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شرایط                                    تغییر  و  برق  انرژی  بی رويه  مصرف   8 بخورید  انبه  برگ  دیابت  کنترل  برای 
فرشچیان  به  اجالس  سالن  هنری  نظارت   7 پروانه فاقد  پزشکان  به  بهداشت  وزارت  اولتیماتوم   8 هوایی  و  آب  اقليم 
یک  مختص  آب،  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج   4 شهرکرد  در  دستفروشان  و  روز  بازارهای  ساماندهی  لزوم   5 شد  سپرده 
برق  انرژی  بی رویه  مصرف   2 داشت دست  اسالمی  جمهوری  حزب  دفتر  انفجار  در  که  زنی  دستگیری   3 نیست  دستگاه 
بازیکن   2 مصدومیت     6 کرد  تن  به  قهرمانی  ردای  اصفهان،  کارگران  باشگاه     8 هوایی  و  آب  اقلیم  شرایط  تغییر   و 

7   برند جشنواره شیخ بهایی، »اصفهان« است 6   ثبت ۱۹ طالق در هر ساعت در کشور تیم ملی والیبال

دوشنبه  27 اردیبهشت ماه 1395  || 09 شعبان  1437  ||  16 می 2016  ||  شماره 155  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کنفرانس هم صدا با االقصی: آیت اهلل آملی الریجانی در 

عربستان و رژیم 
 صهیونیستی، مرتکب 
جنایات جنگی شده اند

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

گشایش LC قطار سریع السیر 
تهران - اصفهان

 ترویج فرهنگ 
 مصرف بهینه آب 

مختص یک دستگاه نیست

کجا چنین  فست دود، به 
شتابان؟!

ح پستی  اجرای طر
تقاضای سند مالکیت برای 

نخستین بار در اصفهان
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جام حاشیه ها

 کانون های اراذل 
 و اوباش شناسایی 

و متالشی خواهد شد

ح مقابله با ربا    طر

له
قا

رم
س و  سو  یک  از  بانکی  سود  بحث  سال هاست 

دریافت جرایم سنگین دیرکرد از سوی دیگر مورد 
مراجع  که  گونه ای  به  است؛  گرفته  قرار  توجه 

فرموده اند؛  صادر  فتوا  و  کرده  مخالفت  آن  با  عظام 
کارکنان محترم بانک ها از راس تا  اما با اینکه بیشتر 
کارمند ساده آن مسلمان و مقلد یکی از همین مراجع 
ابهام است و دولت ها هم  هستند، هنوز موضوع در 
به موقع تالشی برای تهیه و تدوین الیحه برای ارایه 
در  گرچه  نداشته اند.  نگرانی  این  رفع  و  مجلس  به 
نمایندگان  طرف  از  طرحی  مجلس  پایانی  روزهای 
ح شده، لکن آن هم معلوم نیست در این مجلس  مطر
به ثمر بنشیند؛ کاش بنشیند و این اقدام آخر مجلس 
آرامشی را هرچند دیر به مردم هدیه کند. برای روشن 

شدن موضوع به چند فتوا اشاره می کنیم: 
بانکی  سود  شیرازی:  مکارم  ناصر  العظمی  اهلل  آیت 
شرعا و عرفا جایز نیست و بانک ها نباید از بدهی ها 

سود بگیرند.
دیرکرد  از  سود  دریافت  همدانی:  نوری  آیت اهلل   

وام های بانکی ربا و حرام است.
آیت اهلل سبحانی: سود بانکی، مصداق رباست...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

دعوت از مینو خالقی برای ارایه توضیح

افزایش 150 هزار تومانی حقوق بازنشستگانرسواترین  رسوایی

نگاهی به فیلم رسوایی 2 ساخته مسعود ده نمکی

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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شــورای   ۹۴/۱۱/۴ مــورخ   ۴/۹۴/۱۹۵۵ شــماره   مصوبــه  اســتناد  بــه  فوالدشــهر  شــهرداری 
اســامی

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول (

 اســامی شــهر  در نظــر دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد.

وز پنجشــنبه مــورخ ۹۵/03/13 جهــت  ــا آخــر وقــت اداری ســاعت 13/30 ر متقاضیــان فرصــت دارنــد ت
اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 

ردیف 

کاربری تجاری -  فروش قطعه زمینی با 
گردشگری به شماره 3/2 واقع  خدماتی و 

در سایت مرکزی فوالدشهر به مساحت 
۱۹۶۲/۲۵ متر مربع 

 مبلغ پایه شماره مزایده
)به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/۳۷۳۵

۱/۷۶۶/۰۲۵/۰۰۰۳۵/۳۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۹۵/.۲/۲۶

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره  ۴/95/16 مورخ 95/1/15و 4/94/2169

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم (

 مــورخ 94/12/2 شــورای اســامی شــهر  در نظــر دارد مزایــده هــای  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه 
متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

وز پنجشــنبه مــورخ ۹۵/03/13 جهــت اطــاع از شــرایط  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
و شــرکت در مزایــده هــا بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 

ردیف 

اجاره مکانی با ابعاد 1/5در2متر مربع جهت 
عکاسی در فضای سبز پارک خلیج فارس

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
)ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )ریال(

 1
۹۵/3711

1/200/۰۰۰2/000/۰۰۰
۹۵/2/۲5

 2
عملیات ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی تعداد 

35 دستگاه پایه بنر و 3 دستگاه بیلبورد و 2 دستگاه پایه 
چهار وجهی در نقاط مختلف شهر فوالد شهر

۹۵/3710
۹۵/2/2539/500/۰۰۰----------

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
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ح مقابله با ربا            طر
ادامه از صفحه یک: 

یــا  و  بانــک  آنچــه  خمینــی)ره(:  امــام  حضــرت 
از  پرداخــت  تاخیــر  بدهــکار در صــورت  از  غیربانــک 
گرفتــن آن  سررســید اضافــه می گیــرد، حــرام اســت و 
کــه دو طــرف معاملــه بــه ایــن  جایــز نیســت؛ هــر چنــد 

باشــند.  داشــته  تراضــی  معنــا 
آیــت  اهلل العظمــی بهجــت: ســؤال: آیــا خســارت تاخیــر 
الزم  عقــد  ضمــن  می تــوان  را  دیرکــرد  و  دیــن  ادای 

کــرد؟ شــرط 
جواب: خیر، حرام و رباست.

ــه نحــو مشــروع در بعضــی  ــا ممکــن اســت ب ســؤال: آی
مــوارد، مثــل وارد شــدن ضــرر بــه شــخص بــه واســطه 
گرفــت یــا بــه صــورت  خســارت تاخیــر ادای دیــن را 
شــرط در ضمــن عقــد الزم و نظیــر این هــا، بــا مالحظــه 

ــر اســت؟ اینکــه ارزش پــول هــم در حــال تغیی
جــواب: وجهــی شــرعی بــرای خســارت تاخیــر تأیــده 

نیســت.
چیــزی  گــر  ا ســوال:  سیســتانی:  العظمــی  اهلل   آیــت 
کــه در  کنــد  کســی قــرض بگیریــم و دهنــده شــرط  را از 
صــورت تاخیــر از مقــرر وجهــی را بــه عنــوان جریمــه 
ــکال دارد؟ ــد، اش کن ــت  ــروض دریاف ــی مق ــر ش ــازاد ب م

جواب: جایز نیست.
آیــت اهلل العظمــی وحیــد خراســانی: ســوال: آیــا جریمــه 
دیرکــرد توســط بانــک و دارایــی )مالیــات( صحیــح 

ــد؟ ــا می باش ــا رب ــت ی اس
جایــز  وام  پرداخــت  تاخیــر  دربــاره  جریمــه  جــواب: 

. نیــس
حــال بایــد دیــد آیــا مافیــای قــدرت و ثــروت می تواننــد 
ح شــوند یــا نمایندگان  مانــع برگــزاری تصویــب ایــن طر

کننــد؟ طــراح موفــق می شــوند اقدامــی تاریخــی 
ح  طــر ایــن  از  مختلــف  دالیــل  بــه  بانک هــا  طبعــا 
کــردن  ج  اســتقبال نمی کننــد؛ بلکــه بــه دنبــال خــار
آن از دســتور خواهنــد بــود تــا هیئــت رییســه مجلــس 
و... چــه تصمیــم بگیرنــد و نماینــدگان چقــدر انگیــزه 
گــر بخواهنــد در راســتای  کــه ا اقــدام داشــته باشــند 
اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل حرکتــی نماینــد، بایــد 
گــره بســیاری از  ــا  کننــد ت ــا قــدرت موضــوع را دنبــال  ب
حــل  تولیــد  بخــش  و  هــا  ســرمایه گذاری  مشــکالت 
هــا  حــرف  خیلــی  رغــم  علــی  و  حــال  هــر  در   شــود. 
گرفتنــد  کنــون برخــی از نماینــدگان مجلــس تصمیــم  ا
تــا بــه جــای اینکــه منتظــر ارایــه الیحــه از ســوی دولــت 
کار شــوند و فکــری بــه  باشــند، خودشــان دســت بــه 

کننــد.  کشــور  حــال اوضــاع نابســامان بانکــی 
کمیته هــای  کــه 2 ســال از عمــرش را در  ح را  ایــن طــر
بــه  و  اســت  گذرانــده  قــم  و  مجلــس  در  تخصصــی 
گذشــته در جلســه علنــی  جامعیتــی رســیده، هفتــه 
کــه البی هایــی اجــازه  کردنــد؛ ولــی افســوس  ح  مطــر
کیــد یکــی از مراجــع  ح را چــه بســا ندهنــد؛ امــا بــا تا طــر
هفتــه  ایــن  در  اقتصــادی  کمیســیون  اســت  قــرار 
گــوش  گفــت  بایــد  کــه  دهــد  تشــکیل  را  جلســه ای 

کــر. شــیطان 
کــه در ایــن میــان باقــی می مانــد ایــن اســت  ســوالی 
ح عملیــات  کــه چــرا عــده ای اینقــدر سرســختانه بــا طــر
بانکــداری بــدون ربــا مخالفــت می کننــد. پاســخ ایــن 
ح جســت و جو  طــر ایــن  در محتــوای  بایــد  را  ســوال 
 94 اســفند  مقــدم  مصباحــی  االســالم  حجــت  کــرد. 
در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری دانشــجو در خصــوص 
اقتصــاد  بــر  آن  تاثیــر  و  کشــور  بانک هــای  وضعیــت 
گفــت: »در تعابیــر برخــی از بانکــی هــای مــا  ایــران 
ــا از  ــه دقیق کلم ــن  ــت. ای ــول باالس ــت پ ــه قیم ک ــده  آم
واژگان برآمــده از بانکــداری ربــوی اســت! چــون مــا 
ــری  ــول عنص ــم. پ کرده ای ــن  ــت تعیی ــول قیم ــرای پ ب
کــه خــودش قیمــت داشــته باشــد. مــا ســودی  نیســت 
ســود  تابــع  بایــد  دهیــم  مــی  ســپرده گذاران  بــه  کــه 
گــر ایــن بــود بــه نفــع  کاالهــا و خدمــات باشــد. ا بــازار 
کل  ــان  ــود بــه زی گــر غیــر از ایــن ب  کل اقتصــاد اســت. ا
بانکــی  نظــام  آشــیل  پاشــنه  ایــن  اســت.  اقتصــاد 
ــا اشــاره بــه همیــن  ماســت.  وی در بخــش دیگــری ب
کــه  اســت  ایــن  حــل  »راه  می کنــد:   اضافــه  ح  طــر
کــه البته بــرای اصالح  سیســتم بانکــی را اصــالح کنیــم 
ــد  ــم و بای کرده ای کار  کــه  نظــام بانکــی دو ســال اســت 
در همیــن مجلــس نتیجــه اش را بگیریــم و منتظــر 

