتر نظارت اصناف بر بازار شب عید 

حتما بخوانید!
3پوشاک نوروزی تنها 10 درصد گران شده پنجشنبـــــه  20 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 11۴ ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مسایل ایمنی 

حوادث برق گرفتگی )2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

در  بــرق  تامیــن  جهــت  ژنراتــور  از  اســتفاده  صــورت  3-در 
از  اســتفاده  بــا  می باشــد  قطــع  شــهر  بــرق  کــه  زمان هایــی 
تجهیــزات حفاظتــی مناســب )کلیدهــای دوطرفــه( از ورود 

جریــان تولیــدی بــه شــبکه بــرق جلوگیــری شــود.  
کوچــه و خیابان هــا  کاروان هــای عــزاداری از  4-قبــل از عبــور 
صاحیــت دار   و  متخصــص  افــراد  توســط  حرکــت،  مســیر 

بررســی شــود.
5- در زمــان حرکــت دســته های عــزاداری و عبــور علم هــا بــه 
حریــم خطــوط بــرق دقــت شــود )حریــم شــبکه های فشــار 
متــر(.  و شــبکه های فشــار ضعیــف 1.3  متــر  متوســط 2.1 
بی توجهــی بــه ایــن حرایــم باعــث آســیب جــدی بــه شــخص 
و اطرافیــان و نیــز قطــع بــرق ارگان هــای حســاس ازجملــه 

بیمارســتان ها و مرکــز درمانــی می شــود.
گــذار  کار آزمــوده وا 6- خدمــات برقــی بــه افــراد متخصــص و 
شــود و جهــت ایمنــی ایــن افــراد، تجهیــزات ایمنــی اســتاندارد 

بــرای ایشــان تهیــه شــود.
کــه  گونــه ای انتخــاب شــود  7-محــل تابلوهــای بــرق بــه 
قابلیــت دسترســی عمومــی نداشــته باشــد و تــا شــعاع 2 متــری 
کنتــرل  عــاری از هرگونــه مــاده قابــل اشــتعال باشــد و جهــت 
حــوادث ، تابلــو بــه سیســتم های حفاظتی از قبیــل کلید های 
محافــظ از جــان ، سیســتم ارت ،عایــم هشــداردهنده خطــر 

کپســول های اطفــای حریــق co2 مجهــز شــود. بــرق و 
بــه  مصــرف،  محــل  بــه  بــرق  انــرژی  انتقــال  8-بــرای 
از  تکــه  چنــد  و  رشــته  دو  ســیم های  از  اســتفاده  جــای 
کابــل  عبــور  مســیر  و  شــود  اســتفاده  اســتاندارد  کابل هــای 
باشــد  از دســترس خــارج  کــه  انتخــاب شــود  گونــه ای  بــه 
جریــان  حامــل  وســیم های  کابل هــا  عبــور  از  درضمــن  و 
تجهیــزات  شــود.9-از  خــودداری  جــدا  فــرش  زیــر  از  بــرق 
بــرق  کلیــد ، پریــز ، ســیم وکابل هــای  از قبیــل  الکتریکــی 
کارخانــه  توســط  شــده  توصیــه  اســتاندارد  میــزان  بــه 
در  دخالــت  از  و  شــود  برداشــت  انــرژی  تولیدکننــده، 
تنظیمــات حفاظتــی آن پرهیــز شــود. برداشــت غیــر مجــاز 
گــرم شــدن ایــن تجهیــزات و درنتیجــه آتش ســوزی  باعــث 
یــا  کلیدهــای حفاظتــی  نمــودن  مثــل مســتقیم  می شــود. 
اســتفاده  پرمصــرف  بــرای چندوســیله  پریــز  یــك  از   اینکــه 
شــود.10-برای اتصال هادی هــا بــه یکدیگــر از ترمینال هــای 
چینــی یــا ســرامیکی اســتاندارد اســتفاده شــود؛ زیــرا اســتفاده از 
کشــی  اتصــاالت سســت باعــث آتــش ســوزی  و آســیب ســیم 

می شــود.

افزایش بدهی های برقی دولت؛
بدهی شبکه توزیع برق، 1۴00 میلیارد تومان شد



استاندار چهارمحال و بختیاری 
خواستار رفع موانع و مشکالت 

پنج واحد صنعتی شد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری خواســتار رفــع موانــع و 
ح صنعتــی و تولیــدی در ایــن اســتان  مشــکالت پنــج طــر
ســلیمانی  قاســم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  شــد. 
و  مشــکالت  بررســی  نشســت  در  سه شــنبه   ، دشــتکی 
ح هــا  ح هــای تولیــدی اســتان افــزود: ایــن طر موانــع طر
چ و  گوشــتی و تولیــد قــار غ  شــامل شــرکت تعاونــی مــر
کوچــک و تولیــدی صنعتــی اســت و  در حــوزه صنایــع 
بیشــترین مشــکالت آن نقدینگی و وثیقه بانکی اســت.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در این نشســت گفت: 
زمینــه رفــع موانــع تولیــد در اســتان بایــد شناســایی و رفــع 
رفــع  بــرای  متولــی  دســتگاه های  و  بانک هــا  و  شــود 
مشــکالت و موانــع بخــش تولیــد اســتان بــا هــدف حفــظ 
اشــتغال و توســعه بایــد همــکاری بیشــتر داشــته باشــند.

بــا  بانک هــا  بیشــتر  همــکاری  بــرای  وی  گفتــه  بــه 
واحدهــای تولیــدی اســتان در صــورت نقــص داشــتن 
موانــع  ایــن  مصوبــات  و  دســتورالعمل ها  و  قانــون 
شناســایی و بــرای رفــع آن هــا راهــکار پیشــنهاد شــود.
ســلیمانی دشــتکی، بــا بیــان اینکــه یکــی از موانــع بخش 
گــردش اســت،اظهار داشــت:  تولیــد نداشــتن ســرمایه در 
بــرای رفــع ایــن موانــع مســئوالن بــا هم اندیشــی راهــکار 

ارایــه دهنــد. 
و  چهارمحــال  صعنــت  و  تولیــد  بخــش  گفــت:  وی 
کــه بــرای پویایــی تولیــد  بختیــاری دچــار بیمــاری شــده 
اســتان نیــاز بــه یــک برنامــه دایــم و راهکارهــای اصولــی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس  اســت. 
گفــت: مهم تریــن خواســته  اســتان نیــز در ایــن نشســت 
واحدهــای تولیــدی اســتان تأمیــن نقدینگــی و ســرمایه 
در گــردش، تمدیــد مهلــت بازپرداخــت بدهــی، بخشــش 
جریمه هــای بانکــی وآزاد ســازی بخــش مــازاد وثایــق 
نــزد بانــک اســت. ســیدنعیم امامــی  از بانک هــای عامــل 
خواســت تــا در زمینــه تقســیط بدهــی و معوقــات ایــن 
واحدهــا و همچنیــن اعطــای فرصــت بــرای بازپرداخــت 
گفــت: از ابتــدای  همــکاری بیشــتر داشــته باشــند. وی 
کنــون 13جلســه رفــع موانــع تولیــد در  ســال جــاری تــا 
ح شــده اســت.امامی  اســتان تشــکیل و 80پرونــده مطــر
 اظهــار داشــت: در ایــن جلســات 115مصوبــه داشــته که از 
ایــن تعــداد 84مصوبــه در زمینــه تعییــن تکلیــف بدهــی 
پنــج مصوبــه در زمینــه تامیــن مالــی و تســهیالت و مابقی 
در زمینــه تامیــن ســوخت، امــور زیربنایــی، امــور حقوقــی 
و دولتــی بــوده اســت. وی افــزود: از ایــن تعــداد مصوبات 

44مــورد اجرایــی و مابقــی در دســت اجراســت. ایرنــا

چهار محال و بختیاری

ح مخابراتی  بهره برداری از 242 طر
در سفر رییس جمهوری به استان یزد

ازروابــط  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
عمومــی  شــرکت مخابــرات اســتان یــزد سرپرســت 
از  تفــت  شهرســتان  در  ایــران  مخابــرات  شــرکت 
پروژه هــای  از  گزارشــی  در  ویدیوکنفرانــس  طریــق 
گفــت:  جمهــوری   رییــس  بــه  یــزد  مخابــرات 
میلیــارد   520 ســرمایه گذاری  بــا  ح هــا  طر ایــن 
کارشناســان  و  مدیــران  تــالش  بــا  و  ریــال 
بهره بــرداری  بــه  یــزد  اســتان  مخابــرات   شــرکت 

رسیده است.
اســداهلل دهنــاد بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت در پنــج 
ســال بعــد از خصوصی ســازی 20 هــزار میلیــارد ریــال 
افــزود:  اســت،  کــرده  پرداخــت  دولــت  خزانــه  بــه 
شــرکت مخابــرات ایــران بــا برخــورداری از نیروهــای 
کانــون پویایــی از متخصصــان  مجــرب و توانمنــد، 
کــه در  عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت 
راســتای تحقــق اقتصادمقاومتــی و سیاســت های 
کیفــی  کمــی  و  توســعه  منظــور  بــه  و  کشــور  کالن 
زیرســاخت های مخابراتــی همــه تــوان خــود را بــه 

می گیرنــد. کار 
شــرکت  عظیــم  ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رونــق  پیشــرفت،  خدمــت  در  ایــران  مخابــرات 
گام  دولــت  سیاســت های  و  کشــور  اقتصــادی 
کرد: براین اســاس، این شــرکت  برمی دارد و تصریح 
کنــون مبلــغ  در پنــج ســال بعــد از خصوصی ســازی تا
کــرده 28  ریــال ســرمایه گذاری  میلیــارد  138هــزار 
جــاری  ســال  بــه  مربــوط  آن  ریــال  میلیــارد   هــزار 

است.
گفتــه ایــن مســئول ایــن شــرکت در نظــر دارد  بــه 
ظــرف چهــار ســال آینــده بــه میــزان 72 هــزار میلیــارد 
میلیــارد  هــزار   80 و  ثابــت  تلفــن  بخــش  در  ریــال 
ریــال در بخــش تلفــن همــراه ســرمایه گذاری داشــته 

ــد. باش
تلفــن همــراه اســتان یــزد بــا یــک میلیــون و 99هــزار 
خــط و ضریــب نفــوذ 103، یعنــی بــه ازای هــر 100 نفــر 
کشــور قــرار  103 خــط مشــغول در رتبــه اول و دوم 
کــه متوســط ایــن ضریــب  دارد؛ ایــن در حالــی اســت 
کشــور 81 اســت و آمــار ایــن اســتان 22 واحــد از  در 

کشــور بیشــتر اســت. متوســط 
هســتند؛  مخابراتــی  ارتبــاط  دارای  روســتا   793  
نفــوذ  ضریــب  و  مشــغول  تلفــن  65هــزار  وجــود 
هــزار   10 و  دیتــا  ســایت   121  ، روســتاها  تلفــن   41
فعــال  آن  پــورت  هــزار  کــه 6  پــورت نصــب شــده 
اســت و 114دفتــر آی ســی تــی از جملــه امکانــات 

روستاهاســت.

مخابرات 

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت 
نســبتا  اســتقرار جــوی  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اصفهــان 
ناپایــدار در ســه روز آینــده بــر اســتان اصفهــان، آســمان 
گاهــی افزایــش ابــر  کمــی  تــا قســمتی ابــری،  بــه صــورت 

می شــود. پیش بینــی  بــاد  وزش  و 
ــار  ــش اظه ــن خدابخ ــن، حس ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
کــرد: تحلیــل نقشــه های هواشناســی، بیانگــر اســتقرار 
جــو نســبتا ناپایــدار در ســه روز آینــده بــر روی اســتان 
نقــاط  بیشــتر  در  اســاس  همیــن  بــر  اســت؛  اصفهــان 
گاهــی  ابــری،  قســمتی  کمــی  تــا  آســمانی  اســتان، 

بــاد را شــاهد خواهیــم بــود. ابــر و وزش  افزایــش 
روز  در  و  چهارشــنبه  روز  وقــت  اواخــر  افــزود:  وی   
بارش هــای  و  ناپایداری هــا  افزایــش  پنجشــنبه، 
کنــده و خفیــف در مناطــق  جنوبــی و غربــی دور از  پرا

بــود. نخواهــد  انتظــار 
اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت   
کــرد: هــوای شــهر اصفهــان نیــز بــرای  اصفهــان تصریــح 
روز سه شــنبه بــه صــورت صــاف، در بعدازظهــر افزایــش 
کمــی ابــری و  گاهــی وزش بــاد، روز چهارشــنبه  ابــر و 

بــاد و  ابــر و وزش  افزایــش  گاهــی  غبــار صبحگاهــی، 
گاهــی  ابــری،  بــه صــورت قســمتی  روز پنجشــنبه  در 

می شــود. پیش بینــی  بــاد  وزش  و  ابــر  افزایــش 
هــوا  دمــای  بیشــینه  اینکــه  بیــان  بــا  خدابخــش    
کاهــش می یابــد  در 24 ســاعت آینــده یــک تــا 2 درجــه 
کــرد: در ایــن مــدت، دمــای شهرســتان اصفهــان  اظهــار 
ســرد ترین   در  و  درجــه    20 بــه  ســاعات  گرم تریــن   در 

ــه 3 درجــه ســانتیگراد خواهــد رســید. ســاعات ب
گرم تریــن   کــرد: در 24 ســاعت آینــده،   وی خاطرنشــان 
منطقــه در اســتان اصفهــان، خوروبیابانــک بــا دمــای 
میاندشــت  و  بوییــن  نقطــه،  ســرد ترین   و  درجــه   21
زیــر صفــر پیش بینــی  ســانتیگراد  دمــای 7 درجــه   بــا 

می شــود.
اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت   
کشــاورزان توصیــه  بــه باغــداران و  اصفهــان خطــاب 
گل هــای درختــان میــوه در  کــرد: بــا توجــه بــه بــاز شــدن 
مناطــق غــرب اســتان و احتمــال ســرمازدگی درختــان 
کــردن محیــط  گــرم  میــوه، باغــداران تدابیــر الزم ماننــد 

بــاغ را انجــام دهنــد.

ع بــارش   وی افــزود: بــا توجــه بــه احتمــال عــدم وقــو
گنــدم  ع  موثــر، آبیــاری و مبــارزه بــا علف هــای هــرز مــزار
کشــت شــده در مناطــق مرکــزی، شــرقی  کلــزای  و جــو و 
و شــمالی اســتان انجــام شــود؛ همچنیــن بــه باغــداران 
مســاعد  درصــورت  می شــود  توصیــه  غربــی  مناطــق 
ــپس  ــوه و س ــان می ــرس درخت ــه ه ــبت ب ــوا نس ــودن ه ب
کننــد. کــردن سرشــاخه های آلــوده از بــاغ اقــدام  ج  خــار
بــاد  وزش  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  خدابخــش   

نســبتا شــدید و ُافــت نســبی دمــا در اســتان اصفهــان 
بــرای  الزم  تمهیــدات  بــه  نســبت  گلخانــه داران 

کننــد. اقــدام  خســارت  از  جلوگیــری 
روســتاییان  و  مرتــع داران  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی   
مناطــق قشــالقی اســتان از ورود دام بــه مراتــع بالفاصلــه 
باغــداران  گفــت:  کننــد،  خــودداری  بارندگــی  از  بعــد 
بــرای  نهــال  انتقــال  هنــگام  اســتان  غــرب  مناطــق 
در  نهال هــا  ریشــه  حفاظــت  بــه  نســبت  بــاغ  احــداث 

کننــد. اقــدام  بــاد  مقابــل 
اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت   
احــداث  متقاضیــان  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
بــاغ در مناطــق غــرب و جنــوب غربــی توصیــه می شــود 
کاشــت یــا انتقــال نهال هــا  هرچــه ســریع تر نســبت بــه 

کننــد. اقــدام  خنــك  مکان هــای  بــه 
نیــز  اصفهانــی  شــهروندان  بــه  خطــاب  خدابخــش   
گفــت: تــا پایــان هفتــه جــاری، وضعیــت جــوی بــرای 
اســت؛  مناســب  بــاز  در فضــای  ورزشــی  فعالیت هــای 
همچنیــن توصیــه می شــود شــهروندان از پیــاده روی 

کنــار زاینــده رود لــذت ببرنــد. در 

پیش بینی وضعیت آب و هوای استان اصفهان؛

کم می شود  جوی نسبتا ناپایدار در سه روز آینده بر اصفهان حا

کمبــود شــدید  اســتاندار اصفهــان اظهارداشــت: بــا توجــه بــه 
فــاز  وارد  اســتان  از  مناطقــی  پیــش،  روز   40 از  بارش هــا 

اســت. شــده  شــدید  بســیار  خشکســالی 
روابــط  کل  اداره  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   

زرگرپــور  رســول  اصفهــان  اســتانداری  عمومــی 
کشــاورزی و شــرب بــه  اظهــار داشــت:  صنعــت، 
عنــوان ســه مصرف کننــده اصلــی آب هســتند و 
ــه از  ــه صــورت روزان ــد ب ایــن مصرف کننده هــا بای

وضعیــت آب اســتان باخبــر شــوند.
 اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در مواقعــی 
بــه  بایــد  اســت،  منفــی  آب  وضعیــت  کــه 
بــرای  شــدن  آمــاده  جهــت  مصرف کننــدگان 

متاســفانه  افــزود:  شــود،  داده  هشــدار  رو  پیــش  شــرایط 
مــردم  بــه  را  بارش هــا  وضعیــت  ذی ربــط  دســتگاه های 
اطالع رســانی نکــرده انــد و بایــد مــردم اطــالع دقیقــی از وضعیــت 

باشــند. داشــته  اســتان  آبــی 
گفــت:  ــد و   زرگرپــور ایــن شــرایط را بســیار مهــم و اساســی خوان
ــه  ک ــد توجــه داشــت  ــی بای ــل الهــی اســت؛ ول ــه تفض ــا ب ــد م امی

ــاز خشکســالی بســیار  از 40 روز پیــش مناطقــی از اســتان وارد ف
ــه اینکــه در سرشــاخه های  ــا اشــاره ب شــدید شــده اســت. وی ب
زاینــده رود 200 میلــی متــر کاهــش بــارش نســبت بــه بلنــد مــدت 
ــر  ــون مت ــر 150 میلی ــال حاض ــزود:  در ح ــت، اف ــده اس ــزارش ش گ
مکعــب آب از برنامــه عقــب هســتیم. اســتاندار 
 70 اصفهــان  شــهر  در  داد:  ادامــه  اصفهــان 
و  داشــته  کاهــش  نرمــال  بارش هــای  درصــد 
گــزارش  کاهــش بــارش  حــدود 200 میلــی متــر 
شــدید  کاهــش  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  شــده 
بارش هــا در سرشــاخه ها، مســئوالن ذی ربــط در 
کننــد و همچنین  خصــوص توزیــع آب مدیریــت 
در  صرفه جویــی  بــه  نســبت  اســتان  مــردم 
کننــد. مدیــر ارشــد اســتان بــه  مصــرف آب شــرب همــکاری 
گفــت:   کــرد و  برنامــه  تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی اشــاره 
در  اصفهــان  اســتان  شــده،  ارســال  گزارش هــای  براســاس 
کــردن چاه هــای غیــر مجــاز اقدامــات خوبــی  خصــوص مســدود 
کنــون 705 چــاه مســدود شــده و 3 هــزار و  انجــام داده اســت و تا

کنتــور هوشــمند نیــز نصــب شــده اســت.  683

گفــت: بــا تشــکیل  کرمــان   دادســتان عمومــی  و انقــالب 
کار فرهنگــی، تلفــات حــوادث ناشــی  کارگــروه و انجــام 
کرمــان در 11 مــاه امســال تــا 12 نفــر  کار در اســتان  از 

کاهــش یافتــه اســت.
دادخــدا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نشســت  در  سه شــنبه  عصــر  ســاالری 
ع جــرم اســتان  شــورای پیشــگیری از وقــو
ــته در  گذش ــال  ــاه س ــزود: در 9 م ــان اف کرم
ع 40 نفــر بــه دلیــل حــوادث ناشــی  مجمــو

از دســت دادنــد. را  کار جــان خــود  از 
کار  جــای  کــرد:  اظهــار  وی 

وجــود جــرم  ع  وقــو از  پیشــگیری  بــرای   گســترده ای 
 دارد.