مجلــس بعــدی نیســتیم.« 
دلیــل  ویژه خواری هــا،  ادامــه  معتقدنــد   برخــی 
بــدون  بانکــداری  ح  طــر بــا  بانکی هــا  مخالفــت 
 2۵ مرکــزی  بانــک  گفتــه  طبــق  کــه  چــرا  رباســت؛ 
بانکی هــا  خــود  را  قرض الحســنه  تســهیالت  درصــد 
ح اعطــای وام بــه مدیــران  برمی دارنــد؛ لیکــن ایــن طــر
کارمنــدان بانک هــا را ممنــوع می کنــد و ایــن باعــث  و 
کــه بتوانــد  کارمنــدی  مخالفــت آن هاســت. باالخــره 
بــه راحتــی تســهیالت قــرض الحســنه بگیــرد، موافــق 
کــه  چنیــن طرحــی نخواهــد بــود و ایــن در حالــی اســت 
کارمنــدان دولــت و هــر یــک از آحــاد ملــت هرگــز  ســایر 
بــه تســهیالت قــرض الحســنه دســت نخواهنــد یافــت 
کــم و در حــد  بــا ارقــام بســیار  یــا تعــداد معــدودوی 
مثــال ۵ میلیــون و ... بــا شــرایط ســنگین ضمانتــی و 
... ممکــن اســت بتواننــد دریافتــی از ایــن تســهیالت 
داشــته باشــند. راســتی چــرا بانک هــا در مقابــل وام 
کــه  ازدواج 10 میلیونــی مقاومــت می کننــد؛ بــه اینجــا 
گــر  مــی رســد اعتبــار نیســت؟! جوانــان خــود داننــد ا
نمی تواننــد فکــر دیگــری بکننــد! تــا ببینیــم در ایــن 
روزهــا مجلــس چــه تصمیــم می گیــرد؛ انقالبــی و در 

کــرده...  . راســتای نامگــذاری ســال یــا خــدای نا

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

وزیر کشور در جمع خبرنگاران: 

 گزارش عملکرد دستگاه ها در کاهش 
آسیب اجتماعی، آبان ماه خدمت رهبر انقالب 

تقدیم می شود
گــزارش از وضعیــت  گفــت: قــرار اســت آبــان مــاه جهــت ارایــه  کشــور  وزیــر 
کشــور و اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه  آســیب های اجتماعــی در 

خدمــت مقــام معظــم رهبــری  برســیم.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ایســنا ، عبدالرضــا رحمانــی  گــزارش  بــه 
کشــور  کــه در وزارت  فضلــی در حاشــیه مراســم نکوداشــت مقــام جانبــاز 
کــه بــا مقــام  کــرد: در جلســه ای  برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
معظــم رهبری داشــتیم گزارشــی دربــاره وضعیت آســیب های اجتماعی 
کردنــد  کردیــم و ایشــان دســتوراتی را در ایــن راســتا ابــالغ  کشــور ارایــه  در 
و قــرار شــد شــش مــاه دیگــر نتایــج عملکــرد دســتگاه های مختلــف را بــه 

محضــر ایشــان برســانیم.
کــه داشــتیم   وی بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری در جلســه ای 
در  شــد  قــرار  افــزود:  کردنــد،  رضایــت  ابــراز  شــده  انجــام  اقدامــات  از 
جلســه بعــدی، همــه دســتگاه ها حــول محــور ســاماندهی آســیب های 
اجتماعــی، بــه ویــژه در پنــج اولویــت طــالق، اعتیــاد،  حاشیه نشــینی 
کننــد. گزارش هــای خــود را ارایــه  و مکان هــای حــاد از نظــر آســیب ها 
ــا اشــاره بــه اینکــه جلســه شــورای اجتماعــی نیــز بــه   رحمانــی فضلــی ب
ریاســت رییــس جمهــور برگزار می شــود، گفــت:  بنده به عنوان جانشــین 
ایشــان جلســات را اداره کردم و دســتورات الزم و تقســیم کار ملی صورت 
 گرفتــه اســت. همــه دســتگاه ها از جملــه متولیــان امــور اقدامــات الزم 
را انجــام خواهنــد داد تــا ان شــاءاهلل برای شــش مــاه آینده جهش بلندی 
در خصوص ســاماندهی آســیب های اجتماعی داشــته باشــیم و بتوانیم 

بــا گــزارش قابــل قبولــی در محضر مقــام معظم رهبری حاضر شــویم.
کشــور همچنیــن بــا بیــان اینکــه در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر و   وزیــر 
گرفتــه  کار قــرار  اعتیــاد در بخــش پیشــگیری اقدامــات الزم را در دســتور 
کار  گفــت: تمــام دســتگاه ها در ایــن زمینــه بســیج شــده اند و  اســت، 

گرفتــه اســت. خوبــی انجــام 
کنتــرل عرضــه نیــز ســال قبــل حــدود 1۵ درصــد  وی افــزود:  در حــوزه 
گذشــته مــاه  دو  ظــرف  نیــز  امســال  و  داشــتیم  کشــفیات   افزایــش 

 1۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته ایم.
کــرد: در حــوزه درمــان نیــز، هماهنگی هــای  رحمانــی فضلــی تصریــح 
بســیار خوبی بین وزارت کشــور، وزارت بهداشــت و ســازمان بهزیســتی و 
شــهرداری انجــام گرفتــه و امیدواریــم بتوانیــم با امکانــات بهتری بحث 

کنیــم. درمانــی را دنبــال 
آیت اهلل نوری همدانی:

 تا عزت و امنیت مسلمانان حفظ نشود 
زائران را به حج نمی فرستیم

گفــت: عــزت اســالم و امنیــت  آیــت اهلل نــوری همدانــی، از مراجــع تقلیــد 
گونــه نباشــد، زائــران خــود را  مســلمانان بایــد حفــظ شــود و تــا ایــن 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل حســین  گــزارش  بــه حــج نمی فرســتیم. بــه 
کــرد: هــدف مــا عــزت اســالم اســت و در شــرایط  ــوری همدانــی اظهــار  ن
ــرای عــزت و امنیــت خــود  گــر مســتطیع احســاس خطــر ب اســتطاعت، ا
انقــالب، حفــظ  ادامــه داد: برنامــه  کنــد، حــج واجــب نیســت.  وی 
امنیــت و عــزت مســلمانان اســت و امــروز نیــز در منطقــه، قــدرت هســتیم 
کــه بــا آمریــکا، اســتکبار  و از اوج عــزت صحبــت می کنیــم و بــا دولتــی 
و  بیاییــم  کنــار  راحــت  اســت نمی توانیــم  ارتبــاط  و صهیونیســت در 
افــزود: عــزت  نــوری همدانــی  کنیــم.  پیشــنهادهای آن هــا را قبــول 
ســعودی ها از اســتکبار و صهیونیســت سرچشــمه می گیــرد؛ هیــچ گاه 
ــر آن هــا تســلیم شــویم؛ وظیفــه مــا حفــظ عــزت  حاضــر نیســتیم در براب
کنیــم هیــچ ایرانــی از طریــق کشــورهای  مســلمانان اســت و بایــد ســعی 
دیگــر نیــز بــه حــج نــرود. وی در ادامــه گفــت: کار وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
کنــون بایــد بــه مســجدها بیشــتر رســیدگی  اســالمی بســیار مهــم اســت و ا
کــرد: در وزارت  کــرد. نــوری همدانــی خطــاب بــه جنتــی خاطرنشــان 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قدم هــای خوبــی برداشــته اید و امیدواریــم 
ــه ــن وزارتخان ــتر ای ــق بیش ــاهد توفی ــا ش ــد ت ــتری برداری ــای بیش ــدم ه  ق

 باشیم.

اخبار سیاسی 

غــرب  ابــزاری  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  قضاییــه  قــوه   رییــس 
دارد  را  بشــر  حقــوق  ادعــای  کــه  غــرب  گفــت:   بشــر  حقــوق   از 

در موضوع فلسطین هیچ کاری انجام نداده است.
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی صبــح  گــزارش  بــه 
کنفرانــس هم صــدا بــا االقصــی  دیــروز یکشــنبه 2۶ اردیبهشــت ماه در 
گفــت: مســئله فلســطین موضــوع اول  ــاالر ایــوان شــمس  در محــل ت
جهــان اســالم اســت و امــام راحــل نیــز پیــش از انقــالب اســالمی و 
رهبــر معظــم انقــالب هــم پــس ازانقــالب بــه ایــن موضــوع بارهــا اشــاره 
کنفرانــس  کرده انــد. وی افــزود: در پیــام ســید حســن نصــراهلل نیــز بــه 
کــه موضــوع فلســطین یــک  امــروز، بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده بــود 
مســئله در فلســطین نیســت؛ بلکه جنگ کل اســتکبار با جهان اسالم 
 اســت.رییس قــوه قضاییــه ابــراز داشــت: اتفاقــات شــصت ســال اخیــر 
کــه اولیــن  در فلســطین معیارهایــی را بــرای مــا مشــخص می کنــد 

آن هــا موضــوع و بحــث حقــوق بشــر اســت.
ــه خصــوص در غــرب موضــوع  ــرد: از قرن هــا پیــش و ب ک ــه  وی اضاف
ح مــی شــد؛ امــا امــروز شــاهد  حقــوق طبیعــی و حقــوق بشــر مطــر
کــه همیــن موضــوع حقــوق بشــر تبدیــل بــه ابــزاری شــده  هســتیم 
ــا غــرب از طریــق آن بــر ملت هــا فشــار بیــاورد. آیــت اهلل آملــی  اســت ت

کشــورها نمی تواننــد تلقــی خــود را از حقــوق  کــرد:  الریجانــی تصریــح 
کار  ایــن  نــدارد  حــق  نیــز  غــرب  کننــد؛  تحمیــل  ملت هــا  بــه   بشــر 
 را انجــام دهــد. رییــس قــوه قضاییــه ابــراز داشــت: در صحنــه عمــل

ــرای اثبــات ادعاهــای  فلســطین بــه عنــوان یــک آزمایشــگاه بــزرگ ب
ــه  ــه وزارت خارج ک ــروز  ــت. ام ــده اس ــل ش ــرب تبدی ــری غ ــوق بش حق

گــزارش حقــوق بشــری تبییــن می کنــد   آمریــکا بــرای تمــام جهــان 
ــوم فلســطین انجــام داده  ــرای مــردم مظل کاری ب کــه چــه  ــد  ــد دی بای

اســت.
گفــت: رژیــم صهیونیســتی در جریــان  وی درخصــوص جنــگ غــزه 
حملــه بــه غــزه مرتکــب جنایــات جنگــی شــد؛ آل ســعود نیــز در یمــن 