کرمــان نیــز بــر لــزوم  کل صــدا و ســیمای مرکــز  مدیــر 
کــرد  کیــد  پرهیــز از مــوازی کاری در حــوزه فرهنگــی تا
از  جامعــه  در  هیجانــات  برخــی  متاســفانه  گفــت:  و 

ــرای  ــراد ب ــات، باعــث می شــود برخــی اف ــه انتخاب جمل
بایــد  کــه  کننــد  ح  مطــر را  حرف هایــی  محبوبیــت 

کــرد. را خنثــی  تــا آن هــا  گذاشــت  مدت هــا وقــت 
برنامــه   100 کنــون  تا داد:  ادامــه  احمــد علی رمضانــی 
و  صــدا  در  جــرم  ع  وقــو از  پیشــگیری 
کرمــان تهیــه شــده اســت. ســیمای مرکــز 
کیــد بــر اینکــه بایــد سرچشــمه  وی بــا تا
گفــت:  کــرد،  پیــدا  را  مســایل  اصلــی 
اصلــی  سرچشــمه  شــدن  مشــخص  بــا 
مســایل، می تــوان راهکارهــای اجرایــی 
اجــرا زمینــه  ایــن  در  را  تاثیرگذارتــر   و 

کرد.  
و  کــرد  اشــاره  چهارشنبه ســوری  ع  موضــو بــه  وی 
الزم  جلوگیــری  محترقــه  مــواد  ورود  از  گــر  ا گفــت: 
آن نخواهیــم بعــدی  گیــرد، شــاهد عواقــب   صــورت 

 بود.

کرمان: دادستان 
کاهش یافت  کار فرهنگی  کار در استان با انجام  حوادث 

استاندار اصفهان:
مناطقی از استان وارد فاز خشکسالی شدید شده است 

گهی ابالغ آ
9409980350701171شماره  ونده:  پر 9410100350713491شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  محمد  سید  خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941303تار شعبه:  بایگانی 
مطالبه  خواسته  به  صادقی  یداله  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نکوئی  خیام 
خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ....... تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
اتاق   3 استان اصفهان- طبقه  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  – خ شهید 
شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350701171ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/11 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35770/م الف  یافت و در وقت مقر در

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350501325شماره  ونده:  پر 9410100350514402شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  شاکی   / خواهان   1394/12/12 تنظیم:  یخ  941466تار شعبه:  بایگانی 
رضا عقیلی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی دهقانی و محمد حسین 
عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  شهرداری  کارگران  تعاونی  شرکت  و  صنعتگر 
اجرایی ) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاه های 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350501325ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   105
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   08:00 ساعت  و   1395/03/19
و به  زند حسن و درخواست خواهان / شاکی  خوانده محمد حسین صنعتگر فر
مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  35766/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

یم محمدی حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مر

گهی ابالغ آ
ونده: 9409986825301042شماره  شماره ابالغیه: 9410106825310483شماره پر
مجتبی  شاکی   / خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941154تار شعبه:  بایگانی 
به  قاسمی   حسین  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  شمس  راعتی  ز
ینه دادرسی تقدیم دادگاه های  از پرداخت هز و اعسار  خواسته مطالبه وجه چک 
 31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه 
به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   –
و   1395/03/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986825301042ثبت  کالسه  
دن خوانده / متهم و  ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو

درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
35761/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را 
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– اسماعیل صادقی هاردنگی

گهی ابالغ آ
 9309980350501263  : ونده  پر شماره   9410100350514523 ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم:1394/12/15 در خصوص تجدید  شماره بایگانی شعبه : 931357 تار
دادنامه  به  نسبت  جزی  اباذری  بشیر  بطرفیت  صفری  سهیل  آقای  خواهی  نظر 
نظر  تجدید  اصفهان  حقوقی   5 شعبه  این  از  صادره   9409970350501041 شماره 
د. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی  خواهی به شما ابالغ میشو
وز  ر ده  ظرف  ید  دار پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های 
یه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال  ویت اخطار پس از ر
الف  35768/م   : شماره  میگردد.  ارسال  نظر  تجدید  به  کیفیت  همین  با  ونده  پر
 – اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

زدی د طبر داوو

گهی ابالغ آ
ونده:9409980350500265  پر شماره   9410100350514489 ابالغیه:  شماره 
آگهی های  و  پیر تنظیم:1394/12/14  یخ  تار  940302  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند  فر مقدم  اسماعیلی  بهزاد  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره 
شماره  دادنامه  وفق  چون  می گردد  ابالغ  می باشد  المکان  مجهول  که  ناصر 
ونده شماره  9409970350501494 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در پر
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  171/500/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم   5 ح   940302
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم  پرداخت هز
وز از انتشار این آگهی  له آقای محمد رنجبر و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده ر
دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  ید  دار مهلت 
اقدام  اجرایی  ینه  هز با  مطالبات  وصول  به  نسبت  رات  مقر طبق  احکام  اجرای 
د . شماره : 35765/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه  خواهد نمو

زدی د طبر عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – داوو

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  یجانی  قهدر اکبری  خانوادگی:  نام  سعید   : نام 
المکان مشخصات محکوم له: نام : محمد نام خانوادگی : هادیان با وکالت سعید 
حاجی هاشمی نشانی محل اقامت : اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ج پل میر – 
یخ 94/8/19  ساختمان پاراکس طبقه 4 محکوم به به موجب رای شماره 1325 تار
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم 
شماره  به  چک  جه  و  یال  ر میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه 
ینه  هز بابت  یال  ر  165000 مبلغ  و  )خواسته(  اصل  بابت   94/2/20-168217 ی 
و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  آگهی  نشر  ینه  هز و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی 
یخ اجرای حکم در حق  یخ سر رسید چک موصوف )94/2/20( تا تار تادیه از تار
قانون   34 ماده  االجرا/  حق  عشر  نیم  ینه  هز و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان 

اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 35732/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

د صالحی نشانی محل اقامت: مجهول المکان  نام : اسماعیل نام خانوادگی: محمو
نشانی  آبادی  نصر  نصری   : خانوادگی  نام  مهدی   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
به  به  محکوم   5 پالک  گلستان  خ  کوثر  آپارتمان  شهر  ملک  راه  سه   : اقامت  محل 
یخ 94/8/19 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1410 تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
یال بابت خسارت وارده و مبلغ یکصد و  هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق  ینه دادرسی و هز یال بابت هز شصت و پنج هزار ر
محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا / ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 35739/  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
9409980350200400شماره  ونده:  پر شماره   9410420350200447 اجرائیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/12 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه : 940457تار
1 نام : اکبر نام خانوادگی : صالحی نام پدر : محمد نشانی: اصفهان – خ حکیم 
یر زمین کد پستی : 8149914151  از پاساژ امین داخل ز – ک مسجد حکیم بعد 
علیه  محکوم  مشخصات   09133190317  : همراه   –  1287192904  : ملی  کد   –
ردیف 1 نام: رضا نام خانوادگی: رمضان زاده  نام پدر:قربانعلی نشانی: مجهول 
نام  اصغر    : نام  له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  ی  نماینده  مشخصات  المکان  
نیکبخت جنب  : اصفهان – خیابان  پدر: محمد  نشانی  نام  خانوادگی :صالحی 
محکوم  وکیل   : رابطه  نوع    -3 طبقه   –  7 پالک  صادقی  شهید  کوچه  دادگستری 
له : اکبر صالحی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی 
محکوم  علیه  محکوم   9409970350201296 مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه 
خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  پرداخت   -1 به  است 
و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  هفتاد  و  هشتصد  و  میلیون  چهار  مبلغ  و 
یال و خسارت تاخیر تادیه  شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی 3780000 ر
نیم   -2 له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تا   94/05/10 دادخواست  تقدیم  زمان  از 
یال  محکوم علیه مکلف است  ر  7500000 عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 
ماده34   ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف   -1  : اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 

وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارایه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
) ماده  د.  یا هردو مجازات می شو به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  شش 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارایه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
دفتر  مدیر  الف   م  شماره: 35763/   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون 
موسوی مهدی  سید   – اصفهان  شهرستان  عمومی )حقوقی(  دادگاه  دوم   شعبه 

 نژاد

ابالغیه
 9309980350100368  : ونده  پر شماره   9410100350111778  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات  تنظیم:1394/12/15  یخ  تار  930427  : شعبه  بایگانی  شماره 
شونده حقیقی: 1- نام : مهناز 2- نام خانوادگی :مشتاقیان 3- نشانی : مجهول 
وز – محل حضور: اصفهان – خ چهارباغ  یخ ابالغ : 7 ر المکان مهلت حضور از تار
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
یت آقای محمد  شماره 333 علت حضور در خصوص دعوی بانک ملت به مدیر
یه کارشناس  ر فوق جهت مالحظه نظر وخانی به طرفیت شما در مهلت مقر رضا سار
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید. مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
ناظمی شماره:  رضا  حمید   – اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   1 شعبه 

35792/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

ابالغیه 
 9409980351100525  : ونده  پر شماره   9410100351113640  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات  تنظیم:1394/12/12  یخ  تار  940581  : شعبه  بایگانی  شماره 
یم السادات – سید محمد رضا مدرس مطلق – ملیحه  شونده حقیقی : 1- نام: مر
زاده  الدین مدرس مطلق – صدیقه رجائی  السادات مدرس مطلق – سید صدر 
نام پدر: جالل 4- نشانی  : مدرس مطلق 3-  ویز قضاوی 2- نام خانوادگی  پر  –
: مجهول المکان مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای 
غالمرضا کیقبادی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1749.... صادره از این 
شعبه ، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما 
دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون   346 ماده  حسب  است  مقتضی  د.  میشو ابالغ 
ویت  وز پس از ر ید ظرف ده ر عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دار
ونده با  یه ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید . واال پر اخطار
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. شماره : 35796/م الف دفتر شعبه 11 

دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

حتما بخوانید!
حوادث کار در کرمان کاهش یافت پنجشنبـــــه  20 اسفند ماه 4139۴

ـــمـــاره 11۴ ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

   



مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

کتــاب برگــزاری دوســاالنه  گفــت:   اصفهــان 
جشــنواره مطبوعــات، جشــنواره مطبوعــات اســتانی، تالیــف و 
کتــاب دانشــنامه روزنامــه نــگاران در دو جلــد از انقــاب تــا  چــاپ 
کنــون، آمــوزش خبرنــگاران و حــوزه  مشــروطه و از انقــاب تــا ا
تبلیغــات، بزرگداشــت حافــظ در شــهر شــیراز بــا همــکاری اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن شــهر و انتخابــات خانــه مطبوعات 
در اردیبهشــت مــاه، از جملــه برنامه هــای مدنظــر بــرای ســال 95 
اســت. حجــت االســام دکتــر حبیب رضــا ارزانی در نشســت خبری 
پایــان ســال ایــن نهــاد در جمــع خبرنــگاران گفــت: اداره فرهنگ و 
ارشــاد پیــش از آنکــه وظیفــه اجرایــی داشــته باشــد، دارای نقــش 
هدایتگــری، حمایتگــری و نظــارت اســت و در زمینــه برگــزاری 
وظیفــه  اســتان،  در  بــزرگ  و  مهــم  جشــنواره های  و  جشــن ها 
اجرایــی بــر عهــده آن نیســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه این نهــاد در 
11 مــاه گذشــته فعالیت هــای خــود را در چندیــن عرصــه مختلــف 
کــرد: در حــوزه مســایل فرهنگــی و توزیــع  متمرکــز نمــوده، عنــوان 
کــه در حــوزه ارزش هــا  محصــوالت آن، تشــخیص مــا بــر ایــن بــود 
بــه یــک زنجیــره جهــت امتــداد امــور فرهنگــی نیازمندیم. بــه این 
و  اصــول  بــا  منطبــق  فرهنگــی  کاالی  یــک  وقتــی  کــه  معنــا 
ارزش هــای ملــی و دینــی در جامعــه توزیــع مــی شــود، بایــد تمامــی 
 حلقه هــای وابســته در آن حــوزه بــر تبلیــغ و ترویــج آن اقدام کنند. 

 کتاب و کتابخوانی
وی ســپس بــه بیــان توضیحاتــی دربــاره 8 عرصــه مختلــف در 
حــوزه فرهنگی مطبوعاتــی پرداخت و گفت: کتــاب و کتابخوانی 

انتخــاب و خریــد کتــاب، حمایــت از کتابفروشــی ها، صــدور مجــوز 
ــه  کتــاب از جمل کتــاب و دوســاالنه جایــزه  نشــر، طــرح پایتخــت 
نتایجــی  کــه  اســت  ســال 94  در  شــده  اجــرا  مهــم  طرح هــای 
مجــوز  صــدور  از  وی  اســت.  داشــته  پــی  در  را  رضایت بخــش 
کتــاب خبــر داد و گفــت: صــدور پروانــه بــرای  بــرای 700 1عنــوان 
کتابفروشــی، دســتیابی بــه جایــگاه اســتان چهــارم بعــد از   50
کتــاب  اســتان های تهــران، قــم و مشــهد بــرای تعــداد مجــوز نشــر 
کتــاب بــرای دو شــهر اصفهــان و  دریافــت عنــوان شــهر دوســتدار 

کاشــان، دریافت عنوان روســتای دوســتدار کتاب برای روســتایی 
ــی  در اســفرجان در اســتان اصفهــان از دیگــر اقدامــات و افتخارات
اســت کــه بــا حمایــت ایــن نهــاد در ســال 94 صــورت گرفتــه اســت.

 جشــن هشــتادمین سالگرد تاسیس هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهان

کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همچنیــن از  مدیــر 
برگزاری جشــن هشــتادمین ســالگرد تاسیس هنرســتان هنرهای 
ــر  ــا ب ــرد: بن ک ــح  ــر داد و تصری ــده خب ــال آین ــان در س ــای اصفه زیب

کــه ایــن هنرســتان از دیربــاز در شــکل دادن هنــر و  ارزش واالیــی 
پرورش هنرمند در اصفهان داشــته و دارد، بر آن شــدیم تا جشــن 
هشــتادمین ســال تاســیس آن را بــا حضــور هنرمنــدان برجســته 

کنیــم. همچــون اســتاد محمــود فرشــچیان برگــزار 
 برگزاری جشنواره مطبوعات

وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن نهــاد در ســال 95 در حوزه هــای 
کــرد: برگــزاری دوســاالنه  مختلــف فرهنگــی و هنــری عنــوان 
اســتانی  مطبوعــات  جشــنواره  مطبوعــات،  جشــنواره   کتــاب، 
کتــاب دانشــنامه روزنامه نــگاران در دو جلــد از  تالیــف و چــاپ 
کنــون، آمــوزش خبرنــگاران  انقــاب تــا مشــروطه و از انقــاب تــا ا
و حــوزه تبلیغــات، بزرگداشــت حافــظ در شــهر شــیراز بــا همــکاری 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن شــهر و انتخابــات خانــه 
مطبوعــات در اردیبهشــت ماه از جملــه برنامه هــای مدنظــر بــرای 

ســال 95 اســت.
 موسیقی

صحنــه ای  اجــرای  مجــوز  صــدور  از  همچنیــن  ارزانــی  دکتــر 
موســیقی بــرای 30 رســتوران، هتــل و ســفره خانه در اصفهــان 
گفــت: دربــاره اجــرای تئاتــر خیابانــی نیــز تحقیقــات  خبــر داد و 
مختلفــی صــورت گرفته که انتخاب مکان مناســب بــرای اجرای 
کــه اصفهــان  آن از جملــه مهــم تریــن بخش هــای آن اســت؛ چــرا 
ــب هایی آرام و  ــام، ش ــان اس ــی جه ــت فرهنگ ــوان پایتخ ــه عن ب
بــه دور از هیجــان ناشــی از اجــرای برنامه هــای مختلــف هنــری 
گردشــگران  و فرهنگــی دارد و ایــن مســئله موجــب مــی شــود 
ــد.  ــاص دهن ــهر اختص ــن ش ــور در ای ــه حض ــری را ب ــای کمت روزه

کل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان خبر داد: مدیر 

برگزاری جشنواره مطبوعات اصفهان در سال 95

ســتاره اســکندری بــا بیــان اینکــه خــودش را فرزنــد تلویزیون 
ــد و معتقــد اســت محبوبیتــش بــه خاطــر تلویزیــون  می دان
تلویزیــون  در  اتفاقاتــی  نقــد  بــه  حــال  عیــن  در  اســت، 
پرداخــت و از رییــس ســازمان صــدا و ســیما خواســت که یک 
آسیب شناســی در رســانه ملــی انجــام شــود تــا دلیــل عــدم 

کــه خــود زاده  تلویزیــون بودنــد،  حضــور افــرادی 
کار نمی کننــد مشــخص  کــه  امــا سال هاســت 
ــد  ــه اینکــه تلویزیــون بای ــا هشــدار ب شــود. وی ب
گــر خــوراک  کــرد: ا حواســش جمــع باشــد، تاکیــد 
خــوب بــه دســت مــردم برســد، دیگــر کســی ســراغ 
ســریال های بی ســر و تــه ماهــواره نمــی رود. او 
در ادامــه خطــاب بــه رییــس ســازمان صــدا و 

ــور  ــا حض ــت: ب گف ــی  ــبکه های تلویزیون ــران ش ــیما و مدی س
فعــال شــبکه نمایــش خانگــی، تلویزیــون بایــد بــه ایــن 
کار خــوب بســازد، مــردم  کــه  کــه در شــرایطی  نتیجــه برســد 
آقایــان  مثــال  بــه عنــوان  نشــان می دهنــد؛  تمایــل  هــم 

کــه  کارگردانانــی هســتند  داود میرباقــری و حســن فتحــی از 
از دل همیــن تلویزیــون بیــرون آمده انــد و بــه نظــرم بایــد 
یــک آسیب شناســی انجــام شــود. آقــای دکتــر ســرافراز بــه 
عنــوان رییــس ســازمان صــدا و ســیما و حتــی مدیریت هــای 
کــه  ایــن آسیب شناســی را داشــته باشــند  شــبکه ها بایــد 
می افتــد  اتفاقــی  چــه  مثــال  عنــوان  بــه 
آدم هایــی که اتفاقا زاده  تلویزیون هســتند 
می داننــد  تلویزیــون  فرزنــد  را  خــود   و 
کار  ترجیــح می دهنــد خــارج از تلویزیــون 
کننــد. بــه نظــرم کمــی  رو راســت بــودن بــا 
خــود و پذیرفتــن اینکــه بودجــه تلویزیــون 
کمــی دچــار ســوءمدیریت اســت، خــوب 
کار خــوب بــا پــول بــزرگ ســاخته  اســت؛ ضمــن اینکــه لزومــا 
مثــل  فاخــری  ســریال های  مثــال  عنــوان  بــه  نمی شــود؛ 
»ســربداران«،  »بوعلــی ســینا«، »گرگ هــا« و »رعنــا« لزومــا 

کارهــای پرهزینــه ای نبودنــد.

آسیب شناسی در رسانه ملی انجام شود

گرفتاری هــای  کــه  کــرد  رییــس دفتــر معــاون ســیما بیــان 
کــه تلویزیــون هزینــه  کان اجــازه نمی دهــد  کمــا مالــی 
مفصلــی بــرای تولیــد ســریال های درجــه الــف در دســتور 
کل روابــط عمومــی  کار قــرار دهــد. دومیــن نشســت اداره 
حضــور  بــا  رســانه  اصحــاب  بــا  ســیما  و  صــدا  ســازمان 

روابــط  کل  مدیــر  انارکــی،  نعمتــی  داود 
عمومــی صــدا و ســیما، نورالدیــن جعفــری 
رضایــی  رضــا  و  صــدا  معــاون  قائم مقــام 
در  ســیما  معــاون  دفتــر  رییــس  و  مشــاور 
شــد.  برگــزار  ماصــدرا  پذیرایــی  مجتمــع 
کــه در ایــن  نعمتــی بــا اشــاره بــه تعاملــی 
چنــد مــاه بــا رســانه ها برقــرار شــده اســت 

ــا در ایــن چندماهــه بیشــتر شــده  ــرد: تعامــل م ک عنــوان 
اســت و تــاش داریــم ایــن ارتبــاط دوســویه را افزایــش 
کــه  دهیــم. مــا بــه عنــوان روابــط عمومــی بنــا داریــم 
تقاضــای  و  نیازهــا  از  عمــده ای  بخــش  پاســخگوی 

کردیــم  دوســتان در رســانه های مختلــف باشــیم و ســعی 
کنیــم.  ــع  ــز بخشــی از ایــن نیازهــا را رف در ایــن مــدت نی
در ادامــه ایــن نشســت، نورالدیــن جعفــری، قائم  مقــام 
رادیــو  در  نــوروز  برنامه هــای  دربــاره  صــدا  معــاون 
توضیــح داد: مــا دو هــدف اصلــی را در رادیــو پیگیــری 
اطاع رســانی  مــا  اول  رویکــرد  می کنیــم. 
شــبکه  روزهــا  ایــن  در  و  اســت  نــوروز  در 
پیــام اطاعــات مــورد نیــاز مخاطــب را در 
برنامه هــای  البــه الی  و در  همــه حوزه هــا 
می کنــد.  عرضــه  مخاطــب  بــه  مختلــف 
ــا مأموریــت  ــز متناســب ب باقــی شــبکه ها نی
خــود رویکــرد الزم را در پیــش می گیرنــد. 
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی رادیــو بهــاران عنــوان 
به تازگــی نیــز شــبکه رادیویــی بهــاران راه انــدازی شــده 
کســانی اســت  اســت و رویکــرد آن پرداختــن بــه نیازهــای 

کاروان هــای راهیــان نــور حضــور دارنــد. کــه در 

گرفتاری های مالی سریال الف نمی سازیم به دلیل 

حرف و نقل
ســالوادور  »مــن  فیلــم  کــران  ا از  پــس  و  به تازگــی    -
در  ســر  بــر  فیلــم  بیلبوردهــای  از  بســیاری  نیســتم«، 
ســینماها پــاره شــد. رضــا عطــاران، بازیگــر »مــن ســالوادور 
کنــش بــه ایــن اتفــاق نوشــت: »ســردرهای  نیســتم« در وا
خاطــر  بــه  نیســتم«،  ســالوادور  »مــن  ســینمایی  فیلــم 
حضــور بازیگــر زن برزیلــی، بــه ایــن روز درآمــد. .....ایــن 

توشــه«. حــرف  خیلــی  نقطه چیــن 
هیچ گونــه  اینکــه  بــر  اعتقــاد  بــا  رییســیان  علیرضــا   -
ســینمای  بین الملــل  حــوزه  در  مشــخصی  اســتراتژی 
ایــران وجــود نداشــته و نــدارد، از بخــش دولتــی خواســت 

بــردارد. از ســر فیلمســازان  امــور بین الملــل دســت  در 
ــر از  - نتیجــه یــک تحقیــق نشــان می دهــد مردهــا زودت
ــا نــه. کتابــی را دوســت دارنــد ی زن هــا متوجــه می شــوند 

ملی ســاز  ثبــت  از  فرهنگــی  میــراث  کارشــناس  یــک   -
داد. خبــر  ناملمــوس  میــراث  فهرســت  در  »باالبــان« 

- ســعید تــوکل از ضبــط قســمتی از برنامــه طنــز »جمعــه 
و  ترافیــک  و  ایمنــی  پیام هــای  محوریــت  بــا  ایرانــی« 
همــکاری بــا اداره راهنمایــی و رانندگــی »راهــور تهــران 

بــزرگ و ناجــا« خبــر داد.
دونوســو  خــوزه  نوشــته  نظامــی«  »حکومــت  رمــان   -
بــرای  کوثــری  بــا ترجمــه عبــداهلل  نویســنده شــیلیایی 
گرفتــن مجــوز نشــر بــه وزارت ارشــاد ســپرده شــده اســت.
کارگــردان فیلــم »ایســتاده در غبــار« بــا بیــان اینکــه   -
»هــر موضوعــی در ایــن کشــور چنــد صاحــب دارد و دربــاره 
هرکســی می خواهیــد فیلــم بســازید، می گوینــد بایــد بــا مــا 
کنیــد«، از احتمــال حــذف چنــد صحنــه از فیلــم  صحبــت 

خبــر داد.
- منصــور لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده فیلــم »قاتــل 
کــرد:  کیمیایــی عنــوان  کارگردانــی مســعود  اهلــی« بــه 
ایــن اثــر ســینمایی اواخــر فروردین مــاه جلــوی دوربیــن 

مــی رود.
بــرای  کــه   »۲ »دودکــش  نــوروزی  مجموعــه  نــام   -
پخــش از شــبکه اول ســیما در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه 

»پــاَدری« تغییــر یافــت.
کــرده اســت«، ســاخته بابــک نجفــی  - »لنــدن ســقوط 
کارگــردان ایرانی تبــار ســوئدی بــا فــروش ۴.۵ میلیــون 

گرفــت. کــس آفیــس بریتانیــا جــای  دالری در رأس با
- پرویــز پرســتویی در مراســم تجلیــل خــود بــا اشــاره بــه 
کــه نمی تــوان روی آن قیمــت  غ اصلــی وی  اینکــه ســیمر
او دارنــد  بــه  کــه  مــردم و لطفــی اســت  ِمهــر   گذاشــت، 
کرد دســت از برچســپ زدن به  گران درخواســت  از ســینما

هــم بردارند.

سخن روز

به همت موسسه نشر آثار امام خمینی)ره(
 کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی

 در نگارستان امام
در  فیلمنامه نویســی  آموزشــی  کارگاه  وطــن:  کیمیــای 
نگارســتان امــام خمینــی)ره( بــه همــت موسســه تنظیــم و 
گــروه  نشــر آثــار امــام خمینــی)ره( برگــزار می شــودد. مدیــر 
گفــت: یــک  ســینمایی ایــن موسســه بــا اعــام ایــن خبــر 
کارگاه آموزشــی فیلمنامه نویسی از ســوی این موسسه برگزار 
کــه در آن هنرجویــان بــا اصــول نــگارش فیلمنامــه  می شــود 
ایــن  اســتکی دربــاره نحــوه پذیــرش در  آشــنا می شــوند. 
کارگاه از 15 اســفندماه  کــرد: ثبــت نــام در ایــن  کارگاه عنــوان 
ــت  ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــن م ــان فروردی ــا پای ــده و ت ــاز ش آغ
کــه افــراد پــس از ثبــت نــام در یــک آزمــون ابتدایــی شــرکت 
کارگاه توســط  می کنند تا استعدادشــان برای شــرکت در این 
اســاتید ارزیابــی شــود. اســتکی افــزود: حضــور در کاس برای 
کــه در ابتــدا  شــرکت کنندگان رایــگان اســت. بــه ایــن ترتیــب 
مبلغــی از آنــان اخــذ می شــود و در صورتــی کــه آنــان در تمامی 
کننــد، ایــن مبلــغ در پایــان بــه  کارگاه هــا شــرکت  جلســات 
 آنــان برگردانــده می شــود. عاقه منــدان می تواننــد جهــت 
کارگاه بــه نگارســتان امــام خمینــی)ره(  ثبــت نــام در ایــن 

کننــد. واقــع در میــدان فیــض مراجعــه 

کتاب عروسک های نوروزی ایران 
منتشر شد

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
کتــاب عروســک های  کاشــان از چــاپ و انتشــار  شهرســتان 

نــوروزی خبــر داد. 
کــودک  محســن جــاوری افــزود: ایــن کتــاب بــرای مخاطــب 
و نوجــوان توســط امیــر ســهرابی، مدیــر مــوزه اســباب بازی و 
کاشــان نوشــته و منتشــر شــده اســت. مدیــر مــوزه  عروســک 
کاشــان نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه در  عروســک و اســباب بازی 
بیــن عروســک های کهــن و ســنتی ایــران شــش عروســک 
شناســایی  ایــران  مختلــف  مناطــق  در  نــوروز  بــا  مرتبــط 
کتــاب، ایــن شــش عروســک در قالــب  شــد، افــزود: در ایــن 
کــودکان را بــا مناســبت  ترانه هــای کودکانــه ســروده شــدند و 
کارکــردی عروســک ها  روش ســاخت و فضــای مراســمی و 
کــودک و نوجــوان اداره  در نــوروز آشــنا می کننــد. مشــاور امــور 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کاشــان اظهار 
کــرد: تصویرگــر ایــن مجموعــه همــا خســروی اســت و حمیــرا 
محب علــی نیــز در ویرایــش و ســرایش ترانه هــا همــکاری 

کردنــد.

اخبار کوتاه
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به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 35801/ م الف  مدیر دفتر دادگاه شعبه 28  

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – سید رضا عسگری
اجرائیه

ونده: 9409980361700045شماره  شماره اجرائیه: 9410420361700533 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/13 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه : 940048تار
1 نام : عباس  نام خانوادگی : پور طاهر زاده  نام پدر : محمد تقی نشانی: اصفهان 
– خ برازنده – ک امام حسین مجتبی – پ 106 مشخصات محکوم علیه ردیف 1 

یاری  نام پدر:محمد رضا نشانی: مجهول المکان   نام: حسن  نام خانوادگی: شهر
خانوادگی  نام  محمد   : نام  له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  ی  نماینده  مشخصات 
: استان اصفهان – شهرستان  پدر: جعفر علی  نشانی  نام  آباد   :مختاری هاشم 
طبقه  پویش  ساختمان   -44 بست  بن   – سوم  تقاطع   – داماد  میر  خ   – اصفهان 
بسمه  به  محکوم  زاده   طاهره  پور  عباس   : له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  فوقانی  
 9410090361704482 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 
محکوم  علیه  محکوم   9409970361700363 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و 
یک  استناد  )به  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  )380/000/000( مبلغ  پرداخت  به   است 
یال  فقره حواله به شماره 4396076- 93/11/10( و همچنین مبلغ 22/913/000 ر
ینه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله  به عنوان خسارات دادرسی شامل هز
وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت 
هنگام پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
االجرای دولتی در حق صندوق دولت./ محکوم علیه مکلف  پرداخت حق  نیز  و 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
به موافقت محکوم  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  د  ارائه شو وز  ر مهلت سی 
د.) تبصره 1 ماده  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو له یا تو
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 35799/ م الف  مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – سید رضا 

عسگری
اجرائیه

ونده: 9409980351300735شماره  شماره اجرائیه: 9410420351300563 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/13 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه : 940769تار
1 نام : تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و 
د مهردادی به وکالت حسین کبیری  نام خانوادگی :  -   نام پدر :  -  نشانی:  مسعو
اصفهان – اصفهان – خ جی – مقابل خ تاالر – سر پرستی تعاونی ثامن االئمه )ع( 
 1 و کد پستی 8156598777 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  ردیف 
نام: محمد   نام خانوادگی: بهرامی   نام پدر:صفر نشانی: مجهول المکان 2- نام 
 : نام  المکان 3-  : مجهول  نام پدر: منوچهر نشانی  : کرجی   نام خانوادگی  امیر   :
وح اله نام خانوادگی : کرجی نام پدر : ولی اله نشانی : مجهول المکان 4- نام :  ر

یفی کرمجان نام پدر: موسی الرضا نشانی : مجهول  محسن نام خانوادگی : شر
نام  جواد    : نام  له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  ی  نماینده  مشخصات  المکان  
مفید  شیخ  خ   – اصفهان   : نشانی  سعلی  عبا  پدر:  نام  گورتی   :قاسمی  خانوادگی 
وانی و کد پستی 8165844787   شرقی – مجتمع پایا – ط 2 جنوبی – دفتر شیر
نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
کبیری  حسین  وکالت  به  مهردادی  د  مسعو و  توکلی  نظری  حسین  محمد  آقایان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به  محکوم 
محکوم   9409970351301627 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090351304494
یال  ر میلیون  هفتاد  مبلغ  پرداخت  به  متضامنا  خواندگان  به   است  محکوم  علیه 
یخ  یال از تار وزانه سی و پنج هزار ر بابت قرار داد تسهیالت مذکور و پرداخت مبلغ ر
قرار  تعهد  انجام  عدم  از  ناشی  خسارت  بابت  حکم  اجرای  زمان  تا   86/12/13
ینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و  دادی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت هز
یال در حق خواهان و خواهان مکلف است در زمان اجرا  نهصد و هفتاد و پنج هزار ر
از  االجرا  نماید. ضمنا حق  اقدام  ینه دادرسی  التفاوت هز مابه  پرداخت  به  نسبت 
ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باشد )حکم غیابی( محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  شماره : 35756/ م الف مدیر دفتر 

یعتی یبا شر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر
گهی ابالغ  آ

ونده : 9309980359501871  : 9410460359500120 شماره پر شماره در خواست 
یخ تنظیم :1394/12/13 شماره بایگانی شعبه : 931909 تار

در  دادسرا  این  طرف  از  ا....   گرگ  زند  فر نژادیان  چامی  اکبر  متهم  اینکه  به  نظر 
وز رضوانی  ونده 931909 ب 16  به اتهام کالهبرداری اینترنتی حسب شکایت بهر پر
دن محل  یه بواسطه معلوم نبو زند امیر حسین  تحت  تعقیب است و ابالغ احضار فر
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  یخ انتشار آگهی در شعبه 16 باز ماه از تار
از  د. در صورت عدم حضور پس  اتهام خویش حاضر شو به  جهت پاسخگویی 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.شماره: 35748/م  یک ماه از تار

الف محمد رضا فرهی

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980352201261شماره  پر ابالغیه: 9410100352206813شماره  شماره 
حیدر  رضا  محمد  خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941386تار شعبه:  بایگانی 
بیک دادخواستی به طرفیت خوانده محمد جمالیان خوراسگانی به خواسته مطالبه 
خسارت  تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 22  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980352201261ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   354
و درخواست  دن خوانده  المکان بو و ساعت تعیین شده است. به علت مجهول 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  35749/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – کمال نوری
گهی ابالغ آ

9409980350701251شماره  ونده:  پر 9410100350713258شماره  ابالغیه:  شماره 
اهلل  حجت  شاکی   / خواهان   1394/12/11 تنظیم:  یخ  941396تار شعبه:  بایگانی 
مطالبه  خواسته  به  باطنی  ویز  پر خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  وجنی  بر کیانی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350701251ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1395/04/01
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35778/م  یافت و در وقت مقر را در
علی  حیدر   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  منشی   الف 

هاشم پور
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350700737شماره  شماره ابالغیه: 9410100350713497شماره پر
اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  940820تار شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم مهرابی و میثم کلوشانی به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700737ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1395/03/26
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35769/م  و در وقت مقر یافت  را در
الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم 

پور



نفتی ها به جای اردو 
به خانه رفتند!