ــات جنگــی زده اســت. ــه جنای دســت ب
در  آمریــکا  کمــان  حا امــروز  کــرد:  کیــد  تا الریجانــی  آملــی  اهلل  آیــت 
کــه مســلمانان جهــان آن را از صمیــم  شــرایطی حــزب اهلل لبنــان را 
کــه خودشــان در  قلــب دوســت دارنــد، تروریســت معرفــی می کننــد 

می کننــد. حمایــت  تروریســت  از  جهــان 
کشــتار جمعــی بــه  کــرد: آمریــکا بــه بهانــه ســالح های  وی اضافــه 
کــرد و در افغانســتان مرتکــب جنایــات متعــددی شــد؛ بــا  عــراق حملــه 
ایــن حــال ایــران را بــه دلیــل دوســتی بــا حــزب اهلل حامــی تروریســت 
کــه دارد رســواتر از ایــن  ــا ســابقه ای  ــکا ب کنــد؛ البتــه آمری معرفــی مــی 
کنــد. رییــس  ح  کــه بتوانــد چنیــن ادعاهایــی را مطــر حرف هاســت 
قــوه قضاییــه درخصــوص خدمــات و خیانت هــای حــکام دولت هــای 
بــه صــورت  گذشــته  در  از دولت هــا  بعضــی  داشــت:  ابــراز  اســالمی 
پنهانــی و امــروز آشــکارا بــا رژیــم صهیونیســتی همــکاری می کننــد و 
کــه موضــوع فلســطین را از اولویــت جهــان  قصــد آن هــا نیــز ایــن اســت 

کننــد. ح  ــا ایــران را مطــر ــه ب ج و مقابل اســالم خــار
 وی ادامــه داد: آمریکایی هــا بــا جنگ هــای نیابتــی و ســعودی ها 
موضــوع  کــردن  کمرنــگ  حــال  در  تروریســت ها  از  حمایــت  بــرای 

هســتند. فلســطین 

کنفرانس هم صدا با االقصی: آیت اهلل آملی الریجانی در 
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گفــت: اقدامــات  رییــس  کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
الزم در جهــت حفــظ و افزایــش امنیــت عمومــی اندیشــیده 
شــده و کانون هــای اراذل و اوبــاش در اصفهــان شناســایی 

و متالشــی خواهــد شــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
در  خســروی وفا  احمــد  اصفهــان،  اســتان  دادگســتری 
جلســه ســتاد پیشــگیری و مبــارزه بــا جرایــم خــاص اســتان 
اصفهــان بــر ضــرورت و اهمیت برقراری امنیت و احســاس 
کــرد و بیــان داشــت: خوشــبختانه  کیــد  آن در جامعــه تا
برخــورد قاطــع بــا هرگونــه ناامنــی هــم از مطالبــات عمومــی 
در  مناقشــه ای  هیچ گونــه  هــم  و  بــوده  مســئوالن  از 

بــا  بایــد  اعضــای ســتاد  افــزود:  نیســت.وی  آن متصــور 
اشــرار  و  اوبــاش  و  اراذل  و  جرم خیــز  مناطــق  شناســایی 
ــا بهره منــدی از تمامــی ظرفیت هــا، مبــارزه و  شــاخص و ب
برخــورد مقتدرانــه بــا این گونــه افــراد را بــه صــورت ویــژه در 
ــا مســایل  کار قــرار دهنــد و هرگونــه جــرم مرتبــط ب دســتور 
 امنیتــی را از ابتــدا تــا حصــول نتیجــه قطعــی و قانونــی 

مدیریت دقیق انتظامی، اطالعاتی و قضایی کنند.
رییــس ســتاد پیشــگیری و مبــارزه بــا جرایــم خــاص اســتان 

همچنیــن از حفــظ و افزایــش اختیــارات قانونــی پلیــس 
در حــوزه برخــورد بــا جرایــم خشــن خبــر داد و افــزود: در 
دادگســتری اســتان نیــز شــعب ویــژه بــا قضــات باتجربــه و 
کــم بــه ایــن امــر اختصــاص  مجــرب اعــم از دادســرا و محا
کلیــه مراحــل رســیدگی بــه این گونــه جرایــم بــا  یافتــه و 
ــالب و  ــی و انق ــم عموم ک ــس محا ــتان ریی ــت دادس مدیری
کل دادگســتری بــه صــورت جــدی پیگیــری شــده  رییــس  

و بــه نتیجــه نهایــی خواهــد رســید.

خســروی وفا بــا اشــاره بــه اینکــه هیچ گونــه حاشــیه امنــی 
بــرای متجــاوزان و متعرضــان بــه امنیــت و نوامیــس مردم 
کــرد:  خاطرنشــان  داشــت،  نخواهــد  وجــود  اســتان  در 
ــت  ــش امنی ــظ و افزای ــات الزم در حف ــر و اقدام ــام تدابی تم
اندیشــیده  ســتاد  ایــن  در  عمومــی  امنیــت  احســاس  و 
کانون هــای اراذل و اوبــاش شناســایی و متالشــی  شــده و 
کمیتــه ای فرعــی  کــرد:  خواهــد شــد.وی در پایــان تصریــح 
و تیــم ویــژه از بهتریــن و مجرب تریــن نیروهــای ویــژه 
نظامــی و انتظامــی تحــت نظــارت ایــن ســتاد، مســئولیت 
خواهنــد عهــده دار  را  آن  مصوبــات  شــدن   اجرایــی 

 شد.

روز گذشــته انتشــار دو خبــر مربــوط بــه مینــو خالقــی و همچنیــن 
بازداشــت یکــی از عوامــل بمب گــذاری در دفتــر حــزب جمهوری 
اســالمی از ســوی ســخنگوی ناجــا بــا برداشــت های متفاوتــی از 
کــه ســخنگوی ناجــا بــه  ســوی بعضــی از رســانه ها مواجــه شــد 

تشــریح توضیحــات آن پرداخــت. 
ســعید  ســردار  ایســنا،  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه  گمانه زنی هایــی  و  خبرهــا  بــه  اشــاره  بــا  منتظرالمهــدی 
دربــاره دســتگیری یکــی از افــراد دخیــل در انفجــار دفتــر حــزب 
جمهــوری اســالمی منتشــر شــده بــود گفــت: متاســفانه در برخــی 
از رســانه ها دربــاره نــام ایــن فــرد و همچنیــن اتهامــش اخبــار 

نادرســتی منتشــر شــده بــود. فــرد دســتگیر شــده یــک زن بــوده 
کــه در ماجــرای انفجــار در دفتــر حــزب جمهوری اســالمی دســت 
گروهــک  داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن فــرد از عناصــر 
ــی ســکونت داشــته  کشــور آلبان ــوده و در  ــان ب تروریســتی منافق
اســت، ادامــه داد: پــس از صــدور اعــالن قرمــز از ســوی اینترپــل 
گذشــته از  بــرای ایــن فــرد، ســرانجام نامبــرده طــی روزهــای 

کشــور شناســایی و دســتگیر شــد.  ســوی پلیــس ایــن 
کیــد بــر اینکــه نامبــرده زن بــوده و اســامی  ســخنگوی ناجــا بــا تا

دستگیرشــده  فــرد  دربــاره  رســانه ها  برخــی  در  شــده  منتشــر 
ــه جلــب  گفــت: اعــالن قرمــز اینترپــل بــه منزل درســت نیســت، 
ــتگیر  ــا دس ــده و نهایت ــرا ش ــرد اج ــن ف ــاره ای ــه درب ک ــت  ــیار اس س

شــد. 
منتظرالمهــدی دربــاره بعضــی خبرهــای منتشــر شــده دربــاره 
بازداشــت عامــل انتشــار تصاویــر خصوصــی منتســب بــه مینــو 
گفــت:  خالقــی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم نیــز 
کــه  گفــت  کــرد و  گذشــته خبرنــگاری در ایــن بــاره ســوال  روز 

پلیــس اعــالم کــرده ایــن فــرد دســتگیر شــده اســت؛ من در پاســخ 
گفتــم پلیــس خبــری در ایــن زمینــه اعــالم نکــرده اســت. بــه او 
کــه در ایــن زمینــه از   وی ادامــه داد: بنابرایــن اخبــار دیگــری 

ــود، درســت نیســت. قــول بنــده منتشــر شــده ب
کریمــی، مجــری شــبکه   ســخنگوی ناجــا دربــاره ورود منصــوره 
مــن و تــو بــه کشــور نیز گفــت: خبرنــگاری درباره چگونگــی ورود 
کــه مــن در پاســخ بــه او اعــالم  کشــور پرســیده بــود  ایــن فــرد بــه 
کشــور و خــروج از  کــه هرگونــه ممنوعیــت بــرای ورود بــه  کــردم 
آن از ســوی مقــام قضایــی و بــا دســتور قضایــی انجــام خواهــد 

شــد.

دادســتان تهــران انتشــار تصاویــر زن مســلمان بــدون پوشــش مناســب در فضــای مجــازی را فاقــد 
ــا ایــن رفتــار مجرمانــه، نــه بــرای مقابلــه  گفــت: اقــدام دادســتانی تهــران در مقابلــه ب توجیــه خوانــد و 
گرفتــه اســت. بــه  کــه تصاویــرش در اختیــار دیگــران قــرار  بــا دولــت بــوده و نــه حمایــت از فــردی اســت 
گــزارش کیمیــای وطــن، عبــاس جعفــری دولت آبــادی، دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران به سیاســت 
کــرد و در  دادســتانی تهــران در ســال جدیــد دایــر بــر برگــزاری جلســات بــا قضــات نواحــی دادســرا اشــاره 
ــده  ــزان پرون ــه  4 تهــران از نظــر می ــرد: دادســرای ناحی ک خصــوص وضعیــت دادســرای رســالت اظهــار 
 هــای وارده و موجــودی از بزرگ تریــن نواحــی دادســرا محســوب می شــود. دادســتان عمومــی تهــران
وظیفــه  قاضــی را رســیدگی بــه هــر رفتــار واجــد وصــف مجرمانــه دانســت و بــا مــردود شــناختن تأســی و 

ج تصاویــر مینو خالقی  اثرپذیــری قضــات از جریانــات سیاســی و منافــع حزبــی بــه حادثــه اخیــر دایر بــر در
خ داد و انتشــار تصاویر  در فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت: حادثــه ای کــه اخیــرا در فضــای مجــازی ر
خانــم مینــو خالقــی در ایــن فضــا، انعــکاس زیــادی در ســایت ها و شــبکه های مجــازی داشــت و نظــرات 
ــتگیر  ــر دس ــده تصاوی ــار دهن ــرا انتش ــه چ ک ــد  گرفتن ــرده  ــرده و خ ک ــه  گالی ــده ای  ــد. ع ــه ش ــی ارای مختلف
شــده اســت؛ امــا خــود خانــم خالقــی از تعقیــب مصــون مانــده اســت و در مقابــل، عــده  ای دیگــر بــا تاییــد 
تعقیــب متهــم، بــر اقــدام شــورای نگهبــان در رد صالحیــت مینــو خالقــی صحه گذاشــتند. عــده ای دیگر 
کــه  ــا فــردی  ــد ب ــد چــرا بای گفته ان ــد و  نیــز اقــدام دادســرا در دســتگیری متهــم را مــورد انتقــاد قــرار دادن
گری می کــرد این گونــه  کنــد، افشــا کــه قــرار بــود یــک پســت مهــم را تصــدی  کســی  قصــد داشــت علیــه 