تیــم فوتبــال نفــت امــروز قــرار اســت برابــر گســترش فــوالد 
تبریــز بــه میــدان بــرود؛ امــا مشــکالت مالــی نفــت باعــث 
کــه نتوانــد ایــن تیــم پیــش از بــازی در هتــل اردو  شــده 
کــه بدانیــد بازیکنــان نفــت  تهــران  بزنــد. جالــب اســت  
کردنــد و امــروز قــرار  دیشــب را در خانه هایشــان ســپری 
اســت ســاعت 12 دور هــم جمــع شــوند و بــرای بــازی بــا 
گســترش فــوالد بــه اســتادیوم تختــی برونــد. ایــن اتفــاق 
خ  در حالــی بــرای باشــگاهی حرفــه ای بــه نــام نفــت ر
کــه آن هــا تــا همیــن فصــل قبــل نماینــده ایــران  می دهــد 
در لیــگ قهرمانــان آســیا بودنــد؛ امــا حــاال بــه وضعیتــی 
ــد مثــل تیم هــای دهــه 60 فوتبــال  کــه بای دچــار شــدند 
ایــران ظهــر روز بــازی در یــک نقطــه دور هــم جمــع شــده 
و بــا وســیله نقلیــه عمومــی  راهی ورزشــگاه شــوند. اتفاقی 
کــه االن در هیــچ کجــای دنیــا حتــی در کشــورهای آماتــور 
خ نمی دهــد و تنهــا می تــوان شــاهد آن در فوتبــال  هــم ر

ایــران بــود.

ترس اصلی استقاللی ها 
در تقابل با پدیده

گذشــته و پایانــی  اســتقالل بــرای فراموشــی تلخــی فصــل 
نه چنــدان  پیــروزی  یــک  بــه  نیــاز   ،94 بــرای  شــیرین 
دشــوار مقابــل پدیــده دارد. بــا ایــن بــرد، اســتقالل امســال 
را در صدرجــدول لیــگ تمــام می کنــد و بــرای شــروع یــک 
شــد.  خواهــد  آمــاده  جــام،  دو  هــر  فتــح  و  رؤیایــی  ســال 
بزرگ تریــن نگرانــی هــواداران اســتقالل، ســابقه ایــن تیــم در 
کــه  گذشــته  بازی هــای آخــر ســال اســت. در هــر دو فصــل 
اســتقالل هفته هــای آخــر قهرمانــی و حتــی ســهمیه آســیایی 
ــت  ــال می توانس ــازی س ــن ب ــرد در آخری ــا ب ــت داد، ب را از دس
ســال های 92 و 93 را هــم در صــدر جــدول تمــام کنــد. لیــگ 
ســیزدهم، اســتقالل تــا هفتــه بیســت و ششــم صدرنشــین 
لیــگ بــود و بایــد در آخریــن بــازی ســال 92 روبــه روی ملــوان 
قــرار می گرفــت. ملــوان اســکوچیچ در آن مســابقه، 4 گل بــه 
اســتقالل زد و فــوالد فرکــی را بــه صــدر جــدول فرســتاد. ســال 
بعــد، اســتقالل بــا پیــروزی مقابــل نفت تهــران ســال 93 را در 
صــدر جــدول تمــام می کــرد. ایــن بــار هــم نفــت بــا شکســت 
گرفــت و تیــم  1-0 اســتقالل شــانس قهرمانــی را از ایــن تیــم 
برنگشــت.  بــه صدرجــدول  قلعه نویــی، دیگــر هیچ وقــت 
اســتقالل  امتیــازی  یــک  فاصلــه  در  خوزســتان،  اســتقالل 
ایســتاده و هــر نتیجــه ای غیــر از بــرد اســتقالل مقابــل پدیــده 
کــرد.  کابــوس دو فصــل پیــش را بــرای آن هــا تکــرار خواهــد 

کی روش دیگر از استقالل 
بازیکن دعوت نمی کند؟

گفتــه می شــود از فدراســیون فوتبــال بــه چنــد باشــگاه بــرای 
دعــوت از بازیکنانشــان بــه تیــم ملــی نامــه زده انــد؛ امــا هنــوز 
در اســتقالل ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت و مشــخص نیســت 
کــی روش  کارلــوس  چــه بازیکنانــی از ایــن تیــم در لیســت 
قــرار دانــد. در شــرایطی کــه اســتقالل قــرار اســت در عیــد نوروز 
بــرای بــازی دوســتانه با هاماربــی بــه ســوئد ســفر کنــد، معلوم 
کــدام بازیکنــان بــه خاطــر حضــور در اردوی تیــم  کــه  نیســت 

کننــد. ملــی نمی تواننــد اســتقالل را در ایــن ســفر همراهــی 

 سیاست رحمتی 
در بازی های خانگی استقالل!

مظلومــی  اصلــی  مهره هــای  از  یکــی  کــه  رحمتــی  مهــدی 
کنــون یــک اخطــاره اســت و در   در فصــل اخیــر بــوده، هم ا
کارت دیگــری بگیــرد، محــروم خواهــد  کــه از داوران  صورتــی 
شــد. اســتقالل در بــازی بعــد از پدیــده در روز 15 فروردیــن بایــد 
بــه مصــاف اســتقالل خوزســتان در اهــواز بــرود و بــه همیــن 
بــا  علــت رحمتــی سیاســت اعتــراض نکــردن بــه داوران را 
ــه ایــن شــکل از خطــر  ــا ب ــه ت گرفت ــش  ــی در پی کاپیتان وجــود 
کــه از ایــن بــه بعــد  کنــد؛ ایــن در حالــی اســت  محرومیــت فــرار 
کــه رحمتــی  بازی هــای اســتقالل مهــم اســت و در صورتــی 
اخطــار بگیــرد، یــک بــازی مهــم فصــل را از دســت خواهــد 
داد. آبی پوشــان در دیدار هــای آینــده بــه مصــاف اســتقالل 
کتورســازی  خوزســتان، ســپاهان، ذوب آهــن، پرســپولیس ترا

ــت. ــد رف ــم خواهن ــای ق و صب

اخبار کوتاه 

مطمئن باشید برنده بازی 
با پدیده خواهیم بود 

پرویــز مظلومــی  در نشســت خبــری تیمــش پیــش از دیــدار 
در  آمــاری  لحــاظ  از  پدیــده  تیــم  گفــت:  پدیــده  مقابــل 
گرفتــه اســت. آن هــا از  نیم فصــل دوم، نتایــج خیلــی خوبــی 
مربــی خوبــی مثــل مهاجــری برخوردارنــد و در دور برگشــت 
ــت  ــز شکس ــاره ای ج ــزود: چ ــتند. وی اف ــاز هس ــا هم امتی ــا م ب
ــازی  ــک ب ــا ی ــه ب ک ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــم و ب ــده نداری پدی
تهاجمــی  ســه امتیــاز را بگیریــم. در تعطیــالت تمرینــات خیلــی 
کــی  خوبــی انجــام دادیــم؛ چــرا کــه می دانیــم بــا حریــف خطرنا
کــه بــا برنامــه جلــوی ایــن  بــازی داریــم. هدفمــان ایــن اســت 
کنیــم؛ امــا در عیــن حــال بایــد مراقــب ضدحمــالت  تیــم بــازی 
آن هــا باشــیم. بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط حضــور هــواداران در 
کــه بــا حضــور آن هــا بتوانیــم  ورزشــگاه ها مهیــا شــده امیــدوارم 
یــک عیــدی خوب به دوســتداران اســتقالل بدهیم.ســرمربی 
تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا 
همــه بازیکنانــش را بــرای دیــدار بــا پدیــده در اختیــار خواهــد 
داشــت، گفــت: یعقــوب کریمــی و علیرضا رمضانــی، همچنان 
بــه دلیــل مصدومیــت تمرینــات اختصاصــی انجــام می دهند. 
امــروز )چهارشــنبه( هــم وضعیــت خســرو حیــدری مشــخص 
ریســک  بــزرگ  بازیکنــان  روی  نمی خواهیــم  می شــود. 
گــر نیــاز نباشــد در  گــر نیــاز باشــد اســتفاده می کنیــم و ا کنیــم؛ ا

ــرد. ک ــر از آن هــا اســتفاده خواهیــم  دیدارهــای بزرگ ت
کــه مهاجــری  ح ایــن موضــوع  کنــش بــه طــر مظلومــی  در وا
کــرده تیمــش مقابــل اســتقالل رکــورد خوبــی دارد و تــا  اعــالم 
گفــت: مطمئــن باشــید  بــه حــال بــه ایــن تیــم نباختــه اســت 
کــه ایــن بــار بــازی مســاوی نخواهــد شــد و مــا برنــده میــدان 
خواهیــم شــد. وی همچنیــن دربــاره روحیــه بــاالی مهاجــری 
و بازیکنــان تیمــش بــرای بــازی امــروز مقابــل اســتقالل گفــت: 
صحبــت  مثبــت  خــودش  تیــم  دربــاره  مربــی  هــر  مســلما 
گــر  می کنــد و دوســت دارد برنــده بــازی باشــد؛ مخصوصــا ا
تیمــی  قــرار باشــد مقابــل تیــم بزرگــی مثــل اســتقالل بــازی 
کنــد؛ بــه هــر حــال مــا اســتقالل هســتیم و در ورزشــگاه آزادی 
کنیــم. مــا بــه ســه امتیــاز  نمی توانیــم بــه چیــزی جــز بــرد فکــر 
ایــن بــازی خیلــی نیــاز داریــم؛ البتــه ایــن را هــم بایــد بگویــم 
کــه فوتبــال را خــوب بــازی می کنــد و  کــه پدیــده، تیمــی  اســت 
کمــک می کنــد تــا راحت تــر مقابــل ایــن  همیــن مســئله بــه مــا 

کنیــم. تیــم بــازی 
ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران در خصــوص وضعیــت 
پروپیــچ  دربــاره  داشــت:  اظهــار  شــیحی  عــادل  و  پروپیــچ 
مســئله ای وجــود نــدارد و خــوب تمریــن می کنــد. شــیحی 
بــا انگیــزه در تمرینــات حضــور دارد و در دیــدار قبلــی  هــم 
فرصــت  او  بــه  آینــده  دیدارهــای  در  قطعــا  نکــرد.  کار  بــد 
ــتیم،  ــاز داش ــا نی ــه م ک ــه ای  ــن در نقط ــن بازیک ــم. ای می دهی
جــذب شــده اســت. مظلومــی  ادامــه داد: در پســت پروپیــچ 
کــه از بیــن  بازیکــن آمــاده ای ماننــد ســجاد شــهباززاده داریــم 
کنیــم. شــهباززاده آمــاده اســت؛  آن هــا بایــد یکــی را انتخــاب 
امــا پروپیــچ هــم خیلــی خــوب تمریــن می کنــد. مــا نفراتــی 
هفتــه  کننــد.  تمریــن  خــوب  کــه  می گذاریــم  ترکیــب  در  را 
کردنــد و جــواب دادنــد. مــا  گذشــته یکســری جــوان بــازی 
براســاس تیــم حریــف تدابیــر الزم را اتخــاذ می کنیــم و ایــن 
مســئله تــا بــه امــروز جــواب داده اســت. وی دربــاره اســتقبال 
کتورســازی و اینکــه آیــا  گران از دیــدار پرســپولیس - ترا تماشــا
صحبتــی در ایــن زمینــه بــا هــواداران اســتقالل دارد یــا خیــر، 
گفــت: خــدا را شــکر ســازمان لیــگ و باشــگاه ها تدابیــری را 
کــه هــواداران بــه ورزشــگاه بیاینــد. خوشــحالیم  اندیشــیده اند 
بهتــر  رفتــه  رفتــه  نیــز  تیم هــا  و  بــوده  خــوب  اســتقبال  کــه 
می شــوند. اســتقبال در شهرســتان ها نیــز بیشــتر شــده اســت 
و امیــدوارم ایــن اســتقبال بیــش از ایــن شــود. ســرمربی تیــم 
فوتبــال اســتقالل تهــران دربــاره اینکــه در صــورت حــل نشــدن 
مشــکالت خروجــی بعضــی از بازیکنــان اســتقالل و اضافــه 
شــدن شــمار ملی پوشــان ایــن تیــم آیــا بــاز هــم آبی پوشــان 
گفــت:  در تعطیــالت عیــد در ســوئد اردو خواهنــد زد یــا نــه 
کــه مــا چنــد بازیکــن در تیم ملی داشــته باشــیم  طبیعــی اســت 
گــر در تهــران هــم بمانیــم آن هــا نمی تواننــد در اردوی تیــم  و ا
گــر قــرار باشــد چنــد بازیکــن دیگــر خــود  مــا حاضــر شــوند؛ امــا ا
را هــم در ایــن اردو در اختیــار نداشــته باشــیم، بــه مشــکل 
برمی خوریــم. مــن بــه عنــوان ســرمربی تیــم، دوســت دارم 
کــه همــه بازیکنــان خــود را در اختیــار داشــته باشــم و قبــال هــم 
گفتــه ام. وی ادامــه داد:  ــه مســئوالن باشــگاه  ایــن مــورد را ب
گــر امکانــات فراهــم نشــود، مــا در دور برگشــت  بــه هــر حــال ا
گــر همــه بازیکنــان را در اختیــار  کارمــان ســخت خواهــد شــد و ا
نداشــته باشــیم، در دور برگشــت به مشــکل برخواهیم خورد. 
ــر مشــکالت خروجــی بازیکنــان  گ مــن از باشــگاه خواســته ام ا
کــرد  کننــد؛ امــا باشــگاه اعــالم  کنســل  حــل نمی شــود، اردو را 
امــکان ایــن امــر وجــود نــدارد؛ چــرا کــه قــراردادی بیــن باشــگاه 
گــر  کمــپ مدنظــر در ســوئد بســته شــده اســت. بــه هــر حــال ا و 
نتوانیــم همــه بازیکنــان را در ایــن اردو داشــته باشــیم، یکــی 
گذاشــت تــا روزی دو  از مربیــان خــود را در تهــران خواهیــم 
نوبــت بــرای نفــرات جامانــده تمریــن بگــذارد. مظلومــی در 
از  اســتقالل قبــل  بازیکنــان  کــه  ایــن پرســش  بــه  کنــش  وا
کــرد:  ــا نــه، عنــوان  گرفــت ی عیــد از باشــگاه عیــدی خواهنــد 
معمــوال بازیکنــان مــا عیــدی می دهنــد )بــا خنــده(. در حــال 
حاضــر بازیکنــان اســتقالل 50 درصــد قراردادشــان را دریافــت 
کرده انــد و باشــگاه در تــالش اســت 10 درصــد دیگــر قــرارداد 
کنــد؛ هرچنــد تــا االن پرداخــت  آن هــا را قبــل از عیــد پرداخــت 
50 درصــد بــا وجــود ایــن همــه مشــکالت مالــی اقــدام خوبــی از 
ســوی باشــگاه بــوده اســت و جــا دارد از اسپانســر باشــگاه نیــز 

کنــم. تشــکر 

همگام با ورزش

 معــاون حقوقــی، پارلمانــی و امــور اســتان های وزارت 
جهــان  نقــش  ورزشــگاه  گفــت:  جوانــان  و  ورزش 
اصفهــان، بــه طــور قطــع در ســال آینــده بــه بهره بــرداری 

رســید. خواهــد 
کیمیــای وطــن، امیررضــا خادم روز سه شــنبه  گــزارش  بــه 
کــرد: بــا همــکاری  در دیــدار بــا اســتاندار اصفهــان اظهــار 
بیــن اســتانداری اصفهــان و وزارت ورزش  کــه  خوبــی 
ــی  ــث حقوق ــم مباح ــش اعظ ــود دارد، بخ ــان وج و جوان
عمرانــی  فعالیت هــای  و  شــده  حــل  مجموعــه  ایــن 

ورزشــگاه نیــز طبــق برنامــه در حــال انجــام اســت.
مــاه  نیــز  جوانــان  و  ورزش  وزیــر  گــودرزی،  محمــود 
تــا  داد  قــول  اصفهــان  بــه  خــود  ســفر  در جریــان  قبــل 
ورزشــگاه نقــش جهــان تــا پایــان خــرداد ســال آینــده بــه 

برســد. بهره بــرداری 
خــادم افــزود: دولــت حرکــت خــوب و امیدوارکننــده ای را 
کــه بــا ترکیــب  کــرده اســت و امیدواریــم  کشــور آغــاز  در 

کشــور نیــز بهبــود یابــد. جدیــد مجلــس شــرایط 
مانــدگاری در  و  اساســی  کارهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت گرفتــه  صــورت  اســتان  مدیریتــی   حوزه هــای 
افــزود: اســتاندار اصفهــان در اجــرای ایــن اقدامــات نقش 
کــه در ایــن پیونــد تکمیل  اساســی و تعیین کننــده داشــته 
کــه از مطالبــات و نیازهــای اصلی  ورزشــگاه نقــش جهــان 
کار بســیار ارزنــده ای محســوب  مــردم اصفهــان اســت، 

می شــود.
ورزش  وزارت  اســتان های  امــور  هماهنگــی  مســئول 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  فضــای  افــزود:  جوانــان  و 
کامــال  گذشــته  ســال  دو  بــه  نســبت  اصفهــان  اســتان 
در  نه تنهــا  کل،  اداره  ایــن  عملکــرد  و  شــده  متفــاوت 
کــردن حواشــی نیــز قابــل قبــول  کار، بلکــه در دور  حــوزه 

اســت. بــوده 
اســتان های  امــور  و  پارلمانــی  حقوقــی،  معــاون 

از  اصفهــان  کــرد:  تصریــح  جوانــان  و  ورزش  وزارت 
پتانســیل  داشــتن  رغــم  بــه  کــه  اســت  اســتان هایی 
قهرمانــی  ورزش هــای  در  ورزش،  حــوزه  در  فــراوان 
عمــل  اســت،  شایســته  کــه  آن چنــان  مــدال آوری  و 
اصفهــان  برازنــده  اســتان  ایــن  ملــی  بــازده  و   نکــرده 

نیست.
بایــد  نرم افــزاری  حــوزه  در  براینکــه  کیــد  تا بــا  خــادم 
کــرد:  گیــرد، اظهــار  اقدامــات خوبــی در اســتان صــورت 

حمایــت اســتاندار و مســئوالن ورزش اســتان، می توانــد 
در ایــن مســیر موثــر باشــد.

گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بانــوان  ورزش  بــه  ادامــه  در  وی 
راحت تــر  مراتــب  بــه  آقایــان  جــذب ســرمایه در ورزش 
کل  کــه اداره  از ورزش بانــوان اســت و انتظــار مــی رود 
کــه  کنــد  گونــه ای عمــل  بــه  ورزش و جوانــان اســتان 
بانــوان  ورزش  بــه  بودجه هــا  از  توجهــی  قابــل  بخــش 
ــوان  ــد و حمایــت اسپانســرها از ورزش بان اختصــاص یاب

نیــز بیشــتر شــود.
معــاون حقـــوقی، پارلمانــی و امــور استـــان های وزارت 
ورزش و جوانــان، احــداث و ایجــاد باغ هــای بانــوان را 
گفــت:  در نشــاط روحــی و جســمی  بانــوان موثــر خوانــد و 
و  ســخت افزاری  بخــش  در  گرفتــه  صــورت  حمایــت 
حقوقــی ورزش قابــل تقدیــر اســت؛ ولــی ورزش اســتان 
کــه  امیدواریــم  و  اســت  حمایــت  نیازمنــد  همچنــان 
خ  ر اســتان  در  بانــوان  بــاره ورزش  در  اتفاقــات خوبــی 

دهــد.
امــور  هماهنگــی  و  مجلــس  امــور  حقوقــی،  معــاون 
دوشنبه شــب  جوانــان  و  ورزش  وزارت  اســتان های 
بــه منظــور بررســی شــرایط ورزش ایــن اســتان و دیــدار 
مدیــران  همگانــی،  قهرمانــی،  ورزش  مســئوالن  بــا 
اصفهــان  بانــوان  ورزش  دســت اندرکاران  و  باشــگاه ها 

شــد.  شــهر  ایــن  وارد 

امیررضا خادم:

ورزشگاه نقش جهان اصفهان، سال آینده بهره برداری می شود

گــودرزی در حاشــیه مراســم تجلیــل از خیریــن ورزش یــار   محمــود 
کــه »در ســال 94 از نمــره 20 چــه نمــره ای  ــه ایــن ســوال  در پاســخ ب
بــه عملکــرد خودتــان می دهیــد؟« اظهــار داشــت: بایــد نمــره خوبــی 
گذشــته پیشــرفت داشــته  ــه  ــه هــر حــال آمارهــا نســبت ب بدهیــم. ب

کشــور  اســت. در حــال حاضــر، 21 درصــد از جمعیــت 
گــر ایــن تعــداد بــه بــاالی 50  کــه ا ورزش می کننــد 
درصــد برســد، اتفــاق خوبــی محســوب می شــود و 

ــت. ــوب اس ــود، مطل ــد ش ــر 75 درص گ ا
وی افــزود: در حــوزه قهرمانــی آمــار مدال هــا بــا رشــد 
مواجــه شــده اســت و بانــوان نیــز عملکــرد خوبــی 
براســاس  و  زیرســاخت ها  حــوزه  در  داشــته اند؛ 

ــار ماســت، می توانســتیم 200 پــروژه را تمــام  کــه در اختی بودجــه ای 
کمــک خیریــن ایــن تعــداد بــه 600 پــروژه افزایــش پیــدا  کنیــم؛ امــا بــا 
کــرده اســت؛ ضمــن اینکــه در ارزیابی هــا نیــز وزارت ورزش و جوانــان 
کــه عملکــردش خــوب  جــزو دســتگاه های موفــق بــه حســاب آمــده 

ــوده اســت. ب

وزیــر ورزش و جوانــان دربــاره نامــه رســول خــادم، رییــس فدراســیون 
گفــت: ایــن درد دل هــا، درد دل هــای  کشــتی بــه رییــس جمهــور 
ایــن مســئله  بــه شــخصه در هیئــت دولــت  به حقــی اســت. مــن 
کــردم و اعضــای دولــت نیــز از مســئله توجــه بــه ورزش  را مطــرح 
اســتقبال کردنــد. در همیــن بــاره، نامــه ای به رییس 
جمهــور نوشــتم و او نیــز دســتور خوبــی داد تــا دغدغه 
کاهــش پیــدا  مربیــان، ورزشــکاران و فدراســیون ها 

کنــد.
از  قبــل  کنیــم  تــالش  بایــد  داد:  ادامــه  گــودرزی 
اینکــه مســایل رســانه ای شــود و بــه جــای رادیــکال 
کمــال  در  تــا  کنیــم  تزریــق  آرامــش  فضــا،  کــردن 
آســایش مشــکالت رفــع شــوند. بــه هــر حــال ســال 94 ســال ســختی 
کــه از قهرمانــان تجلیــل  بــود و خوشــبختانه مســئوالن قــول دادنــد 
ارقامــی  اســت  قــرار  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  همچنیــن  کننــد. 
فدراســیون ها اختیــار  در  را  آن هــا  مــا  تــا  بگــذارد  اختیارمــان  در    را 

 قرار بدهیم.

گودرزی: درد دل های خادم به حق است
را  پرســپولیس  هدایــت  گذشــته  فصــل  اواخــر  برانکــو 
ایــن  از  بتــوان  کــه  بــود  دیــر  آنقــدر  و  گرفــت  عهــده  بــر 
فصــل  بــرای  وی  امــا  نداشــت؛  معجــزه  انتظــار  مربــی 
جدیــد تدابیــر الزم را نیندیشــید و همیــن بی تدبیری هــا 

کــرده اســت.  پرســپولیس را از قهرمانــی دور 
کارشناســان بهتریــن  بــه عقیــده  تیمی کــه 
تــا  لیــگ را انجــام می دهــد و حتــی  بــازی 
قهرمانــی  اصلــی  مدعــی  تازگی هــا  همیــن 
گل( فــوالد )26  بــود، فقــط از پدیــده )27 
گل  کمتــر  گل(  گل( و اســتقالل اهــواز )42 

اســت. خــورده 
کیست؟   در این میان مسئول 

یعنــی  پرســپولیس؛  اول  شــخص  اســت:  ایــن  پاســخ 
در  پرســپولیس  دفاعــی  خــط  و  مکانــی  سوشــا  برانکــو. 
گل  کــه  کمتــر بــازی ای بــوده  ایــن فصــل از رقابت هــا در 
نخــورده باشــند. برانکــو در مصاحبــه اخیــرش حرف هــای 

از  فرصــت  بازیکنانــش  اینکــه  اســت.  زده  عجیبــی 
کم شــانس.   البتــه  و  کم تجربه انــد  می دهنــد،  دســت 
کــه  کم تجربــه و بازیکنانــی  پرســپولیس بــا همیــن نفــرات 
گل از دســت می دهنــد تــا همیــن چنــد هفتــه قبــل امــان از 
خ پوشــان باالنــس  هــر تیمــی  بریــده بــود. سر
ندارنــد. تیمــی  کــه در خــط حملــه قدرتمنــد 
اســت و در خــط دفاعــی شــکننده. اســتقالل 
ریتــم  از  امــا  اســت،  انتقــاد  مــورد  گرچــه  ا
ضرباهنــگ  همیــن  بــا  و  اســت  برخــوردار 
العــاده اش،  فــوق  بــان  دروازه  البتــه  و 
رفته رفتــه بــه قهرمانــی نزدیــک می شــود. 
برانکــو در پایــان فصــل قبــل، از سوشــا مکانــی بــه عنــوان 
واقعــا چنیــن  آیــا  بــرد.  نــام  اروپــا  دروازه بانــی در ســطح 
کــه برانکــو بــه آن  اســت؟ آیــا ایــن بــه بداقبالــی ربــط دارد 
کــرد.  اشــاره می کنــد؟ چنیــن نیســت. برانکــو بی تدبیــری 

پروفســور خــط دفاعــی تیمــش را ترمیــم نکــرد. 

که به پرسپولیس ضربه زد مروری بر بی تدبیری های برانکو 

ثبــت  بــا   57/F56 کالس  وزنــه  پرتــاب  رقابت هــای  در  امینــی  مهنــاز 
 رکــورد 8 متــر و 10 ســانتیمتر بــه عنــوان قهرمانــی و نشــان طــال دســت

 یافت. 
و  دوم  ترتیــب  بــه  اندونــزی  و  مغلولســتان  نماینــدگان  او  از  پــس 
آســیا  رکــورد  شکســت  بــه  موفــق  همچنیــن  امینــی  شــدند.   ســوم 

شد.
کالس F11/13، نورمحمــد آرخــی بــا 35  در مســابقات پرتــاب دیســک 
متــر و 16 ســانتیمتر ضمــن شکســت رکــورد آســیا، بــه مقــام قهرمانــی دســت 
یافــت. در همیــن مــاده، آریــن لطفــی بــا 27 متــر و 77 ســانتیمتر بــه مــدال 

برنــز دســت یافــت.
کالس T37، احمدرضــا علیخانــی بــا رکــورد 13 ثانیــه  در دوی 100 متــر 
بــاز مــدال  کســب  از  و  گرفــت   قــرار  چهــارم  رده  در  ثانیــه  صــدم   95  و 

 ماند.
کالس T11، آرش خســروی بــا زمــان 12 ثانیــه موفــق بــه  در دوی 100 متــر 

صعــود بــه مرحلــه بعــدی شــد.

کسب مدال برنز توسط لطفی

تقویــت  داشــت:  اظهــار  دولــت  هیئــت  جلســه  در  رییس جمهــوری    
اســت. دولــت  مهــم  اولویت هــای  از  قهرمانــی  و  همگانــی  ورزش 

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی دولــت  گــزارش  بــه 
ــی در جلســه روز چهارشــنبه  حجــت االســالم و المســلمین حســن روحان
بــه عنــوان  بــا برشــمردن ورزش عمومــی  و قهرمانــی  هیئــت دولــت، 

بــا  مــردم  کــرد:  اظهــار  ملــی  نشــاط  و  ســالمت  مهــم  ضرورت هــای 
موفقیــت  و  می کننــد  دنبــال  را  قهرمانــی  و  ورزش  مســئله  حساســیت 
از اهمیــت خاصــی  ایــران، به ویــژه جوانــان  بــرای مــردم  ورزشــکاران 

اســت. برخــوردار 
کشــور  قهرمانــان  پیروزمندانــه  و  مقتدرانــه  حضــور  رییس جمهــوری   
جهانــی  میادیــن  در  ملــی  تیم هــای  حضــور  و  آینــده  المپیــک  در 
کــرد:  کیــد  تا و  دانســت  ملــی  مهــم  خواســته های  و  اهــداف  از  را 
دولــت مهــم  اولویت هــای  از  قهرمانــی  و  همگانــی  ورزش   تقویــت 

 است.
 روحانــی اظهــار داشــت: وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان دســتگاه 
ســایر  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  مســئول،  و  تخصصــی 
کــه  دســتگاه ها بــه عنــوان حامــی  و پشــتیبان ایــن وزارتخانــه موظفنــد 
کثــر مســاعی را بــرای پاســخگویی شایســته بــه ایــن خواســته ملــی  حدا
بــه اینجانــب  بــه طــور منظــم  کار را  گیرنــد و رونــد پیشــرفت  کار  بــه 

کننــد. گــزارش 

ح شد: در جلسه هیئت دولت مطر

 ورزش همگانی و قهرمانی
از اولویت های مهم دولت است

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

ترس اصلی استقاللی ها در تقابل ... پنجشنبـــــه  20 اسفند ماه 6139۴
ـــمـــاره 11۴ ســـــال دوم       ݡسݒ

کیلومتری سطح زمین سقوط آزاد با لباس فضانوردی از چند 

ــه ســوی زمیــن را  ــر از تصــورات عــادی، ســقوط آزاد ب ــه ارتفاعــی فرات ــا رســاندن خــود ب ــار جهــان ب کن گوشــه و  ــی از  سال هاســت محققــان و ماجراجویان
ــرد. ایــن قبیــل برنامه هــای هیجان انگیــز طــی ســال های  ک ــرای جاه طلبی هــای بشــر تصــور  ــوان مــرزی ب ــا نشــان دهنــد عمــال نمی ت ــه می کننــد ت تجرب
کیلومتــری زمیــن پریــد و بعــد از او هــم َمــرد شــماره دو شــرکت  اخیــر بــه اوج خــود رســیده اســت. چنــد ســال پیــش فیلیکــس بومگارتنــر اتریشــی از ارتفــاع 39 
کیلومتــری بــاز هــم ایــن رکــورد را ارتقــا بخشــید. چنیــن رقابــت فوق العــاده ای در لبــه فضــا، حتــی می توانــد تداعی کننــده ایــن  گــوگل بــا پــرش از ارتفــاع 41 

کــه آیــا اصــوال می تــوان از ایســتگاه فضایــی بین المللــی نیــز بــه پاییــن پریــد؟! منبــع : جــام جــم آنالیــن پرســش باشــد 

ی امیرحسین صفر
کالس اول، دبستان امام علی)ع(

 دانش آموز ممتاز
یزم موفقیت شما را در همه  زند عز فر
عرصه های زندگی از خداوند متعال 

یم. از طرف پدر و مادرت خواستار



کرد: شهردار اصفهان عنوان 

افزایش ضریب ماندگاری توریسم 
گردشگری به وسیله دیپلماسی 

گردشــگری ضریــب  گفــت: دیپلماســی  شــهردار اصفهــان 
مانــدگاری و بازدیــد مجــدد توریســم را افزایــش  می دهــد.

ویــژه  مطبوعاتــی  نشســت  در  ظهــر  جمالی نــژاد  مهــدی 
رویــداد فرهنگــی نــوروزگاه و ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر 
نــوروزگاه، هم افزایــی  کــرد: برنامــه  شــهر اصفهــان اظهــار 
خوبــی را میــان اداره میــراث فرهنگــی و شــهرداری اصفهــان 
ایــده  چنیــن  کنــون  تا شــاید  کــه  اســت  آورده  وجــود  بــه 
کمتــر دیــده شــده بــود و ایــن همدلــی و همگرایــی  مشــترکی 
دو دســتگاه را نشــان می دهــد تــا شــعار همیشــگی توســعه در 

ــد. ــق یاب ــی تحق ــراث فرهنگ ــار می کن
وی در ادامــه افــزود: در ســتاد تســهیالت ســفر شــهر اصفهــان 
اســت  قــرار  کــه  شــده  پیش بینــی  جدیــدی  برنامه هــای 
در قالــب ســتاد تســهیالت ســفرهای اســتانی ارایــه شــود؛ 
بنابرایــن  اســت؛  شــهرداری  بــا  اصفهــان  شــهر  محوریــت 
بایــد تمهیــدات الزم بــرای ســفر هرچــه بهتــر مســافران نــوروز 

شــود. پیش بینــی 
گردشــگری    میــراث ناملمــوس، جاذبه هــای پنهــان 

هســتند
گفــت: جایــگاه میــراث فرهنگــی اصفهــان  شــهردار اصفهــان 
ــه  ــود؛ بلک ــه نمی ش ــتانی خالص ــی و باس ــار تاریخ ــه آث ــا ب تنه
گفتمــان و فهــم  میــراث معنــوی اصفهــان نیــز بــه دلیــل 
مشــترک از هویــت مذهبــی و تاریخــی و همچنیــن ایجــاد 
آرامــش در جامعــه از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و بــه 
عنــوان یکــی از مهم تریــن ســرمایه های اجتماعی محســوب 
می شــود؛ میــراث ناملمــوس جلوه هــا و جاذبه هــای پنهــان 

گردشــگری هســتند.
ــد  ــدگاری و بازدی ــب مان ــگری ضری گردش ــی    دیپلماس

مجــدد توریســم را افزایــش می دهــد
گردشــگری میــراث معنــوی دریچــه نوینــی   وی ادامــه داد: 
توســعه  در  و  کــرد  خواهــد  بــاز  گردشــگری  حــوزه  در  را 
کشــورها بســیار راهگشاســت؛  دیپلماســی میــان شــهرها و 
گردشــگری معنــوی ایــده بســیار جدیــدی اســت  دیپلماســی 
ــد مجــدد توریســت  ــدگاری و بازدی ــد ضریــب مان ــه می توان ک
را دو  گردشــگری  و ســبد جاذبه هــای  کنــد  زیــاد  بســیار  را 

کنــد. چنــدان 
داشــتن  تعلــق  حــس  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  جمالی نــژاد 
شــهروندان بــه شــهر خــود خاطرنشــان کــرد: شــهروندان بایــد 
نســبت بــه شــهر خــود حــس تعلــق داشــته باشــند؛ عــالوه بــر 
آن، میــراث معنــوی می توانــد باعــث شــکوفایی حــس تعلــق 
کــه حتــی بــرای چنــد روز محــدود در اصفهــان  گردشــگرانی 

هســتند باشــد و حــس تعلقــی در آن هــا ایجــاد می کنــد.