برخــورد شــده اســت. جعفــری دولت آبــادی بــا تقبیــح اقــدام انتشــاردهندگان چنیــن تصاویــری، بــر 
کــه دادســتانی  کــرد: مــا بــا قاطعیــت اعــالم می کنیــم  کیــد و اظهــار  وظیفــه دادســرا بــر تعقیــب جرایــم تا
گروه هــا یــا جناح هــای سیاســی کســی را دســتگیر نمی کنــد؛ بلکــه دادســرا بــه  بــرای خوشــایند اشــخاص، 

وظیفــه ذاتــی خــود عمــل می نمایــد. ریختــن آبــروی افــراد بــدون مجــوز قانونــی جــرم اســت. 
کــرد و انتشــار  دادســتان عمومــی تهــران بــه ضــرورت حمایــت از حریــم خصوصــی اشــخاص اشــاره 
تصاویــر دیگــران در فضــای مجــازی بــدون اجــازه آن هــا را از ایــن جهــت قابــل پیگــرد دانســت و در 
کــه خانــم مینــو  کــرد  خصــوص ادعــای بازنشــر شــدن ایــن تصاویــر از صفحــه  فــردی ضدانقــالب، اعــالم 

ــرای ارایــه توضیــح در ایــن زمینــه دعــوت شــده اســت.  خالقــی ب

کرد: دادستان تهران اعالم 

دعوت از مینو خالقی برای ارایه توضیح 

بــا 181 رای موافــق و شــعار »مــرگ 
الــزام  ح  آمریــکا«، 2 فوریــت طــر بــر 
دولــت بــه پیگیــری اخــذ غرامــت از 

آمریــکا تصویــب شــد.
وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 
بــه  دولــت  الــزام  ح  طــر فوریــت   2
ناشــی  خســارات  جبــران  پیگیــری 
از اقدامــات و جنایــات آمریــکا علیــه 
نشســت  در  ایرانــی  اتبــاع  و  ایــران 
تصویــب  بــه  پارلمــان  امــروز  علنــی 

بــر آمریــکا« ســر  کــه شــعار »مــرگ  رســید. وکالی ملــت در حالــی 
از  ممتنــع  رای  و 8  مخالــف  موافــق، ۶  رای  بــا 181  می دادنــد، 
مجمــوع 21۶ نماینــده حاضــر در صحــن مجلــس بــه 2 فوریــت این 

دادنــد. مثبــت  رای  ح  طــر
ح ذیل است: ح به شر کامل این طر متن 

ح: عنوان طر
ح الــزام دولــت بــه پیگیــری جبــران خســارات ناشــی از اقدامــات  طــر

و جنایــات آمریــکا علیــه ایــران و اتبــاع ایرانــی
مــاده 1- بــه منظــور اســتیفای حقــوق ملــت ایــران، دولــت موظــف 
اســت رأســا یــا از طریــق حمایــت از اشــخاص و اتبــاع جمهــوری 
اســالمی ایــران، اقدامــات مقتضــی از جملــه اقدامــات حقوقــی را 
ایــاالت  کامــل از دولــت  جهــت جبــران خســارت و اخــذ غرامــت 
کشــور در مــوارد زیــر را بــه  متحــده آمریــکا بــه جهــت نقــش ایــن 

آورد: عمــل 
کودتــای 28 مــرداد  1- خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از 

1332
2- خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه

3-خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
از  بیــش  از شــهادت  ناشــی  معنــوی  و  مــادی  4- خســارت های 

آزاده( و  ایثارگــر )جانبــاز  نفــر  نفــر و ۶00000   223000
از  بیــش  شــهادت  از  ناشــی  معنــوی  و  مــادی  ۵- خســارت های 

تــرور شــهید   17000
ــکوهای  ــه س ــه ب ــی از حمل ــوی ناش ــادی و معن ــارت های م ۶-خس

نفتــی
7-خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از جاسوســی علیــه ایــران 
توســط ایــاالت متحــده یــا بــا حمایــت و نقش آفرینــی ایــاالت متحده

انســداد، مصــادره  از  ناشــی  مــادی و معنــوی  8- خســارت های 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دارایی هــای  و  امــوال  در  تصــرف  یــا 

نهادهــا و مؤسســات دولتــی یــا عمومــی 
جمهــوری اســالمی ایــران یــا مقامــات 

آن
کلیــه خســارات مــادی و معنــوی   -9
غاصــب  رژیــم  اقدامــات  از  ناشــی 
یــا  حمایــت  بــا  کــه  صهیونیســتی 
نقش آفرینــی آمریــکا انجــام پذیرفتــه 

می پذیــرد. یــا 
کلیــه خســارات مــادی و معنــوی   -10
کــه  ناشــی از ســایر اقدامــات یــا وقایعــی 
بــا حمایــت یــا نقش آفرینــی ایــاالت متحــده روی داده اســت یــا در 

ــد داد. ــده روی خواه آین
کــه ایــاالت متحــده  مــاده 2- دولــت موظــف اســت در مــواردی 
تعهــدات خــود در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران، بــه ویــژه در 
و مقامــات  بــه دولــت  متعلــق  امــوال  و  حــوزه مصونیــت دولــت 
ــدام  ــتای اق ــد، در راس ــض می نمای ــران، را نق ــالمی ای ــوری اس جمه
کلیــه اقدامــات از جملــه اقدامــات حقوقــی مقتضــی را بــه  متقابــل 

آورد.  عمــل 
مــاده 3- دولــت موظــف اســت اجــرای تصمیمــات مراجــع صالح به 
نفــع جمهــوری اســالمی ایــران و اتبــاع آن را در کشــورهای ثالثــی کــه 
اموالــی از ایــاالت متحــده در آن هــا وجــود دارد، در چارچــوب اقــدام 
کشــورهای  کــه دادگاه هــای  کنــد؛ در مــواردی  متقابــل، تعقیــب 
داخلــی  دادگاه هــای  احــکام  اجــرای  یــا  شناســایی  بــرای  ثالــث 
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران اقــدام می کننــد، دولــت موظــف 
اســت اقــدام متقابــل مقتضــی را جهــت شناســایی و اجــرای احــکام 
کشــورها حســب  کشــورها یــا ســایر  دادگاه هــای داخلــی ایــران در آن 

مــورد بــه عمــل آورد.
مــاده 4- اقدامــات حقوقــی و غیرحقوقــی مذکــور در ایــن قانــون تــا 
کــه در قبــال دولــت خارجــی )ایــاالت متحــده بــر اســاس مــاده  آنجــا 
کشــور دیگــر موضــوع مــاده 3 ایــن قانــون(  2 ایــن قانــون یــا هــر 
اتخــاذ می شــود و نقــض مصونیــت آن دولــت یــا مقامــات آن دولــت 
کنــش بــه نقــض تعهــد بین المللــی  تلقــی شــود، بایــد در چارچــوب وا
آن دولــت بــوده و محــدود بــه حــدود اقدامــات متقابــل بــر اســاس 

حقــوق بین الملــل باشــد.
گــزارش اقدامــات بــه  مــاده ۵- وزارت امــور خارجــه موظــف اســت 
عمــل آمــده در راســتای اســتیفای حقــوق ملــت ایران، موضــوع این 
قانــون را هــر ۶ مــاه بــه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی و 

قضایــی حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی ارایــه نمایــد.

کرد مجلس، دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

کانون های اراذل و اوباش شناسایی و متالشی خواهد شد

که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی دست داشت دستگیری زنی 

حتما بخوانید!
تا عزت و امنیت مسلمانان حفظ نشود  دوشنبـــــه  27 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 155 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4801 مورخ 95/2/26 
نوبت چاپ اول

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق 

یافت و گشایش اسناد مناقصه: یخ و مهلت در     3-تار
یخ 95/2/27 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/3/1  وز از انتشار آگهی از تار   الف ( مهلت در یافت اسناد مناقصه به مدت 5 ر

  ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/3/16
وز دوشنبه مورخ 95/3/17 در محل سالن جلسات   ج ( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه ر

  د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
یر بنایی بر اساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.    ه( نحوه عقد قرار داد به صورت ز

یافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان - خیابــان بــاغ گلدســته - مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر - اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان    4- نشــانی در
)امــور قراردادهــا جهــت در یافــت اســناد مناقصــه و دبیــر خانــه جهــت تحویــل پــاکات مناقصــه( )تلفــن تمــاس: 32222889( 

یز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(       ب( ضمانتنامه معتبر بانکی    5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )وار
  6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

ویت می باشد. متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل ر
یابی آنان تکمیل شده باشد.  ز ونده ار ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پر

کل نوسازی مدارس استان اصفهان اداره  م الف :5583

 

ردیف 
کوهپایه تکمیل مقاوم سازی مدرسه شهدای فرهنگی 

مدت قرارداد مبلغ برآورد اولیه به ریالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال( عنوان پروژه 
)بر اساس فهرست بها سال 95(

نوبت مناقصه 

اول1 

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول
اول
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 6

 7
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9
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تکمیل سالن ورزشی )ماضی( بهارستان ناحیه 3

کالسه بنیاد برکت بوئین و میاندشت تکمیل دبستان 6 

مدرسه بنیاد برکت افوس بوئین و میاندشت 

تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه آزادگان)خاندان عظیمی(آران و بیدگل

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید خادم پور )شبان1(آران و بیدگل

تکمیل استخر سرپوشیده والیت نجف آباد

تکمیل مدرسه شماره 10 و 11 موقوفه صارمیه الدان ناحیه 1

تکمیل مدرسه بنیاد برکت ابوزید آباد آران و بیدگل

4290/500/0005/805/420/319 ماه

2/528/860/582

5/883/445/054

7/626/146/061

13/454/391/637

7/832/186/607

7/737/050/344

12/658/845/286

17/215/728/915

5/473/962/498

126/500/000

294/500/000

381/500/000

673/000/000

392/000/000

387/000/000

633/000/000

861/000/000

274/000/000

3 ماه

10 ماه

8 ماه

12 ماه

10 ماه

3 ماه

4 ماه

8 ماه

6 ماه



 افزایش 150 هزار تومانی 
حقوق بازنشستگان

معــاون فنــی و درآمــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی ضمــن 
اعــام جزییــات افزایــش حقــوق بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعــی گفــت: دســت کــم ۱۵۰ هــزار تومــان از طریــق 
کمک هــای جانبــی بــه حقــوق بازنشســتگان اضافــه 

می شــود.
 محمدحســن زدا دبــاره افزایــش حقــوق بازنشســتگان 
حقــوق  افزایــش  میــزان  افــزود:  اجتماعــی  تأمیــن 
بازنشســتگان روز دوشــنبه در هیئــت مدیــره ســازمان 
اعــام  دولــت  هیئــت  بــه  آن  از  پــس  و  مشــخص 
خواهــد  اجرایــی  دولــت  تاییــد  از  بعــد  و   می شــود 

شد.
کمــک معیشــت یــا خــوار و بــار ســال  گفتــه وی،  بــه 
کــه امســال بــه ۳۸ هــزار و  گذشــته ۳۵ هــزار تومــان بــود 
۵۰۰ تومــان افزایــش یافــت و همچنیــن کمــک مســکن 
کــه امســال بــه  گذشــته ۱۵ هــزار تومــان بــود  نیــز ســال 

۱۶ هــزار و ۵۰۰ تومــان رســیده اســت. 
کــرد  اشــاره  بــر ۲۰ ســال  مــازاد  بــه حــق ســنوات  زدا 
ازای  بــه  ســال   ۲۰ بــر  مــازاد  ســنوات  حــق  گفــت:  و 
کــه  بــود  تومــان   ۵۰۰ گذشــته  ســال  ســال،  هــر 
 امســال نیــز همیــن مبلــغ بــه بازنشســتگان پرداخــت

 می شود.
گذشــته ۳۰  کمــک عائله منــدی نیــز ســال   وی افــزود: 
کــه امســال بــه ۳۵ هــزار تومــان  هــزار و ۷۰۰ تومــان بــود 
کمــک اوالد نیــز ســال قبــل ۶ هــزار و  افزایــش یافتــه و 
۲۰۰ تومــان بــوده کــه در ســال جــاری بــه ۷ هــزار تومــان 

رســیده اســت.
 معــاون فنــی و درآمــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفت: 
کمــک هزینــه همســر متکفل ســال ۹۴، ۱۵ هــزار تومان 
کــه امســال بــه ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان افزایــش  بــود 
کــرد: در مجمــوع بــا توجــه  کیــد  یافتــه اســت. زدا تا
کمک هــای جانبــی بــرای هــر پرونــده بازنشســته  بــه 
اضافــه  فــرد  حقــوق  بــه  تومــان  هــزار   ۱۵۰  حداقــل 

می شود.