گردشگری

مسئول مؤسسه فرهنگی 
روایت سیره شهدا:

وصیت نامه شهدا 
متمرکز بر امر والیت است

شــهدا  ســیره  روایــت  فرهنگــی  مؤسســه  مســئول 
ارزش هــای  مســیر  شــهدا،  وصیت نامــه  گفــت: 
انقــالب را نشــان داده و متمرکــز بــر امــر والیــت اســت.
مراســم  در  جوشــقانیان  حســین  حجت االســالم   
یــادواره شــهدای بی ســیم چی و مخابــرات جنــوب 
کرمــان اظهــار داشــت: در ایــن دنیــا درک می کنیــم 
آرمان هــا، میــراث و شــعایر و فریادهــای امــام چگونــه 
پایمــال  و...  قلم هــا  قدم هــا،  بعضــی  وســیله  بــه 
کــرد: وصیت نامــه شــهدای  می شــود.  وی تصریــح 
کنیــد، متوجــه می شــوید  کــه مطالعــه  بی ســیم چی را 
کــه بــه چــه میــزان ایــن وصایــا راهگشــا و دلنشــین 
ــد و  اســت و مســیر ارزش هــای انقــالب را نشــان دادن

متمرکــز بــر امــر والیــت هســتند.
کــرد: حــدود 90 درصــد از شــهدای  جوشــقانیان بیــان 
مــا از نزدیــک امــام)ره( را ندیدنــد؛ امــا روح و جــان 
و  کردنــد  فــدا  انقــالب  ایــن  و  اســالم  راه  در  را  خــود 
ســخن و اهــداف امــام راحــل را تحقــق بخشــیدند.
مســئول مؤسســه فرهنگــی روایــت ســیره شــهدا ابــراز 
در  بســزایی  نقــش  بی ســیم چی  شــهدای  داشــت: 
عرصــه دفــاع مقــدس داشــتند و یــک بی ســیم چی 
ــود  ــه ب ــودش نهفت ــی در وج ــدار خاص ــجاعت و اقت ش
و  می کــرد  حرکــت  فرمانــده  بــا  همــگام  و  همــراه  و 
لحظه به لحظــه بــا فرمانــده خــود در ارتبــاط بــود و 

در خــط مقــدم جنــگ حضــور داشــت. 
اردوگاه  بــه  بایــد نســبت  مــا  کــرد:  وی خاطرنشــان 
بــه  دشــمن موضــع بگیریــم و ثابت قــدم بمانیــم و 
موضع گیــری  دشــمن  مقابــل  در  شــفاف  صــورت 
کــه مقــام معظــم رهبــری  ایــن دو ویژگــی  کنیــم و 
بایــد  را  صبــر  دوم  و  بصیــرت  یکــی  کردنــد  بیــان 
کار خــود داشــته باشــیم. مســئول مؤسســه  ســرلوحه 
کــرد: یکــی  فرهنگــی روایــت ســیره شــهدا خاطرنشــان 
کــه  از ویژگی هــای شــهدای بی ســیم چی ایــن بــود 
تــالش می کردنــد بی ســیم دشــمن را شــنود و خطــوط 
را شناســایی و توطئه هــای آن هــا  و نقشــه دشــمن 
آمریکایی هــا در  کــرد:  کننــد. وی عنــوان  را خنثــی 
کردنــد تــا ســال 2025 بایــد  اتــاق فکرشــان مصــوب 
و  باشــند  جهــان  ابرقــدرت  و  جهــان  مطلــق  فاتــح 
کردنــد تمــام نقــاط جهــان بــرای مــا تســخیرش  اعــالم 
آســان اســت؛ حتــی اروپــا و فقــط یــک نقطــه قلــب 
کــه ایــران اســت بــرای مــا قابــل دسترســی  خاورمیانــه 
انجــام  کاری  هــر  کــه  اســت  ســال   37 و  نیســت 

می شــویم. مواجــه  شکســت  بــا  می دهیــم 

گردشگری

گردشــگری  کل ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع  مدیــر 
گفــت: اســتان اصفهــان بــا ظرفیــت 300  اســتان اصفهــان 
هــزار نفــر اســکان آمــاده پذیرایــی از مســافران نــوروزی 
اســت. فریــدون اللهیــاری ظهــر در نشســت مطبوعاتــی 
هماهنگــی  ســتاد  و  نــوروزگاه  فرهنگــی  رویــداد  ویــژه 
کــرد: رویــداد فرهنگــی  خدمــات ســفر شــهر اصفهــان اظهــار 
کــه همزمــان بــا  نــوروزگاه، رویــداد بســیار مهمــی  اســت 
اســتان اصفهــان در چنــد اســتان دیگــر برگــزار می شــود.

کیــد ویــژه ســازمان میــراث فرهنگــی بــر احیــای   تا
نــوروزی ســنت های 

میــراث  یــک  بــه عنــوان  نــوروز  کــرد:  اذعــان  اللهیــاری 
یونســکو  ســازمان  در  بین المللــی  ســطح  در  ناملمــوس 
کــه هفــت  گرفتــه و بــه عنــوان ســنتی  مــورد ثبــت قــرار 
بخشــی  آذربایجــان،  ایــران،  همچــون  مختلــف  کشــور 
کشــورهای آســیای مرکــزی و خاورمیانــه در برگــزاری  از 

می کننــد. مشــارکت  آن  مراســم 
وی بیــان داشــت: ایــران بــه عنــوان خاســتگاه اصلــی و 
مهــد اصلــی فرهنگ هــای آســیای غربــی اســت و طبیعتــا 
بایــد توجــه بیشــتری بــه نــوروز داشــته باشــیم و شــاید در 
ایــن زمینــه کــم کاری و غفلت هایــی صــورت گرفتــه باشــد؛ 

ــش  ــش از پی ــال بی ــور امس کش ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می س
تــا  دارد  نــوروزی  ســنت های  و  آداب  احیــای  بــر  ســعی 

ــرد. ــاره آن هــا صــورت بگی شــناخت بیشــتری درب
اصفهــان  شــهر  در  »نــوروزگاه«  فرهنگــی  رویــداد   

می شــود برگــزار 
گردشــگری   مدیــر کل ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع 
کــرد: در برنامــه ای تحــت عنــوان  کیــد  اســتان اصفهــان تا
کــه در حــال حاضــر بــه نــام »نــوروزگاه« تغییــر  نوروزبــازار 
کــه  کشــور برگــزار شــود  کــرده، مقــرر شــده تــا در 12 اســتان 
اصفهــان  شــهرداری  و  فرهنگــی  میــراث  اداره  امســال 
میزبــان رویــداد ویــژه فرهنگــی نــوروزگاه در شــهر اصفهــان 
کــرد: زمــان برگــزاری رویــداد ویــژه  اســت. وی خاطرنشــان 
نــوروزی  آغــاز تعطیــالت  از  از پیــش  نــوروزگاه  فرهنگــی 
اســت و جامعــه مخاطــب ایــن برنامــه، جامعــه شــهری 
گردشــگران در درجــه دوم  ــان اســت و در حقیقــت  و میزب
ح، معرفــی آداب  قــرار می گیرنــد؛ هــدف از اجــرای ایــن طــر
و ســنت های متنــوع از نقــاط مختلــف هــر اســتان اســت؛ 
کــه ایــن میــراث معنــوی در شهرســتان ها آن طــور  چــرا 
کــه ایــن  کــه بایــد و شــاید ظهــور و بــروز پیــدا نمی کننــد 
کنــون در شــهر اصفهــان بــرای آن هــا فراهــم  فرصــت هم ا

می شــود.
کاخ چهلستون   از 24 تا 28 اسفند در 

اللهیــاری عنــوان داشــت: برنامــه نــوروزگاه از 24 تــا 28 
کاخ چهلســتون، راه شــاهی  اســفند مــاه ســال جــاری در 
کــه  برگــزار می شــود  امــام)ره( شــهر اصفهــان  میــدان  و 
از نمایــش  اســت  برنامه هــای آن عبــارت  زیرمجموعــه 
ســنت ها و آداب در ابعــاد مختلــف، نقالــی و نوروزخوانــی، 
شــعرخوانی، نمایشــگاه عکــس، پخــت غذاهــای محلی و 

نمایــش ســنت های ویــژه نــوروزی.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری بــازی چــوگان بــه عنــوان یکــی از 
گفــت: ورزش چــوگان،  ویژه برنامه هــای نــوروزگاه امســال 
که  یکی از مباحث مهم و ارزشمند فرهنگی کشور ماست 
شــهر اصفهــان در برگــزاری ایــن ورزش از ســابقه و پیشــینه 
طوالنــی برخــوردار اســت؛ بر اســاس اســناد تاریخــی چوگان 
ســازمان  کل  مدیــر  اســت.  ایرانــی  ســنتی  ورزش  یــک 
گردشــگری اســتان اصفهــان  میــراث فرهنگــی و صنایــع 
هخامنشــیان،  دوران  از  چــوگان  ورزش  داشــت:  اظهــار 
اشــکانیان و در ادوار مختلــف اســالمی  بــه ویــژه در دوره 
صفویــه براســاس نقــوش و قرایــن تاریخــی در ایــران و 
ــت  ــان قدم ــان اصفه ــش جه ــدان نق ــوص در می ــه خص ب

کــه ایــن میــدان بــه عنــوان یکــی از میادیــن  تاریخــی دارد 
گذشــته شــناخته شــده بــوده  مهــم و بــزرگ چــوگان در 

 است.
 تالش برای ثبت جهانی ورزش چوگان

در  کــه  جــدی  مباحــث  از  یکــی  شــد:  متذکــر  وی 
کشــور قــرار دارد، ثبــت جهانــی  سیاســت های فرهنگــی 
اســت.  چــوگان  ورزش  همچــون  ارزشــمندی  مباحــث 
اســت  ویــژه ای  برنامه هــای  از  یکــی  چــوگان،  ثبــت 
بــه جدیــت  را  کشــور آن  کــه ســازمان میــراث فرهنگــی 
ایــن  در  بتوانیــم  مــا  آنکــه  بــرای  و  می کنــد  پیگیــری 
پیشــینه های  کنــار  در  بایــد  باشــیم،  موفــق  زمینــه 
 تاریخــی، زمینــه حضــور ایــن ورزش را در ایــران فراهــم

 کنیم.

کل میراث فرهنگی استان اصفهان: مدیر 

نمایش آداب و سنت ها در نوروزگاه اصفهان

مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
از صــدور موافقــت  اشــکذر  گردشــگری شهرســتان  و 
از بزرگ تریــن ســفره خانه های ســنتی و  اولیــه یکــی 
اشــکذر خبــر  در شهرســتان  اســتان  بوم گــردی  مرکــز 

داد.
 ســید محمــد جعفــر میرجلیلــی عنــوان 
کــرد: موافقــت اولیــه ســفره خانه ســنتی 
و مرکــز بوم گــردی صدرآبــاد بــا مســاحت 
روســتای  در  مربــع  متــر   2000 حــدود 

شــد. صــادر  صدرآبــاد 
بوم گــردی  مرکــز  ایــن  افــزود:  وی 

عمومــی و  خصوصــی  حیــاط  اتــاق،  یــازده   دارای 
تــاالر و بادگیــر، نارنجســتان، حوضچــه و بــاغ اســت 
گردشــگران  کــه می توانــد فضــای دلنشــینی را بــرای 
ســنتی  ســفره خانه  ایــن  راه انــدازی  بــا  ســازد.  مهیــا 
مســیر  تغییــر  و  توســعه  شــاهد  بوم گــردی،  مرکــز  و 

بــود. خواهیــم  رســتاق  منطقــه  در  گردشــگری 
کــرد: ســفره خانه های  ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان 
ایرانیــان  تاریخــی و فرهنگــی  ســنتی، نمــاد هویــت 
شــده  شــناخته  پیشــینه  از  کــه  می شــود  محســوب 
هســتند  برخــوردار  اصیــل  هویتــی  و 
تمــدن  و  فرهنــگ  انتقال دهنــده  و 
اســالمی  بــه  ایرانــی  هزارســاله  چندیــن 

هســتند. کنونــی  نســل 
میــراث  ســازمان  کــرد:  اضافــه  وی 
کــم بــر  فرهنگــی بــا بررســی معمــاری حا
کیفیــت غــذا و خدمــات  ســفره خانه ها و 

می کنــد. نظــارت  کــز  مرا ایــن  عملکــرد  بــر 
ــر انجــام  ــا تدابی ــه ب ک ــرد  ک ــراز امیــدواری  ــی اب میرجلیل
شــده تــا پایــان ســال 95 شــاهد راه انــدازی چندیــن 
ســطح  در  ســنتی  ســفره خانه  و  بوم گــردی  مرکــز 

باشــیم. شهرســتان 

گردشگری شهرستان اشکذر مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

ایجاد مرکز بزرگ بوم گردی اشکذر
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی چهارمحــال 
مرمــت  به منظــور  اعتبــار  اختصــاص  از  بختیــاری  و 
خبــر بــارده  ســیدمحمد  امامــزاده  بــارگاه  تعمیــر   و 

 داد.
ــا حضــور در  گلســتان ب  اســماعیل عامــری 
بــارگاه امامــزاده ســید محمــد بــارده اظهــار 
اســتان  زیارتــی  و  معنــوی  کــن  اما کــرد: 
نقــش مهمــی  در ترویــج فرهنــگ مذهبــی 

و بومــی  اســتان دارد.
به منظــور  آینــده  ســال  در  افــزود:  وی 
امامــزاده  ایــن  بنــای  مرمــت  و  تعمیــر 

می شــود. داده  اختصــاص  الزم  اعتبــار 
ح تعمیــر و مرمــت بنــای  گفــت: طــر گلســتان  عامــری 
گردشــگری  امامــزاده توســط ســازمان میراث فرهنگــی، 

و صنایع دســتی اســتان مطالعــه و ارایــه می شــود.
ترویــج  و  آشــنایی  به منظــور  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

کشــور  ســطح  در  بومــی  اســتان  و  مذهبــی  فرهنــگ 
تعمیــر و مرمــت بناهــای تاریخــی و امامــزادگان اســتان 
اســتان  گردشــگری  و  توریســم  صنعــت  بــه  می توانــد 

کنــد. کمــک 
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کــرد:  تصریــح  بختیــاری  و  چهارمحــال 
افزایــش  باعــث  نه تنهــا  امــر،  ایــن 
قومــی   و  مذهبــی  دینــی،  ارزش هــای 
توســعه  رشــد  در  خــود  بلکــه  می شــود، 

اســت. موثــر  اســتان  پایــدار 
اعتبــارات  بیشــتر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کــه راه، تأمیــن  در ســال 94 مربــوط بــه زیربناهاســت 
آب شــرب و صنعــت بیشــترین اولویــت را دارد و یکــی 
بــا  بناهــا  زیــر  بــه  توجــه  اســتان  توســعه  راه هــای  از 
می توانــد  گردشــگری  و  توریســم  صنعــت  محوریــت 

باشــد.

7معارف و گردشگری پنجشنبـــــه  20 اسفند ماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 11۴مرمت بارگاه امامزاده سیدمحمد بارده ســـــال دوم       ݡسݒ

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری

مرمت بارگاه امامزاده سیدمحمد بارده

گهی احضار متهم  متن آ
د کیفر خواست( )مربوط به دادگاه با فرض وجو

 9309980362600907 ونده:  پر شماره   9410100353605886  : ابالغیه  شماره 
کیفری  محاکم  تنظیم:1394/12/08  یخ  تار  941312  : شعبه  بایگانی  شماره 
کالسه  ونده  پر در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  زاده  فتحی  اله  عبد  برای   9309980362600907
ده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی  تقاضای کیفر نمو
برای مورخه 1395/02/18 ساعت 11:30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول 
رات مواد 115و 180 قانون  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر المکان بو
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی  تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقر
خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  رات  مقر مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است 

آمد.  
شماره : 35784/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )110 جزایی سابق( – حسین مرتضایی

گهی احضار متهم  متن آ
 9409980358901135 ونده:  پر شماره   9410100353605974  : ابالغیه  شماره 
کیفری  محاکم  تنظیم:1394/12/11  یخ  تار  941358  : شعبه  بایگانی  شماره 
کالسه  ونده  پر در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
وش مال غیر یک  اتهام فر 9409980358901135 برای علیرضا صدقی دهنوی به 
ارجاع  این شعبه  به  ده که رسیدگی به موضوع  واحد مسکونی تقاضای کیفر نمو
ووقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/26 ساعت 09:30 تعیین گردیده است . با 
رات مواد  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر عنایت به مجهول المکان بو
115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادگاه  در  ر  مقر وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک 
رسیدگی  رات  مقر مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر 

غیابی به عمل خواهد آمد.  
شماره : 35781/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )110 جزایی سابق( – حسین مرتضایی

گهی احضار متهم  متن آ
 9409980359501192 ونده:  پر شماره   9410100353606040  : ابالغیه  شماره 
کیفری  محاکم  تنظیم:1394/12/15  یخ  تار  941210  : شعبه  بایگانی  شماره 
کالسه  ونده  پر در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
تقاضای  امانت  در  خیانت  اتهام  به  مرادی  سعید  برای   9409980359501192
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  ده  نمو کیفر 
مجهول  به  عنایت  با   . است  گردیده  تعیین   11:30 ساعت   1395/01/29 مورخه 
 180 115و  مواد  رات  مقر اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  دن  بو المکان 
یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
ر در دادگاه حاضر  نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقر

 گردد.
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد  بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقر

 آمد. 
 شماره : 35782/م الف 

جزایی   110( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   110 شعبه  کیفری  دادگاه  دفتر  مدیر 
سابق( – حسین مرتضایی

گهی احضار متهم  متن آ
د کیفر خواست( )مربوط به دادگاه با فرض وجو

 9409980359500741 ونده:  پر شماره   9410100353605885  : ابالغیه  شماره 
کیفری  محاکم  تنظیم:1394/12/08  یخ  تار  941313  : شعبه  بایگانی  شماره 
کالسه  ونده  پر در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
اتهام  به  توفیق  زند  فر ویسه  حمه  اقبال   آقای  برای   9409980359500741
ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  ده  نمو کیفر  تقاضای   کالهبرداری 
با   . ووقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/19 ساعت 09:00 تعیین گردیده است 
رات مواد  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر عنایت به مجهول المکان بو
115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادگاه  در  ر  مقر وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک 
رسیدگی  رات  مقر مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر 

غیابی به عمل خواهد آمد.  
شماره : 35783/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )110 جزایی سابق( – حسین مرتضایی

گهی ابالغ آ
9409980350700709شماره  ونده:  پر 9410100350713434شماره  ابالغیه:  شماره 
وکانی  یخ تنظیم: 1394/12/14 خواهان اکبر  تیموری جر بایگانی شعبه: 940790تار
خسارت   مطالبه  خواسته  به  وزی  نور المجید  عبد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت .....و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700709ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
دن  بو المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.   11:30 و ساعت   1395/03/22
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35777/م الف  یافت و در وقت مقر در

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980350700758شماره  شماره ابالغیه: 9410100350713439شماره پر
بطالنی  معین  خواهان   1394/12/14 تنظیم:  یخ  940845تار شعبه:  بایگانی 
به  موسوی  محبوبه  و  سلطانی  خلیفه  یار  شهر خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
ینه دادرسی و مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های  خواسته اعسار از پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700758ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1395/03/24 آن 
دن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو

دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
35776/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر 

علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350700680شماره  ونده:  پر 9410100350713446شماره  ابالغیه:  شماره 
اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1394/12/14 تنظیم:  یخ  940761تار شعبه:  بایگانی 
ارجمند  جعفری  حجت  و  نژاد  نامدار  علیرضا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
ده که جهت  دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350700680ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/03/24 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر  دوم دادخواست و ضمائم را در

گردد.
شماره: 35775/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980350700682شماره  شماره ابالغیه: 9410100350713444شماره پر
اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1394/12/14 تنظیم:  یخ  940763تار شعبه:  بایگانی 
به  ابراهیمی   مجید  و  دهکردی  وانی  شیر نگار  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  تادیه 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
گردیده  9409980350700682ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه 
علت  به  است.  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/03/24 آن  رسیدگی  وقت  که 
دن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون  مجهول المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خواندگان  پس از نشر  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر یافت و در وقت مقر  دوم دادخواست و ضمائم را در

 گردد.
شماره: 35774/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350700151شماره  ونده:  پر 9410100350713469شماره  ابالغیه:  شماره 
صفار  بهزاد  خواهان   1394/12/14 تنظیم:  یخ  940176تار شعبه:  بایگانی 
چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  راد  دی  مسعو علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 

دادگاه های  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700151ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1395/03/30
آیین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان  خوانده / متهم  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از مفاد  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
35773/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر 

علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980350701175شماره  شماره ابالغیه: 9410100350713488شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/15 خواهان محمد حسن رضائی  بایگانی شعبه: 941307تار
خسارت  مطالبه  خواسته  به  مبارکه  صالحی  زهرا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادگاه های  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350701175ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1395/03/10
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35772/م الف  یافت و در وقت مقر در

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980350701177شماره  شماره ابالغیه: 9410100350713487شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/15 خواهان سید صالح مستولی  بایگانی شعبه: 941309تار
زاده دادخواستی به طرفیت خوانده شهرام جعفر زاده  به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
اتاق   3 استان اصفهان- طبقه  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  – خ شهید 
شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350701177ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/10 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35771/م الف  یافت و در وقت مقر در

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور



بعد از خانه تکانی 
ماست بخورید

از خانه تکانــی  کــه بعــد  پزشــکان توصیــه می کننــد 
ماســت بخوریــد.

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از میــزان، بــر  گــزارش   بــه 
اســاس آخریــن یافته هــای پزشــکی، مصــرف ماســت 
ــرد و  گ بعــد از خانه تکانــی، میکروب هــای حاصــل از 

ــرد.  ــن می ب ک را از بی ــا خ

9 ماده غذایی 
کودکان باهوش برای 

افزایــش  از غذاهــا و ریزمغذی هــا در  نقــش بعضــی 
کــودکان و بهبــود عملکــرد مغــز، حافظــه و  رشــد مغــز 

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــز آن ه تمرک
مغــذی  مــواد  دیگــری  ارگان  هــر  ماننــد  نیــز  مغــز   

می کنــد. جــذب  را  غذاهــا  در  موجــود 
 در ایــن میــان از بعضــی غذاهــا بــه عنــوان »غذاهــای 
اینجــا  در  آن هــا  از  ع  نــو  9 کــه  می شــود  یــاد  مغــز« 

شــده اند: معرفــی 
 3 امــگا  چــرب  اســیدهای  قــزل آال:  ماهــی   
مغــز  عملکــرد  و  رشــد  بــرای  ماهــی  در  موجــود 
داده  نشــان  اخیــر  تحقیقــات  هســتند.  ضــروری 
میــزان  بــه  چربی هــا  ایــن  از  کــه  افــرادی  اســت 
بهتــری  نمره هــای  می کننــد،  اســتفاده  بیشــتری 
کســب  ذهنــی  مهارت هــای  آزمون هــای   در 

می کنند. 
غ: یــک منبــع بــزرگ از پروتئیــن بــه شــمار   تخم مــر
بــه  منجــر  آن  زرده  در  موجــود  کولیــن  و  مــی رود 
ــرای  افزایــش ســطح حافظــه می شــود. بهتــر اســت ب
غ همــراه بــا ســبزیجات بــه  وعــده صبحانــه، تخم مــر

کــودک بدهیــد. 
کــه بیشــتر  کــره  بادام زمینــی: ایــن مــاده مغــذی را   
بــه  بــه  می توانیــد  دارنــد،  عالقــه  آن  بــه  کــودکان 
کــودک  بــه   Eویتامیــن از  سرشــار  منبعــی  عنــوان 
ــظ  ــیدان محاف کس ــن آنتی ا ــن ویتامی ــد. ای ــه دهی ارای

اســت. عصبــی  ســلول  های  غشــای 
تیامیــن  حــاوی  همچنیــن  بادام زمینــی  کــره    
و  مفیــد  مغــز  بــرای  اولــی  کــه  اســت  گلوکــز  و 
کــه  باشــید  مواظــب  البتــه  دومی  انرژی زاســت. 
کــودکان آلرژیــک بــه این مــواد غذایی  فرزندتــان جــزو 

 نباشد. 
منبــع  صبحانــه  غــالت  و  نان هــا  کامــل:  غــالت   
انــرژی مــورد نیــاز مغــز محســوب می  شــوند. غــالت 
کــه  هســتند  ب  ویتامیــن  حــاوی  همچنیــن  کامــل 
توصیه هــا  اســت.  مفیــد  عصبــی  دســتگاه  بــرای 
کــودک  کــه در هــر وعــده  غذایــی بــه  بــر ایــن اســت 
داده کامــل  غــالت  از  شــده  تهیــه   نان  هــای 

 شود. 
 توت هــا و بری  هــا: ایــن دســت میوه هــا، بــه بهبــود 
قــدرت مغــز و افزایــش تمرکــز کمــک می  کننــد و سرشــار 
ــتند.  ــر هس ــیدان  های دیگ کس ــن ث و آنتی ا از ویتامی
اســیدهای  حــاوی  توت  هــا  داخــل  ریــز  دانه  هــای 

کــه بــرای مغــز مفیدنــد.  چــرب امــگا 3 هســتند 
از  فراتــر  غذایــی  مــواد  ایــن  ارزش  لوبیاهــا:   
مغــز  بــرای  لوبیاهــا  اســت.  قلــب  ســالمت  حفــظ 
واســطه   بــه  چــون  هســتند؛  مفیــد  نیــز  بچه هــا 
فیبرهــا  کربوهیدرات هــا،  پروتئین هــا،  داشــتن 
 ویتامین هــا و مــواد معدنــی، انــرژی خوبــی بــه مغــز

 می رسانند. 
کســیدان ها  آنتی  ا از  سرشــار  رنگــی:  ســبزیجات   
مغــز  ســالمت  ارتقــای  و  حفــظ  بــرای  و  هســتند 
ســبزیجات  کــه  اســت  ایــن  بــر  توصیــه  مفیدنــد. 
شــیرین  ســیب زمینی  گوجه فرنگــی،  ماننــد  رنگــی 
برنامــه   وارد  را   ... و  اســفناج  هویــج،  کدوحلوایــی، 

بکنیــد.  بچه  هــا  غذایــی 
ــای  ــد بافت  ه ــرای رش ــن ب ب ــت: ویتامی ــیر و ماس  ش
و  اســت  مفیــد  آنزیم هــا  و  ناقل هــای عصبــی  مغــز، 
مغــذی  مــواد  ایــن  خــوب  منبــع  لبنــی  محصــوالت 
کم چــرب یــا ماســت منبــع فوق العــاده  هســتند. شــیر 
می  شــوند.  محســوب  مغــز  بــرای  پروتئیــن 
دی  ویتامیــن  منبــع  همچنیــن  لبنــی  محصــوالت 
کــودکان از اهمیــت  کــه بــرای نوجوانــان و  هســتند 

اســت.  برخــوردار  فراوانــی 
گوشــت قرمــز منبــع آهــن  کم چــرب:  گوشــت  قرمــز   
کــه بــه حفــظ انــرژی بدنــی و قــدرت تمرکــز  اســت 
گوشــت  می  کنــد.  زیــادی  کمــک  مدرســه  در  آن  هــا 
محســوب  نیــز  )روی(  زینــک  خــوب  منبــع  گاو 
افزایــش  را  بچه هــا  حافظــه  قــدرت  کــه   می شــود 

می دهد. منبع: آوای سالمت

سالمت 

انتقام از معلم به روش اینترنتی
 دانش آموز جوان، زمانی که متوجه شد در یکی از درس هایش 
گرفت. او با  گرفته است، تصمیم به انتقام گیری  نمره پایین 
انتشار مطالب در فضای مجازی اقدام به هتک حیثیت از 
کیمیای وطن، رسیدگی به این  گزارش  کرد. به  معلم خود 
پرونده با شکایت معلم جوانی به پلیس فتا آغاز شد. طبق 
کی، فرد ناشناسی مطالب توهین آمیز و دروغین  اظهارات شا
که باعث هتک  کی نسبت داده  را در فضای مجازی به شا
حیثیت او شده بود. سرهنگ غالمرضا شهریاری، رییس مرکز 
گفت: با انجام اقدامات  اطالع رسانی پلیس استان اصفهان 
که جوانی 18ساله و از  تخصصی در فضای مجازی، متهم 
کی بود، دستگیر شد. متهم در مواجهه با مدارک  گردان شا شا
کم  و مستندات پلیس به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را 

گرفتن نمره از معلم خود اعالم کرد.

 انفجار مواد محترقه 
پسر 13ساله را کشت

در  13ســاله  نوجوانــی  محترقــه،  مــواد  انفجــار  اثــر  بــر 
از  پــس  از دســت داد.  را  شهرســتان صحنــه جــان خــود 
اعــالم مرکــز فوریت هــای پلیســی مبنــی بــر وقــوع انفجــار 
مــواد محترقــه در یکــی از خانه هــای شهرســتان صحنــه 
کرمانشــاه، مامــوران ایــن فرماندهــی بــه همــراه  اســتان 
کیــپ امــدادی در محــل حاضــر شــدند. در اثــر ایــن انفجــار  ا
نوجوانــی 13ســاله بــه شــدت دچــار ســوختگی شــده بــود 
کــه ســریع بــه بیمارســتان منتقــل شــد و بــا وجــود تــالش 
پزشــکان پــس از یــک هفتــه جــان خــود را از دســت داد. 
انتظامی  شهرســتان  فرمانــده  کبــری،  ا فــرزاد  ســرهنگ 
گفــت:  ــا  کرمانشــاه در ایــن رابطــه بــه آن »صحنــه« اســتان 
ــازی  کارشناســان، علــت وقــوع ایــن انفجــار ب ــه نظــر  ــا ب بن
کلیــل ســرنج بــوده  کــردن ایــن نوجــوان بــا مــاده منفجــره ا
ــا توجــه بــه  کبــری از والدیــن خواســت ب اســت. ســرهنگ ا
نزدیــک شــدن بــه روزهــای چهارشــنبه آخــر ســال، ضمــن 
مــواد  بــا  بــازی  عواقــب  بــا  خــود  فرزنــدان  گاه ســازی  آ
منفجــره بــه کنتــرل آن هــا دقــت بیشــتری داشــته باشــند تــا 

گــواری نباشــند. شــاهد چنیــن حــوادث تلــخ و نا

راز ناپدید شدن شوهر قالبی
از  کیان،  ُشــا اعتمــاد  جلــب  و  ازدواج  از  پــس  جــوان  مــرد 
خانه هــای آن هــا ســرقت می کــرد و بــه طــرز مرمــوزی ناپدیــد 
می شــد. راز ســرقت های شــوهر قالبــی بــا شــکایت آخریــن 

همســرش در رابطــه بــا ســرقت از خانــه برمــال شــد.
کیمیــای وطــن، 21 شــهریور امســال، ســرقت از  گــزارش  بــه 
خانــه ای در خیابــان فرجــام بــه پلیــس اعــالم شــد. بــه دنبــال 
اعــالم ایــن خبــر مامــوران راهــی محــل شــدند و در بررســی ها 
حضــور  خانــه  در  مال باختــه  کــه  زمانــی  شــد،  مشــخص 
نداشــته، ســرقت انجــام و حــدود 50 میلیــون تومــان طــال و 

جواهــرات بــه ســرقت بــرده شــده اســت.
کــه ســارق یــا ســارقان   در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد 
کی  بــدون تخریــب در ورودی، وارد خانــه شــده و از نبــود شــا
در خانــه بــا خبــر بودنــد. حتــی بــه هم ریختگــی در محــل 
از آن  ایــن شــواهد حکایــت  ســرقت وجــود نداشــت؛ تمــام 
گرفتــه اســت.  کــه ســرقت توســط فــردی آشــنا صــورت  داشــت 
ــه  گاهــی ب ــگاه چهــارم پلیــس آ گاهــان پای کارآ بدیــن ترتیــب 
دســتور بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای ناحیــه 4 تحقیــق از 
کی پرداختنــد. دو روز پــس از اعــالم  دوســتان و اطرافیــان شــا
کــه ســتاره نــام داشــت بــه پلیــس  ایــن ســرقت، زن جــوان 
کــرد و این بــار از ناپدیــد شــدن همســرش بــه نــام  مراجعــه 
محمــد خبــر داد. بــا شــکایت ســتاره، پرونــده ای در رابطــه 
بــا ناپدیــد شــدن محمــد در شــعبه دوم دادســرای ناحیــه 27 
تهــران تشــکیل شــد و رســیدگی بــه ایــن پرونــده نیــز در اختیــار 
گرفــت. در  قــرار  گاهــی  آ پلیــس  پایــگاه چهــارم  گاهــان  کارآ
ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد کــه زن دیگــری نیز بــه پایگاه 
گاهــی مراجعــه و از ناپدید شــدن همســرش به  چهــارم پلیــس آ
کــرده اســت. بررســی ها نشــان مــی داد  نــام محمــد شــکایت 
کی دوم اســت. در  کی اول، همــان همســر شــا کــه همســر شــا
کی دوم مشــخص  گاهــان بــه خانــه شــا کارآ ادامــه بــا مراجعــه 
کــه طــال و جواهــرات ایــن خانــم نیــز بــه ســرقت رفتــه  شــد 
دو  فریــب  در  محمــد  شــگرد  و  شــیوه  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
کی و ســرقت طــال و جواهــرات از خانــه هــر دو نفــر آن هــا ،  شــا
گاهــان  کارآ کار  دســتگیری وی بــه صــورت ویــژه در دســتور 
ــا  ــت. ب گرف ــرار  ــزرگ ق ــران ب ــی ته گاه ــس آ ــارم پلی ــگاه چه پای
گاهــان اطــالع پیــدا کردنــد  انجــام اقدامــات ویــژه پلیســی ، کارآ
کــه متهــم پــس از آخریــن ســرقت، بــه عنــوان ســرایه دار و 
نگهبــان در یــک مجتمــع مســکونی درغــرب تهــران مشــغول 
کار شــده اســت. بــا شناســایی دقیــق مخفیــگاه متهــم در  بــه 
محــدوده بزرگــراه شــهید اشــرفی اصفهانــی، وی دســتگیر و بــه 
کــرد. در ادامــه رســیدگی  کی اعتــراف  ســرقت خانــه هــر دو شــا
نیــز  پرونــده  ایــن  مال باختــه  خانــم  ســومین  پرونــده ،  بــه 
کی ایــن پرونــده بــه پلیــس گفت:  شناســایی شــد. ســومین شــا
چنــدی پیــش بــا متهــم ازدواج کــردم؛ وی بــه بهانــه پیگیری 
در محــل  آپارتمــان  ســاختن  در خصــوص  اداری  اقدامــات 
کاری در ایــن  گرفتــن وکالــت  زمیــن پــدری بنــده اقــدام بــه 
ــه  ــی متوج کوتاه ــدت  ــت م گذش ــس از  ــا پ ــرد؛ ام ک ــوص  خص
کــه وی قصــد داشــته تــا بــا تهیــه ایــن وکالــت اقــدام بــه  شــدم 
کنــد. از همــان روز، او ناپدیــد شــد و بعــدا  کالهبــرداری از مــن 
کــه او حــدود 30 میلیــون تومــان طــال از مــن  متوجــه شــدم 
گاهــی  کــرده اســت. رییــس پایــگاه چهــارم پلیــس آ ســرقت 
گفــت: در بررســی اســناد  تهــران بــزرگ ، بــا اعــالم ایــن خبــر 
گاهــان  کارآ از متهــم،  آمــده  مــدارک شناســایی به دســت  و 
ــدند  ــی ش کیان زن ــا ــری از ش ــداد دیگ ــایی تع ــه شناس ــق ب موف
ــرقت  ــه س ــط او ب ــان توس ــرده و اموالش ک ــم ازدواج  ــا مته ــه ب ک
گاه فخرالدین افراســیابی ادامه داد:  رفتــه بــود. ســرهنگ کارآ
ــه بدیــن شــیوه و شــگرد  ک ــی  کیان و مال باختگان کلیــه شــا از 
گرفتنــد،  قــرار  امــوال  یــا ســرقت  کالهبــرداری  مــورد فریــب 
دعــوت می شــود جهــت شناســایی متهــم و پیگیری شــکایات 
گاهــی تهــران بــزرگ  خــود بــه نشــانی پایــگاه چهــارم پلیــس آ
کالنتــری 120  در ســیدخندان ، خیابــان ابــوذر غفــاری ،جنــب 