 صرفه جویی 15 میلیارد ریالی
 در فوالد مبارکه اصفهان

واحــد  تعمیــرات  واحــد  تــاش  پــر  کارکنــان   
گندله ســازی بــا انجــام اقدامــات اصاحــی بــر روی 
متعلقــات بیرونــی شــافت میکســرهای اولیــه ی واحــد 
کردنــد تــا  گندله ســازی )۰۵x۱۱,۱۲( شــرایطی فراهــم 
عمــر شــافت مذکــور از ســه مــاه بــه بیــش از ۵ ســال 

یابــد. افزایــش 
 اصغــر هــادی عابدینــی، سرپرســت تعمیــرات واحــد 
گفــت: در پــی ایــن  ــر  ــا اعــام ایــن خب گندله ســازی ب
کنــون، شــافت ایــن  عمــل مبتکرانــه از ســال ۱۳۸۹ تا
بــا بهتریــن  و  بــدون هیچ گونــه مشــکلی  میکســرها 
کاهــش  دلیــل  بــه  و  بــوده  کار  درحــال  عملکــرد 
توقفــات اضطــراری و اســتفاده بیشــتر از ســنگ آهــن 
کاهــش حجــم تعمیــرات ایــن تجهیــز، حــدود  زبــره و 
بــرای  اقتصــادی  صرفه جویــی  ریــال  میلیــارد   ۱۵

فــوالد مبارکــه دربــر داشــته اســت.
واحــد  تعمیــرات  فورمــن  الماســی،  ســیامک   
ــز در خصــوص جزییــات و چگونگــی  گندله ســازی نی
گفــت: در طراحــی اولیــه  اجــرای ایــن بهینه ســازی 
کــه شــافت فــوق الذکــر در  گونــه ای بــود  شــرایط بــه 
از حــدود  پــس  آهــن  ریزدانه هــای ســنگ  اثــر ورود 
کارکــرد دچــار ســایش، ارتعــاش، شکســتگی  ســه مــاه 
بــرای  کــه  تولیــد می شــد  و در نتیجــه توقــف خــط 
ــدا یــک  گرفتــه شــد ابت حــل ایــن مشــکات تصمیــم 
پوشــش ســرامیکی بــرروی بــوش اســلیو مربوطــه قــرار 
داده شــود تــا ســطح آن نســبت بــه ســایش مقــاوم 
بــا تعبیــه یــک سیســتم آبرســانی  شــود و در ادامــه 
شــافت،  و  اســلیو  بــوش  اطــراف  در  بســته  مــدار 
شــرایطی فراهــم شــد تــا از ورود ریزدانــه ســنگ آهــن 
 از داخــل میکســر بــه محــل پکینــگ هــا ی شــافت 
 جلوگیری به عمل آمده و ازســایش شــافت جلوگیری 

شود. 
ــت:  گف ح  ــر ــن ط ــرای ای ــای اج ــه مزای ــاره ب ــا اش وی ب
قطعــات  مصــرف  کاهــش  اقدامــات،  ایــن  انجــام 
و  مــواد  ریــزش  از  ناشــی  ضایعــات  کاهــش  یدکــی، 
کــه  کاهــش آلودگــی را بــه همــراه داشــت تــا جایــی 
کنــون بــا عملکــرد مناســب در حــال  تجهیــز فــوق تا
کار اســت و پیش بینــی می شــود ایــن رونــد همچنــان 

ادامــه یابــد. 
ــر  ــرگاه مرکــزی ودفت ــان از واحدهــای تعمی وی در پای
ایــن  بــا  ح  طــر ایــن  اجــرای  در  کــه  تعمیــرات  فنــی 
واحــد همــکاری الزم را داشــتند، تشــکر و قدردانــی 

ــرد. ک

 کاهش تولید سالیانه 
2 هزار تن عسل در استان اصفهان

کشــاورزی اســتان  مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
کنــون بــه دلیــل خشکســالی های  گفــت: ا اصفهــان 
کلنی هــای موجــود  مســتمر تولیــد ســالیانه عســل از 
اســت.  یافتــه  کاهــش  تــن  هــزار   ۲ اســتان  در 
بــا  اصفهــان  اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  فیضــی  زهــرا 
ســوم  رتبــه  در  عســل  تــن  هــزار   ۶ ســالیانه  تولیــد 
دشــت:  اظهــار  دارد،  قــرار  کشــور  در  کلنــی  تعــداد 
در  عســل  تــن  هــزار   ۴ حــدود  حاضــر  حــال  در 
برداشــت  اســتان  در  موجــود  کلنی هــای  از   ســال 

می شود. 
کاهــش تولیــد  وی خشکســالی را مهم تریــن عامــل 
در  افــزود:  و  برشــمرد  اصفهــان  اســتان  در  عســل 
عســل  میــزان  خشکســالی،  از  قبــل  ســال های 
ــا  ــود؛ ام ــی ب کنون ــزان  ــتر از می ــان بیش ــدی اصفه تولی
ــد  ــش تولی کاه ــث  ــی باع ــالی های متوال ــروز خشکس ب
۲ برابــری ســالیانه ایــن محصــول در اســتان شــده 

است.

اخبار کوتاه

گشــایش LC قطــار  وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
گفــت: اتصــال ریــل و  ســریع الســیر تهران-قم-اصفهــان 
ح هــای ماســت. عبــاس آخونــدی  بنــدر از مهم تریــن طــر
کنفرانــس بیــن المللــی »ریــل- نفــت و ریــل- بنــدر«  در 
اظهــار داشــت: اصلــی تریــن موضــوع مــا ارتباطــات اســت 
و مــا ایــن سیاســت را در وزارت راه و شهرســازی تعقیــب 
می کنیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه تمــدن ایرانشــهر 
از مدیترانــه تــا شــبه قــاره هنــد و از عــراق تــا آســیای میانــه 
گســترده اســت، افــزود: مــا می توانیــم از طریــق ریــل بیــن 
دریاهــای منطقــه ارتبــاط برقــرار و تمام شــبکه هــای حوزه 

کنیــم. تمــدن ایرانشــهر را بــه یکدیگــر متصــل 
   شبکه یکپارچه ریلی

گــر شــبکه یکپارچــه  وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام اینکــه ا
ریلــی ایجــاد شــود، می توانــد شــبه قــاره هنــد و چیــن را 
آینــده  افــزود: مــا می توانیــم در  کنــد،  بــه اروپــا متصــل 
 ارتبــاط ریلــی ایــران - چیــن، ایــران - مســکو و هلســینکی 

را داشته باشیم.
کشــورهای   آخونــدی بــا اشــاره بــه ارتبــاط خــوب ایــران بــا 
کــه نمایندگــی راه آهــن  همســایه افــزود: مــا امیدواریــم 
ــور  کش ــا را در  ــی آن ه ــورها و نمایندگ کش ــایر  ــران را در س ای
خودمــان داشــته باشــیم. وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 

بــه اینکــه نــگاه مــا از موضــع مشــتری اســت، افــزود: بایــد 
کنیــم  نــگاه  موضــوع  ایــن  بــه  دیگــری  چشــم انداز  بــا 
و بــه دنبــال چشــمه های بــار باشــیم؛ زیــرا منطقــه مــا 
گنــدم اســت و  مرکــز حمــل و نقــل نفــت، پنبــه، معــدن و 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــل ب ــل و نق ــرای حم ــی ب ــیل خوب پتانس

  جابه جایی مواد معدنی
ایــران جابه جایــی ۹۰  مــا در  اینکــه  بیــان  بــا  آخونــدی 
میلیــون تــن مــواد معدنــی داریــم، اظهــار داشــت: این هــا 

روی  بــه  بایــد  بلکــه  شــود؛  جــاده حمــل  توســط  نبایــد 
ریــل بیایــد؛ همچنیــن در حــوزه رگوالتــور بــه همــکاری بــا 

کشــورهای منطقــه نیــاز داریــم.
  قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان 

ــاوگان، ایمنــی، ســامت  ــه توســعه زیرســاخت ها، ن وی ب
گفــت: قطارهــای برنامــه ای  کــرد و  مســافر و زمــان اشــاره 
ــد پیگیــری شــود  ــه بای ک یکــی از موضوعــات مهــم اســت 
اشــاره  بــا  وی  برســد.  اجــرا  بــه  کریدورهــا  تمامــی  در  و 

داشــت:  اظهــار  حومــه ای  نقــل  و  حمــل  توســعه  بــه 
خوشــبختانه پــس از مدت هــا قطــار ســریع الســیر تهــران - 
گرفتــه  کار قــرار  گشــایش LC در دســتور  قــم - اصفهــان بــا 
اســت و امیدواریــم در ۴ ســال آینــده ایــن قطــار بــا ســرعت 

کیلومتــر در ســاعت راه انــدازی شــود.  ۲۵۰
راه هــای  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر   
خروجــی تهــران ۴ خطــه می شــود، افــزود: خوشــبختانه 
حمــل و نقــل حومــه ای بــه ســرعت در دســت اقــدام اســت 
کــه قطــار برنامــه ای بیــن ایــران و کشــورهای  و امیدواریــم 

ــود. ــرار ش ــه زودی برق ــایه ب همس
  روش های جدید مالی

بــا  کــرات  مذا در  مالــی  جدیــد  روش هــای  بــه  وی 
کــرات  مذا در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  خارجــی  کشــورهای 
بــه موضــوع لیزینــگ و اســتفاده از بــازار ســرمایه بــرای 
صحبــت  ســرمایه گذاری  قابــل  صندوق هــای  تشــکیل 
کرده ایــم. وزیــر راه و شهرســازی، اتصــال ریــل بــه بنــدر را از 
گفــت: یکــی از بحث هــا  مهم تریــن موضوعــات دانســت و 
کــه بایــد در ســاخت بنــدر  بــا ســرمایه گذاران ایــن اســت 
ریــل را هــم طراحــی کننــد؛ همچنیــن موضــوع جابه جایی 
کــه امیدواریــم در  ح هــای ماســت  ریلــی نفــت از دیگــر طر

ســال ۹۵ رشــد خوبــی در ایــن بخــش داشــته باشــیم.

کرد: وزیر راه و شهرسازی اعالم 

گشایش LC قطار سریع السیر تهران-اصفهان

درحالــی رییس جمهــور از ایجــاد حــدود ۱.۲ میلیــون 
کــه مشــاغل  گفتــه  گذشــته ســخن  شــغل در دو ســال 
گذشــته ســالیانه ۶۶ هــزار  ایجــاد شــده در یــک دهــه 
و ۷۰۰ مــورد بــوده و اقتصــاد ایــران حتــی تــوان ایجــاد 
مردادمــاه  نــدارد.  هــم  را  ســال  در  شــغل  هــزار   ۱۰۰

رســمی  آغــاز  از  قبل تــر  کمــی   ۹۲
ریاســت جمهــوری حســن روحانــی 
گزارشــی  وی  یازدهــم،  دولــت  در 
دولت هــای  اشــتغالی  عملکــرد  از 
آن  در  و  کــرد  ارایــه  دهــم  و  نهــم 
زمــان تعــداد اشــتغال ایجــاد شــده 
هــزار   ۱۵ از  کمتــر  را  ســال  هــر  در 
کــه  حالــی  در  دانســت؛  شــغل 
بودنــد  مدعــی  وقــت  دولت هــای 

توانســته اند ۷ میلیــون شــغل  ع ۸ ســال  در مجمــو
کننــد. در عیــن حــال، در همــان دوره برخــی  ایجــاد 
کار، ایجــاد ســالیانه  کارشناســان اقتصــادی و بــازار 
تــا ۲.۵ میلیــون شــغل را نپذیرفتنــد و آن را در تضــاد 

پارامترهــای  ســایر  و  اقتصــادی  رشــد  وضعیــت  بــا 
آن دانســتند. حــاال در ســومین ســال  بــر  تاثیرگــذار 
کــه مهم تریــن شــعارش  فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد 
ارایــه  و  بیــکاری  معضــل  حــل  داخلــی  بخــش  در 
زمینــه  در  دولــت  عملکــرد  از  دوره ای  گزارش هــای 
آمــار  مرکــز  بــود،  بیــکاری  بــا  مقابلــه 
ایــران می گویــد در فاصلــه ســال های 
خ  نــر بــه  درصــد  یــک   ۹۳ تــا   ۸۴
شــده  افــزوده  اقتصــادی  مشــارکت 
نفــر  تنهــا ۶۶ هــزار و ۷۰۰  و ســالیانه 

شــوند.  کار  بــازار  وارد  توانســته اند 
در  گفــت:  ایــران  آمــار  مرکــز  معــاون 
جمعیــت  بــه   ۹۴ تــا   ۸۴ ســال های 
نفــر   ۷۰۸ و  هــزار   ۸۸۲ کشــور  فعــال 
کــه از ایــن تعــداد ۶۶۷ هــزار و ۷۸۲ نفــر  افــزوده شــد 
کننــد و  توانســته اند شــغلی بــرای خــود دســت و پــا 
۲۱۴ هــزار و ۹۲۶ نفــر نیــز نتوانســتند و بــه جمعیــت 

افــزوده شــدند. کشــور  بیــکاران 

کرد گزارش روحانی از اشتغال را رد  مرکز آمار، 
بــه  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
مناســبت روز ۲۷ اردیبهشــت »روز ملــی ارتباطــات و روابــط 
عمومــی«، گردهمایــی خانــواده بــزرگ روابــط عمومی هــای 
برگــزار  بهشــتی  شــهید  اردوگاه  در  اصفهــان  خــاق  شــهر 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  می شــود. بــه 

نباتی نــژاد  هــادی  اصفهــان، 
جشــنواره  برگــزاری  حاشــیه   در 
اظهــار  اصفهــان  در  بهایــی  شــیخ 
کــرد: امــروزه نقــش روابــط عمومی هــا 
تصمیم گیری هــای  بــه  کمــک  در 
مدیریتی و اســتراتژیک یک ســازمان 
کــه بایــد  نقشــی در خــور توجــه اســت 
آن را بــه طــور جــدی و اساســی مــورد 

ــرار داد. ــه ق توج
مهم تریــن  عمومی هــا  روابــط  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بخــش بــرای ســازماندهی و برنامه ریــزی در دســتگاه ها 
ویژگــی  کــرد:  تصریــح  می آینــد،  حســاب  بــه  ارگان هــا  و 
ارتباطــات  ایجــاد  توانایــی  توانمنــد،  مدیــران  شــاخص 

درون و برون ســازمانی اســت و چنانچــه عالی تریــن مقــام 
هــر دســتگاه و ســازمانی بــه ایــن وظیفــه خطیــر بی تفــاوت 
مدیریتــی  چنیــن  ســازمان  کان  مدیریــت  در  یــا  باشــد 
اندیشــیده نشــود، بخــش عمــده ای از وظیفــه دســتگاه 
کثــر تــوان  مدنظــر ناقــص باقــی می مانــد و نمی تــوان از حدا

آن ســازمان بهــره بــرد.
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه روابــط عمومی هــا بــه عنــوان 
عمــل  نهادهــا  و  ســازمان ها  تپنــده  قلــب 
عمومی هــا  روابــط  داد:  ادامــه  می کننــد، 
مختلــف  دســتگاه های  بینــای  چشــم 
پویایــی  کــه  هســتند  دولتــی  و  خصوصــی 
اداره هــا  بالندگــی  و  رشــد  موجــب  آن هــا 
کــرد:  کیــد  تا وی  می شــود.  ســازمان ها  و 
ــا تعامــل ســازنده و  مدیــران روابــط عمومی هــا می تواننــد ب
کارآمــد بــه مــرز شــکوفایی برســند؛ چــون رســانه ها هســتند 
کــه در بیشــتر مواقــع افــکار عمومــی را مدیریــت می کننــد و 

می کشــند. چالــش  بــه 

ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
بــه وجــود آمــده پــس از اجرایــی شــدن برجــام بــرای مشــارکت 
طرف هــای ایرانــی بــا ســرمایه گذاران خارجــی اظهار کرد: مشــارکت 
و ارتقــای توانایی هــای داخلــی، بخشــی از اولویت هــای اصلــی 
کــه بــر مبنــای ارتقــای تــوان داخلــی اهمیــت  ایــن حــوزه هســتند 
زیــادی دارد؛ از ایــن رو بایــد در ایــن شــرایط مونتــاژ را فرامــوش 
کنیــم. وی بــا اشــاره بــه رویکــرد اقتصــاد درون زا و برون نگــر در 
اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد: در چارچــوب اقتصــاد درون زا، بایــد 
کثــری از تــوان داخلــی در دســتور  مســایلی همچــون اســتفاده حدا
کار قــرار گیــرد و در حــوزه برونگرایــی نیــز بایــد اتصــال اقتصاد کشــور 
بــه فضــای بــه وجــود آمــده پــس از لغــو تحریم هــا چــه در بازارهــای 
گیــرد.  کار قــرار  علمــی و چــه در حــوزه صنعتــی و تجــاری در دســتور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت مشــارکت با ســرمایه گذاران 
خارجــی و انتقــال تکنولــوژی بــه داخــل را یکــی از اصلی تریــن 
کــرد و افــزود:  کشــور پــس از لغــو تحریم هــا عنــوان  اولویت هــای 
گذشــته در عقــد قراردادهــای  کــه ســابقه چنــد مــاه  همان طــور 
مشــارکتی بــا طرف هــای خارجی نشــان از یک بســتر مثبــت در این 
حــوزه دارد، مــا می توانیــم در حــوزه ســرمایه گذاری بــرای تولیــد 

کنیــم. قطعــات نیــز از ایــن قابلیــت اســتفاده 

بســاط  شــدن  جمــع  و  ارز  خ  نــر یکسان ســازی 
بــودن  نرخــی  چنــد  از  ناشــی  فســاد  و  رانت خــواری 
گذشــته  ســال  چنــد  در  مرکــزی  بانک هــای  شــعار  آن 
کــه هــر بــار زمــان ایــن وعــده بــه دالیــل  بــوده اســت 
 خــاص زمانــی خــود بــه تاخیــر افتــاده و بــه مرحلــه اجــرا

کل بانــک مرکــزی زمــان  نرســید؛ امــا ایــن بــار رییــس 
یکســان ســازی را از نیمــه اول ۱۳۹۵ بــه پایــان ســال 

کــرد. تمدیــد 
بیانگــر  مرکــزی  بانــک  رســمی  آمارهــای  گرچــه   
اقتصــاد  کان  متغیرهــای  در  نســبی  ثبــات  برقــراری 
توجهــی  جالــب  حــد  تــا  تــورم  کــه  گونــه ای  بــه  بــود 
درصــد  چندیــن  و  مثبــت  اقتصــادی  رشــد  یــا  کاهــش 
ــر  ــام نظ ــت تم ــرات نتوانس ــن تغیی ــا ای ــت، ام ــود یاف بهب
تامیــن  ارز  شــدن  تک نرخــی  بــرای  را  مرکــزی  بانــک 
کافــی  منابــع  وجــود  دیگــر  ســویی  در  کــه  چــرا  کنــد؛ 
بانکــی  بیــن  روابــط  گســترش  لــزوم  همچنیــن  ارزی 
کنــون بــا  کــه ا ح می شــود  در ســطح بیــن الملــل مطــر
 تحریم هــای موجــود در وضعیــت چنــدان مناســبی قــرار

 ندارد.