کنند.جــام نیــوز ســیدخندان مراجعــه 

حوادث

جعفــر بــن یونــس، مشــهور بــه شــبلی، از عارفــان نامــی و پــرآوازه 
قــرن ســوم و چهــارم هجــرى اســت . وى در عرفــان و تصــوف 
گرد جنیــد بغــدادى  و اســتاد بســیارى از عارفــان پــس از خــود  شــا
کــه شــبلی مــی زیســت، موافقــان و مخالفــان  بــود.در شــهرى 
و  را ســخت دوســت می داشــتند  او  برخــی  بســیارى داشــت. 
کــه قصــد اخــراج او را از شــهر داشــتند. در  کســانی نیــز بودنــد 
کــه شــبلی را هرگــز  میــان خیــل دوســتداران او، نانوایــی بــود 
ندیــده و فقــط نامــی و حکایت هایــی از او شــنیده بــود. روزى 
را  او  ، چنــان  گرســنگی   . او می گذشــت  کنــار دکان  از  شــبلی 
کــه چــاره اى جــز تقاضــاى نــان ندیــد. از مــرد  کــرده بــود  ناتــوان 
نانــوا خواســت کــه بــه او گــرده اى نــان  وام دهــد . نانــوا برآشــفت 
و او را ناســزا گفــت. شــبلی رفــت. در دکان نانوایــی، مــردى دیگر 
نشســته بــود کــه شــبلی را مــی شــناخت. رو بــه نانوا کــرد و گفت: 
گفــت: او را بســیار  کــرد؟ نانــوا  گــر شــبلی را ببینــی، چــه خواهــی  ا
کــرد و هــر چــه خواهــد، بــدو خواهــم داد. دوســت  کــرام خواهــم  ا
ــه اى  ــدى و لقم ــود ران ــه اآلن از خ ک ــرد  ــت: آن م گف ــه او  ــوا ب نان
کــردى، شــبلی بــود . نانــوا، ســخت منفعــل  نــان را از او دریــغ 
گویــی آتشــی در  کــه  و شــرمنده شــد و چنــان حســرت خــورد 
جانــش برافروخته انــد . پریشــان و شــتابان در پــی شــبلی افتــاد 
و عاقبــت او را در بیابــان یافــت. بی درنــگ، خــود را بــه دســت و 
کــه بازگــردد تــا وى طعامــی  پــاى شــبلی انداخــت و از او خواســت 
کــرد و  بــراى او فراهــم آورد. شــبلی پاســخی نگفــت. نانــوا اصــرار 
افــزود: منــت بــر مــن بگــذار و شــبی را در ســراى مــن بگــذران تــا 
کــه نصیــب مــن می گردانــی  بــه شــکرانه ایــن توفیــق و افتخــار 
مــردم بســیارى را اطعــام کنــم. شــبلی پذیرفــت. شــب فرارســید. 
میهمانــی بزرگــی برپــا شــد. صدهــا نفــر از مــردم بــر ســر ســفره او 
کــرد و  نشســتند. مــرد نانــوا صــد دینــار در آن ضیافــت هزینــه 
 همــگان را از حضــور شــبلی در خانــه خــود خبــر داد. بــر ســر ســفره
اهــل دلــی روى بــه شــبلی کــرد و گفــت: یــا شــیخ ! نشــان دوزخی 
ــك  ــه ی ک ــت  ــی آن اس ــت: دوزخ گف ــبلی  ــت؟ ش ــتی چیس و بهش
کــه بنــده  گــرده نــان را در راه خــدا نمــی دهــد؛ امــا بــراى شــبلی 
کنــد! بهشــتی   ج مــی  ناتــوان و بیچــاره اوســت، صــد دینــار خــر

گونــه نباشــد . ایــن 

نشان دوزخی و بهشتی چیست؟

برخــالف   )Firefly انگلیســی:  )بــه  شــب تاب  کــرم 
ــک ها  ــه سوس ــرات و زیرمجموع ــواده حش ــش از خان نام
کرم هــای  ــاالن اســت.  ــا قاب ب و زیرشــاخه غالف پــران ی
فاقــد  کــه  می کننــد  تولیــد  ســرد  نــور  شــب تاب، 
نــور  ایــن  خ و فرابنفــش می باشــد.  طیف هــای فروســر
ــر اســت  ــر متغی ــا ۶70 نانومت کــه طــول مــوج آن از 510 ت
کم رنــگ  قرمــز  یــا  ســبز  زرد،  رنگ هــای  بــه  می توانــد 

دیــده شــود.
کــرم شــب تاب در نواحــی  گونــه  کنــون در حــدود 2000   تا
گرمســیری شناســایی شــده اســت. بســیاری  معتــدل و 
جنگلــی  و  مردابــی  مناطــق  در  شــب تاب  کرم هــای  از 
منابــع غذایــی دسترســی  بــه  کــه الروهایشــان  جایــی 
بیشــتر  بیــن  در  می کننــد.  زندگــی  باشــند،  داشــته 
گونه هــا، هــر دو جنــس نــر و مــاده توانایــی پــرواز دارنــد؛ 
گونه هــا، جنــس مــاده قــادر بــه پــرواز  امــا در بیــن بعضــی 

نیســت.
کرمشبتاب علتتولیدنورتوسط

کرم هــای شــب تاب از نوردهــی بــه عنــوان یــک سیســتم 
دفاعــی اســتفاده می کننــد.

کــه  بودنــد  عقیــده  ایــن  بــر  پیش تــر  دانشــمندان 
کرم هــای شــب تاب بــا تولیــد نــور شــفقی فسفری شــان 
موجــب جلــب توجــه جنــس مخالــف بــرای جفت گیــری 
کــه اخیــرا  یــا صیــد بــرای شــکار می شــوند؛ امــا تحقیقاتــی 
گروهــی از محققــان انجــام شــده اســت، نشــان  توســط 
کرم هــای شــب تاب از نوردهــی بــه عنــوان  کــه  می دهــد 
بــا شــکارچیان بهــره  بــرای مقابلــه  سیســتمی دفاعــی 

می برنــد. 
شــب تاب  کرم هــای  نــور  دیــدن  بــا  دیگــر  حشــرات 
عالقــه  نیــز  قورباغــه  و  نمی شــوند  نزدیــک  آن هــا  بــه 
چندانــی بــه شــکار آن هــا نــدارد. تحقیقــات نشــان داده 
کــرم شــب تاب بــر فــراز آب پــرواز  گــر  کــه حتــی ا اســت 
کوســه از آن می ترســند و فــرار  کنــد، ماهی هــا و حتــی 

. می کننــد

کرم شب تاب چگونه نور تولید می کند؟

وضعیت آب و هوا
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در  کــه   5se آیفــون  ارایه شــده  اطالعــات  براســاس 
بــازار  نقــره ای و صورتــی روانــه   کســتری،  رنگ هــای خا
رزگلــدی  از  متفــاوت  آن  صورتــی  رنــگ  شــد،  خواهــد 
کــرد. ایــن  کــه اپــل در آیفــون ۶ اس ارایــه  خواهــد بــود 
اطالعــات توســط وب ســایت ژاپنــی Mac Otakara ارایــه 

اســت. شــده 
رنــگ  مقایســه   بــه  خــود  مطلــب  در  ژاپنــی  وب ســایت   
که  صورتــی آیپــاد نانــو بــا آیپــاد تــاچ نســل ششــم پرداختــه 
کــه روشــن تر از رنــگ رزگلــد  رنــگ صورتــی پررنگــی اســت 

ــت. ــون ۶ اس اس ــده در آیف ــرده ش کار ب ــه  ب
مشــخص  هنــوز  شــده،  ارایــه  اطالعــات  براســاس   
کــه رنــگ صورتــی آیفــون 5se بــه چــه ترتیــب  نیســت 
خواهــد بــود؛ امــا بــه نظــر می رســد شــاهد رنــگ بســیار 

هوشــمند  گوشــی  ایــن  در   5se آیفــون  از   متفاوتــی 
خواهیم بود.

گمانه هــا   در زمــان عرضــه  آیفــون ۶ اس نیــز بعضــی از 
امــا بعدهــا  را نویــد داده بودنــد؛  عرضــه  رنــگ صورتــی 
کــه رنــگ صورتــی همــان رزگلــدی بــوده  مشــخص شــد 

کــه آیفــون ۶ اس بــه همــراه آن عرضــه شــد.
کــه شــنیده ها دربــاره آیفــون 5se بــه   البتــه در صورتــی 
حقیقــت بپیونــدد، شــاهد عرضــه  رنــگ متفاوتــی از آیفــون 
کــه همــان صورتــی پررنــگ و متفــاوت از  خواهیــم بــود 

رزگلــد خواهــد بــود.
احتمــاال آیفــون 5se در رنگ هــای متفاوتــی روانــه  بــازار 
عرضــه  احتمــال  حاضــر  حــال  در  البتــه  شــد.  خواهــد 
صورتــی  و  نقــره ای  تیــره،  کســتری  خا رنگ هــای  در 

محتمل تــر شــده اســت. البتــه بــه نظــر می رســد اضافــه 
شــدن ســایر رنگ هــا نیــز دور از دســترس نیســت و شــاید 
نیــز  دیگــری  رنگ هــای  در   5se آیفــون  عرضــه   شــاهد 
باشــیم. بــه نظــر می رســد بایــد در مراســم 15 مــارس ســال 
جــاری میــالدی در انتظــار رونمایــی از آیفــون 5se اپــل 

باشــیم.
گوشــی هوشــمند از وجــود نمایشــگر 4 اینچــی بهــره   ایــن 
می بــرد و ظاهــری شــبیه بــه آیفــون 5 اس اپــل نیــز خواهد 
گوشــی خمیدگــی  کــه لبه هــای  داشــت؛ بــا ایــن تفــاوت 
جزیــی همچــون آیفــون ۶ اس بــه خــود خواهنــد دیــد. 
 A9 تراشــه   انگشــت،  اثــر  سنســور  بــه  بایــد  همچنیــن 
اشــاره گوشــی  پشــت  در  مگاپیکســلی   8 دوربیــن   و 

کنیم.  

آیفون صورتی در راه است
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در  شــخص  هــر  لبــاس 
شــخصیت  مــردم  نظــر 
بــا  و  می کنــد  برمــال  را  او 
لبــاس  خــاص  پوشــیدن 
اطالعاتــی  می توانیــد 
شــیوه  ســلیقه  دربــاره 
شــخصیتتان  و  زندگــی 
قــرار  افــراد  اختیــار  در 

دهیــد؛ مثــال انتخــاب لبــاس بــرای فروشــندگان 
بیشــتر  فروشــندگان  اســت.  ســختی  بســیار  کار 
قــدرت  دارای  افــراد  و  اجرایــی  مدیــران   بــا 
معاشــرت می کننــد و الزم اســت در ظاهــر خــود بــه 
چنــد راهنمایــی توجــه داشــته باشــند. در واقــع 
می خواهنــد  کــه  افــرادی  بــرای  راهکارهــا  ایــن 
در اذهــان عمومــی  بــه عنــوان یــک شــخصیت 

موفــق شــناخته شــوند، مناســب خواهــد بــود.
اســتفاده  حــد  از  بیــش  آالت  زیــور  از  نبایــد   -
موفــق  خانم هــای  مثــال  بــرای  کنیــد؛ 
دســت  بــه  بــزرگ  انگشــترهای  و  تتــو  هیــچ گاه 
خالکوبــی  از  نبایــد  نیــز  آقایــان   نمی کننــد. 

کنند. استفاده 
زیــرا  کنیــد؛  اســتفاده  کــراوات هوشــمندانه  از   -
کنش هــای متفاوتــی ایجــاد می کنــد. کــراوات وا
باشــید.  داشــته  توجــه  خــود  خودنویــس  بــه   -
بــرای  زیبــا  خودنویــس  یــک  از  بخواهیــد  گــر  ا
اســتفاده  زشــت  و  کهنــه  دفتــر  یــک  در  نوشــتن 
گیــوه  کــت و شــلوار  کــه بــا  کنیــد، ماننــد ایــن اســت 

بپوشــید.
- هیــچ گاه جوک هــای بی مــورد تعریــف نکنیــد و 
کــه جوک هــای بی مــزه و بی ادبانــه  بــا افــرادی 
کــه متوجــه  کنیــد  تعریــف می کننــد، طــوری رفتــار 

ح  مطــر بــرای  تمایلــی  شــود 
موضوعــات  ایــن  کــردن 
 نداریــد و در همــه حــال ادب را 

کنید. رعایت 
را  خــود  اینکــه  بــرای   -
از  دهیــد  نشــان  برجســته تر 
و  کمربنــد  مچــی،  ســاعت 
کنیــد. اســتفاده  زیبــا  کیــف 

خــود  شــاید  نزنیــد؛  خــود  بــه  را  عطــری  هــر   -
شــما بــه عطــری عالقه منــد باشــید، امــا در نظــر 
اطرافیــان خوشــایند نباشــد. ارتبــاط قــوی بیــن 
عطــر و حافظــه وجــود دارد و ممکــن اســت بــا زدن 
کنیــد. گذشــته را تداعــی  عطــری خاطــرات بــد 

کــت و شــلوارتان دقــت داشــته باشــید.  - در رنــگ 
کــت و شــلوار بنفــش بــرای محیــط  شــاید یــک 
تبلیغــات، مــد و فشــن زیبــا باشــد؛ امــا بــرای یــک 
ــی  ــه خوب ک وجه ــال ــاور ام ــا مش ــه ی ــنده بیم فروش

ــدارد. ن
ــرد موفــق در شــرکتتان  ــوان یــک ف ــه عن - شــما ب
گــر تصویــر  تصویــری از آن شــرکت خواهیــد بــود. ا
وجهــه  باشــید،  داشــته  اعتمــادی  غیرقابــل 

شــرکت را زیــر ســوال خواهیــد بــرد.
تابســتانی  روبــاز  کفش هــای  از  وقــت  هیــچ   -
همیشــه  بایــد  لباس هایتــان  نکنیــد.  اســتفاده 

باشــد. اطوکشــیده  و  تمیــز 
رســمی  در  مــوی  مــدل  و  ســاده  آرایــش  از   -

کنیــد. اســتفاده  کاری تــان  قرار هــای 
ارزان  خــودکار  یــک  بــا  هیــچ گاه  موفــق  افــراد   -
یــک  همیشــه  و  نمی شــوند  حاضــر  جلســات  در 
دســت  بــه  گران قیمــت  و  زیبــا  خودنویــس 

. نــد می گیر

نحوه لباس پوشیدن افراد موفق

قالیشویی در آستانه نوروز - عکس از ایسنا

ـــمـــاره 11۴ ســـــال دوم                ݡسݒ

کاشت برنج  شالیزارهای رنگارنگ 
در چین

ــج  ــه در آن برن ک ــت  ــاورزی اس کش ــن  ــالیزار، زمی ش
ابتــدا  برنــج  کاشــت  بــرای  می شــود.  کاشــته 
کوچکــی رشــد داد و بعــد  بایــد آن را در محوطــه 
در  شــالیزارهای  کــرد.  منتقــل  شــالیزار  بــه  آن  از 
کاشــت همیشــه پــر آب هســتند.آب مــورد  حــال 
نیــاز بــرای شــالیزارها از آب چــاه یــا آب بندان هــا 
کــم آبــی بدتریــن مشــکل بــرای  تامیــن می شــود. 

اســت. شــالیکاران 

برݤݤݤݤݤنجݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤ طبݤݤݤݤݤ سنتیݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤیرݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤ

و خواب هــای  کننــده خلــط صالــح  تولیــد  برنــج 
خــوب بــوده، در درمــان پیچــش شــکم و زخــم 
امــراض  رحــم،  اختنــاق  خونــی،  اســهال  روده، 
ــا شــیر  ــج ب ــه نافــع اســت. خــوردن برن کلیــه و مثان
کثیرالغــذا بــوده و محــرک نیــروی جنســی و  و شــکر 
کننــده می باشــد. اغلــب پزشــکان در هنــگام  چــاق 
چــون  می کننــد،  تجویــز  کامــاًل  را  آن  ســالمتی 
باعــث طــول عمــر و صحــت مــزاج اســت. چلتــوک 
برنــج دارای مقــدار زیــادی ویتامیــن B می باشــد.

برنــج ســفید از ســایر انــواع آن بهتــر و غذائیــت آن 
بیشــتر اســت. برنــج دارای حالــت جمع کنندگــی و 
یبوســت آور اســت و بــه تنهائــی خاصیــت غذائــی 
کمــی دارد. همچنیــن برنــج بــرای مبتالیــان بــه 
فشــار خــون مفیــد اســت. خــوردن برنــج پختــه 
بــه  می شــود،  خــوب  خوابهــای  دیــدن  باعــث 
نشــود.  روی  زیــاده  آن  خــوردن  در  آنکــه  شــرط 
ک برنــج بــر روی زخمهــای تــازه  پاشــیدن پــودر خــا

ــت. ــد اس مفی

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
9 ماده غذایی برای کودکان باهوش

-« حدیث روز  »-

حضرت فاطمه علیهاالسالم:
برحــذر  آنچــه  از  و  کنــى  عمــل  مى دهیــم،  فرمــان  آن  بــه  را  تــو  آنچــه  بــه   اگــر 

مى داریم، دورى کنى، از شیعیان مایی؛ و اّل هرگز .
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