 باید مونتاژکاری 
کنیم را فراموش 

خ ارز   وعده یکسان سازی نر
تمدید شد

آبفا

ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 
مختص یک دستگاه نیست

معــاون فرهنگــی دانشــگاه آزاد خوراســگان در بازدیــد 
اســتان  آبفــای  شــرکت  گفــت:  آب  فرهنــگ  خانــه  از 
کارگاه  بــه  آب  فرهنــگ  خانــه  تجهیــز  بــا  اصفهــان 
کــودکان و نوجوانــان  مدیریــت مصــرف، ســالن آمــوزش 
نمایشــگاه  برگــزاری  مجــرب،  مربیــان  از  اســتفاده  بــا 
آب  مصــرف  مدیریــت  دربــاره  خمیرســازی  و  نقاشــی 
بــا  کــه  باشــد  شــرکت هایی  معــدود  از  یکــی  توانســته 
زمینــه  در  مؤثــری  بســیار  گام هــای  اقداماتــی  چنیــن 
کــه  کــودکان و نوجوانــان  فرهنگســازی آب در میــان 
کشــور هســتند، بــردارد. دکتــر اســماعیلی  آینده ســازان 
کار  افــزود: آمــوزش بــه جهــت تغییــر نگــرش در دســتور 
کنون شــرکت  قــرار می گیــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه هم ا
آبفــای اســتان اصفهــان بــه صــورت مســتمر و پیوســته 
کــودکان و نوجوانــان درخصــوص  اقــدام بــه آمــوزش 
مصــرف بهینــه آب نمــوده اســت؛ نتیجــه ایــن امــر مهــم 
طــی ســالیان آینــده بســیار مشــهود خواهــد شــد و بــه 
طــور حتــم در ســال های آینــده، آب بــه شــکل بهینــه 
ــا  ــود. وی ب ــرف می ش ــدگان مص ــن آموزش دی ــط ای توس
بیــان اینکــه نــگاه ســازمانی بــه مقولــه آب نبایــد وجــود 
داشــته باشــد، بلکــه بایــد نگاه اســتراتژیک بــه چگونگی 
چرخــه، تولیــد، توزیــع و مصرف آب داشــت، اظهــار کرد: 
کــه بــه طور مســتمر  پدیــده خشکســالی چندســالی اســت 
فرهنــگ  بنابرایــن  می پیونــدد؛  وقــوع  بــه  کشــور  در 
مصــرف درســت بایــد در زمینه هــای مختلــف نهادینــه 
یــا دو دســتگاه  کــه متولــی ایــن امــر تنهــا یــک  شــود 
ســازمان ها  و  دســتگاه ها  بیشــتر  بایــد  بلکــه  نیســت؛ 
بــه  اقداماتــی  یکدیگــر  بــا  هماهنگــی  و  همــکاری  بــا 
قــرار  کار  دســتور  در  آب  مصــرف  بهینه ســازی  منظــور 
کــه در ایــن رابطــه واحــد فرهنگــی دانشــگاه آزاد  دهنــد 
علمــی  زمینه هــای  در  آمادگــی همــکاری  خوراســگان 
- فرهنگــی - هنــری بــا نهادهــای ذی ربــط بــه ویــژه 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان را دارد تــا بــا مدیریــت 
گام هــای موثــری درخصــوص  و برنامه ریــزی فرهنگــی 
ــه  ــردارد. در ادام ــت آب ب ــرف درس ــگ مص ــج فرهن تروی
ایــن نشســت مهنــدس امینــی، مدیــر عامــل شــرکت 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــت: ش گف ــان  ــتان اصفه ــای اس آبف
اصفهــان در طــی ســال های اخیــر بــا اقدامــات فرهنگــی 
گســترده ای توانســته تاحــدودی مصــرف بهینــه آب را 
میــان اقشــار مختلــف جامعــه ترویــج دهــد؛ بــه عنــوان 
کنــون حــدود ۸۴ درصــد مشــترکان در بخش  مثــال هم ا
خانگــی بیــن صفــر تــا ۲۰ متــر مکعــب در مــاه آب مصــرف 
اســت؛این  مصــرف  الگــوی  مطابــق  کــه  می کننــد 
بــه  درصــد   ۶ تــا   ۵ ســاله  همــه  کــه  اســت  درحالــی 
مشــترکان آب افــزوده می شــود؛ امــا بــا ایــن وجــود طــی 
ــترکان  ــال مش ــن هرس ــور میانگی ــه ط ــته ب گذش ــال  ۳ س

کردنــد. کمتــر مصــرف  بیــن ۱/۵ تــا ۲ درصــد آب 

حتما بخوانید!
3مرکز آمار، گزارش روحانی از اشتغال را ... دوشنبه   27  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 155 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

دستمزدی منطقی و عادالنه
هــادی ابــوی، دبیــر کل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران کشــور می گویــد: وقــت آن 
اســت کــه بــرای اصــاح نظــام دســتمزد، چــاره ای بیندیشــیم؛ چــون شــکاف بیــن دســتمزد و 

ــت. ــرده اس ــخت ک ــران را س ــت کارگ ــع معیش ــا، وض ــر درآمده ــع نابراب ی ــورم و توز ت

در قاب تصویر

روابط عمومی ها، قلب تپنده سازمان ها هستند

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان درنظر

نوبت اول 

کشاورز راد مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  اصغر 

))آگهی مناقصه((

داردعملیــات تهیــه و اجــرای پارتیشــن های ســاختمان دفتــر مرکــزی ســازمان بــه صــورت کامــل و 
بــی آزادراه شــهید  قابــل بهره بــرداری مطابــق بــا نقشــه و مشــخصات فنــی واقــع در کنــار گــذر غر
یبــی 2/227/100/000  صیــاد شــیرازی، حــد فاصــل پــل هشت بهشــت و پــل رکــن الدولــه بــه مبلــغ تقر
ــکاران  ــه پیمان یــق مناقصــه ب ــی پیش بینــی شــده از طر ــت آیتم هــای عملیات ــر اســاس قیم ــال را ب ی ر

واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد. 
ارائــه  بــا   95/3/5 مورخــه  اداری  وقــت  پایــان  تــا   95/2/27 یــخ  تار از  می تواننــد  متقاضیــان 
معرفی نامــه معتبــر و مــدارک مربوطــه و ســوابق کاری بــه دفتــر فنــی ســازمان واقــع در خیابــان 
ده  وی هتــل عباســی، مجتمــع عباســی، طبقــه همکــف، واحــد 107 مراجعــه نمــو وبــر آمــادگاه، ر
ینــه تهیــه اســناد  یــال بابــت هز یــز مبلــغ 500/000 ر و پــس از اخــذ تاییدیــه دفتــر فنــی اقــدام بــه وار
شــعبه  ایــران  ملــی  بانــک  نــزد   3100003041007 شــماره  جــاری  حســاب  وجــه  در  مناقصــه 
یافــت در را  مناقصــه  اســناد  و  ده  نمــو ملــی(  بانکــی  شــعب  کلیــه  در  پرداخــت  )قابــل   اصفهــان 

 نمایند.

 تلفن تماس: 32225535- 32211442 
1-شــرکت کننــدگان بایســتی دارای تخصــص، تــوان اجــراء و تجربــه مناســب و حســن ســابقه در 

ایــن زمینــه باشــند.
یــال طــی ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش  2- ارائــه ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 13/200/000 ر

پرداختــی الزامــی اســت.
وز می باشد. 3-مدت  اجراء: 20 ر

4-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 95/3/6 می باشد.
5-پیشنهادات در مورخه 95/3/8 بازگشایی می شوند.

6-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
ینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.  7-هز



 حمایت پارک فناوری یزد 
از توسعه کارآفرینی

گفــت: پــارک علــم و فنــاوری  رییــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد 
کــه توســعه  ــد  کــزی می دان ــا مرا ــه همــکاری ب یــزد خــود را متعهــد ب
کار خــود قــرار  کارآفرینــی مبتنــی بــر نــوآوری و تکنولــوژی را در دســتور 
می دهنــد. »داریــوش پورســراجیان« در نشســتی کــه بــه منظــور عقد 
تفاهم نامــه همــکاری بــا مرکز علمی کاربــردی جواداالئمــه)ع( برگزار 
 شــد، بــا بیــان اینکــه رویکــرد پــارک تنهــا امضــای تفاهم نامــه نیســت

شــدن  محقــق  و  عملــی  نتایــج  بــه  رســیدن  مــا  رویکــرد  گفــت: 
بــا امضــای تفاهم نامــه بســتر مناســبی  البتــه  کــه  برنامه هاســت 
تمرکــز  کــرد:  عنــوان  وی  می شــود.  ایجــاد  آن هــا  تحقــق  بــرای 
مجموعــه بایــد روی پیگیــری و انجــام فعالیت هــا باشــد؛ زیــرا پــس 
کــز، اقدامــات الزم جهــت اخــذ مجــوز  از بررســی فعالیت هــای ایــن مرا
از وزارت علــوم توســط پــارک یــزد انجــام می شــود. پورســراجیان در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بــا ابــراز قدردانــی از اهتمــام مجموعــه 
کــز رشــد و شــرکت های فنــاور در دل  جواداالئمــه)ع( بــه توســعه مرا
گفــت: پــارک علــم و فنــاوری یــزد خــود را متعهــد بــه همــکاری  خــود 
کارآفرینــی مبتنــی بــر نــوآوری و  کــه توســعه  کــزی می دانــد  بــا مرا

کار خــود قــرار می دهنــد. تکنولــوژی را در دســتور 

رشد قاچاق در سال اقتصاد مقاومتی 
قابل تفسیر نیست

بازرگانــی  اتــاق  پایــش  و  سیاســت گذاری  کمیســیون  رییــس 
قاچــاق  بایــد  چــرا  مقاومتــی،  اقتصــاد  ســال  در  گفــت:  اصفهــان 
و  کنــد  رشــد  آزادانــه  این گونــه  داخــل،  تولیــد  بزرگ تریــن دشــمن 
ایــن مســئله قابــل تفســیر نیســت. مصطفــی رناســی اظهــار داشــت: 
مشــخص  می رســد،  دالر  میلیــارد  مــرز ۲۰  بــه  قاچــاق  کــه  زمانــی 
کوله پشــتی  و  حیوانــات  از  اســتفاده  بــا  قاچــاق  ایــن  کــه  اســت 
کامــا ســازمان یافته انجــام می شــود. وی بــا اظهــار  انجام نشــده و 
اینکــه مبــارزه بــا فســاد بــرای بهبــود رشــد اقتصــادی الزامــی اســت 
ادامــه داد: مبــارزه بــا فســاد نیــز شــبیه بــه برخــی بیماری هاســت 
هســتند  موفقیت آمیــز  اغلــب  جراحــی  عمل هــای  اینکــه   ماننــد 
امــا بیمارانــی کــه درگیــر عفونــت شــوند، تــوان ادامــه زندگــی نخواهنــد 
داشــت. رییــس کمیســیون سیاســت گذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی 
عفونــت  نقــش  دقیقــا  نیــز  اقتصــاد  در  فســاد  گفــت:   اصفهــان 
کشــور وجــود داشــته باشــد  را بــازی می کنــد و مادامی کــه فســاد در 
رناســی  نمی رســد.  نتیجــه  بــه  اقتصــاد  اصاحــی  سیاســت های 
ــر ۶۰  ــال اخی ــه س ــی س ــت: ط گف ــور  کش ــرکوب ارزی در  ــاد از س ــا انتق ب
ــا  ــط قیمت ه ــطح متوس ــی س ــه یعن ک ــم  کردی ــه  ــورم را تجرب ــد ت درص
ــر بســیار خفیفــی داشــته و  ــرخ ارز تغیی ــا ن ۶۰ درصــد رشــد داشــته؛ ام
ایــن یعنــی تولیدکننــده و بــازار صــادرات را بــا ایــن اعمــال بــرای خــود 

کردیــم. کوچــک 

اخبار  کوتاه 

 تجلیل ویژه شهردار اصفهان 
از خانواده های شهدای مدافع حرم

تکریــم  و  تجلیــل  ویــژه  حــرم«  »مدافعــان  بــزرگ  همایــش 
خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم ایرانــی و افغانــی، امــروز بــا 
حضــور شــهردار اصفهــان در امامــزاده زینبیــه برگــزار می شــود. 
همایــش بــزرگ مدافعــان حــرم، ویــژه تقدیــر از خانواده شــهدای 
ایرانــی و افغانــی مدافــع حــرم، امــروز یکشــنبه در آســتان مقــدس 
امامــزاده زینبیــه اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن همایــش بــا 
ســخنرانی حجــت  االســام سیدحســین مؤمنــی و روایتگــری 
مهــدی  حــاج  مداحــی  همچنیــن  و  احمدیــان  محمــد  حــاج 
کربایــی ســیدرضا نریمانــی فــردا شــب پــس از اقامــه  سلحشــور و 
نمــاز مغــرب و عشــاء در آســتان مقــدس حضــرت زینــب)س( 
واقــع در خیابــان زینبیــه اصفهــان برگــزار می شــود و از خانــواده 
بیــش از ۶۰ شــهید مدافــع حــرم افغانــی و ایرانــی تجلیــل بــه 
شــهردار  کــه  مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی  می آیــد.  عمــل 
اصفهــان و رییــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
نیــز حضــور خواهنــد داشــت، دکتــر جمالی نــژاد از خانواده هــای 

شــهدای مدافــع حــرم تجلیلــی ویــژه می کنــد.

 لزوم ساماندهی بازارهای روز 
و دستفروشان در شهرکرد

فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد خواســتار ســاماندهی بازارهــای 
روز و دستفروشــان از ســوی شــهرداری شــهرکرد شــد. حمیــد 
ملک پــور در نشســت شــورای هماهنگــی ترافیــک شهرســتان 
بــرای  دستفروشــان  و  روز  بازارهــای  کــرد:  اظهــار  شــهرکرد 
کــه ضــروری اســت  کــرده  شــهروندان مشــکات بســیاری ایجــاد 
کنــد.  تــا شــهرداری شــهرکرد در خصــوص ســاماندهی آن اقــدام 
وی همچنیــن بــر جابه جایــی تیرهــای بــرق ســطح شهرســتان 
کیــد  کــه در معابــر واقــع شــده اســت تــا شــش ماهــه اول امســال تا
گفــت: همچنیــن تیرهــای بــرق ســه راهــی خوزســتان  کــرد و 
نیــز بایــد از ســوی اداره امــور بــرق شهرســتان تــا پایــان خــرداد 
مــاه جابه جــا شــود. ملک پــور حــذف تقاطــع اول بلــوار حافــظ 
شــهرکرد را از دیگــر مصوبــات ایــن نشســت دانســت و تصریــح 
ح اصــاح هندســی تقاطــع ســعدی بــه بلــوار حافــظ  کــرد: بــا طــر
موافقــت شــده و اقــدام الزم در خصــوص حــذف تقاطــع اول بلوار 

حافــظ انجــام می گیــرد. 
دو  مقدمــات  فراهم ســازی  از  شــهرکرد  شهرســتان  فرمانــدار 
کســی بــرای خــط شــهرکرد- سورشــجان خبــر داد و  ســرویس تا
ح در شــورای ترافیــک موافقــت شــده و امیــد  افــزود: بــا ایــن طــر
ــا در راســتای تســهیل حمــل و نقــل مســافران، ایــن دو  اســت ت
راه انــدازی شــود. اصــاح هندســی چنــد  بــه زودی  ســرویس 
خیابــان در ســطح شــهرکرد، نصــب ســرعت گیر در محل هــای 
مناســب و جابه جایــی چنــد تابلــو تبلیغاتــی در ســطح شــهر از 

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای ــر مصوب دیگ

اخبار کوتاه 

اســتاندار اصفهــان گفت: برند جشــنواره شــیخ بهایــی، کلمه اصفهان 
اســت. ایــن رویــداد بــا برگــزاری در اصفهــان بســیاری از ســرمایه گذاران 
خارجــی را مشــتاق بــه بازدیــد می کنــد؛ از ایــن رو رییــس جشــنواره، 
فکــر جابه جایــی جشــنواره بــه اســتان های دیگــر را نداشــته باشــد. 
رســول زرگرپــور در اختتامیــه دوازدهمیــن جشــنواره ملــی فــن آفرینــی 
کــه چهــار  شــیخ بهایــی بــا اشــاره بــه ســابقه پنــج هــزار ســاله اصفهــان 
بــار پایتخــت ایــران بــوده، اظهــار کرد: دین اســام در عربســتان شــکل 
گرفــت و از طریــق هنــر ایرانــی رواج یافــت. اصفهــان در صنعــت، رتبــه 
کشــاورزی جــزو ســه اســتان پیشــرفته اســت و در  اول را دارد و در 

ــد. کشــور می زن گردشــگری حــرف اول را در 
 اصفهان، پایتخت صنایع دستی جهان اسالم

کــه 7۰ درصــد  اســت  ملــی  اســتان  یــک  ادامــه داد: اصفهــان  وی 
کشــور را تامیــن می کنــد.  کشــور و 5۰ درصــد مصالــح ســاختمانی  فــوالد 
ــا بیــان اینکــه اصفهــان پایتخــت صنایع دســتی  اســتاندار اصفهــان ب
گردشــگری جهــان اســام اســت، افــزود: اصفهــان در ســال ۲۰17  و 
گردشــگری جهــان خواهــد بــود؛ امــا فــردای اصفهــان چــه  پایتخــت 
ح آمایــش ســرزمین کــه اولین بــار در کشــور  خواهــد بــود؟ مطابــق بــا طــر
ســعی شــد در بــرش اســتانی تهیــه شــود، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه اصفهــان دیگــر صنعــت نمی خواهــد. در اصفهــان دیگــر نبایــد 

دودکــش ببینیــم و اصفهــان دیگــر پمــپ آب نمی خواهــد.
  سه محور توسعه

کشــاورزی  کــرد: اصفهــان بــه مرحلــه فراصنعتــی و فرا زرگرپــور اضافــه 
رســیده و نیازمنــد ســه محــور توســعه اســت؛ محــور اول علــم و فناوری 
کریــدور علــم و فنــاوری قــرار اســت  و تحقیقــات اســت و در ایــن راســتا 

کشــور از جملــه اصفهــان تاســیس شــود. محــور دوم  در چنــد اســتان 
 ۲۰ حــدود  اســت.  فرهنگــی  میــراث  و  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
گردشــگری و طبیعــی در اصفهــان وجــود دارد و بیــش  هــزار جاذبــه 
کشــور  از ۶ جاذبــه میراثــی بین المللــی دارد و یــک ســوم صنایع دســتی 
کــرد: بــه برکــت دولــت تدبیــر  متعلــق بــه اصفهــان اســت. وی بــا بیــان 
گذشــته ســه برابــر شــده و  گردشــگری نســبت بــه ســال های  و امیــد، 
در ســال گذشــته، 8۶ کشــور دنیــا از اصفهــان بازدیــد کردنــد. اســتاندار 
اصفهــان ســومین محــور توســعه را ارتقــای هنــر و ذوق دانســت و 

گــر اصفهــان محــل رشــد هنــر نباشــد کدام اســتان ایــن ظرفیت  گفــت: ا
را دارد؟

کلمه اصفهان است    برند جشنواره شیخ بهایی، 
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه از برگــزاری همایش هایــی همچــون شــیخ 
در  شــهرکی  می کنیــم  افتخــار  افــزود:  می کنیــم،  حمایــت  بهایــی 
کــه همــه اســتان ها بــه دنبــال نمونه بــرداری  اصفهــان وجــود دارد 
ــه  کلم ــی  ــیخ بهای ــنواره ش ــد جش ــرد: برن ک ــه  ــتند. وی اضاف از آن هس
بــا برگــزاری در اصفهــان بســیاری از  اصفهــان اســت. ایــن رویــداد 

رو  ایــن  از  می کنــد؛  بازدیــد  بــه  مشــتاق  را  خارجــی  ســرمایه گذاران 
رییــس جشــنواره فکــر جابه جایــی جشــنواره بــه اســتان های دیگــر 

را نداشــته باشــد.
  برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی

کار - بخــش آزاد: محمــد علیــزاده بــا  کســب  و  در بخــش طراحــان 
کننــده قیــر بــا روش پلیمریزاســیون پیشــرفته« و  ح »تولیــد اصــاح  طــر
ح »ارتقــای رتبــه مجــات علمــی الکترونیکــی«  محمــد عرفــان بــا طــر

ــد. کردن کســب  هــر دو رتبــه دوم را 
کار - بخــش المپیــاد دانشــجویی: مریــم  در بخــش طراحــان کســب  و 
ح »شــبکه خانوادگــی و اجتماعــی بــادوام« رتبــه دوم  کانــی بــا طــر زا
کالیبراســیون رگاتــور شــهری« رتبــه  ح »تســت و  و اللــه چینــی بــا طــر

ســوم را بــه دســت آوردنــد.
ح هــای  طر فن آفرینــی:  و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  بخــش  در 

»برداشــت رباتیــک زعفــران« رتبــه اول
بــا  شــیر  علــی  مصیــب  فــن  فرینــان:  نوپــا  شــرکت های  بخــش  در 
حــوزه  در  صنعتــی  و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  ســاخت  و  »طراحــی 

اول رتبــه  گاز«  و  نفــت  صنایــع 
ح  شــرکت های رشــد یافتــه - فن آفرینــان: محمدعلــی چمنیــان بــا طــر
»سیســتم یکپارچــه تغذیــه نیــرو قابــل نصــب در محیــط بیرونــی« رتبه 

اول را کســب کردنــد.
در بخــش شــرکت های تــداوم فن آفرینــی: بــه شــهرام احمــدی بــا 
و  فمــور  ک  اینتــرال نیل هــای  گــذاری  جا سیســتم  »ســاخت  ح  طــر
تی بیــا« لــوح تقدیــر و تســهیات معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری اهــدا شــد.

استاندار اصفهان:

 برند جشنواره شیخ بهایی، »اصفهان« است

اســتان اصفهــان در  ک  امــا و  ثبــت  اســناد  اداره  رییــس 
ک  آییــن تودیــع و معارفــه رییــس اداره ثبت اســناد و امــا
ح پســتی تقاضــای ســند مالکیــت  گفــت: طــر گلپایــگان 
بــرای نخســتین بــار در اســتان اصفهــان بــا همــکاری مــردم 

گفــت:  بهبهانــی  علــی  اســت.  شــده  اجــرا 
ک، نارضایتی  ابهاماتــی در قانــون ثبــت و امــا
کــه  را بــرای مــردم بــه همــراه داشــته اســت 
امیدواریــم ایــن ابهامــات در مجلــس شــورای 

اســامی اصــاح شــود.
 بهبهانــی مبــارزه بــا زمین خــواری، بهداشــت 
قضایــی  پرونده هــای  کاهــش  و  حقوقــی 

ــا  ــرد: ب ک ــان  ــوان و بی ــازمان عن ــن س ــی ای ــف اصل را از وظای
اجــرای قانــون حــد نــگار، مــردم اســناد مالکیــت دفترچه ای 
ــه  ــا اشــاره ب ــرگ تعویــض می کننــد. وی ب ــه تک ب خــود را ب
راه انــدازی ســامانه ثبــت آتــی آنایــن معامــات در دفاتــر 
کــه فراینــد خدمت رســانی بهتــر بــه مــردم را  ثبــت و اســناد 

کــرده اســت، افــزود: ارســال اطاعــات معامــات در  فراهــم 
ک ثبت و  دفترخانــه بــه صــورت برخــط و آتــی در بانــک امــا
پیشــگیری از تخلفــات متنــوع ماننــد جعــل اســناد از جملــه 
بهبهانــی  اســت.  معامــات  آتــی  ســامانه  خدمــات  ایــن 
پســت   41 شهرســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا 
ک  امــا و  ثبت اســناد  نظــر  زیــر  ســازمانی 
پســتی  ح  طــر داشــت:  اظهــار  دارد،  وجــود 
اولین بــار  بــرای  مالکیــت  ســند  تقاضــای 
کشــور در اســتان اصفهــان بــا همــکاری  در 
تعــداد  کــه  اســت  آمــده  در  اجــرا  بــه   مــردم 
ــش داده  کاه ــده را  ۲ هــزار و 5۰۰ مراجعه کنن
نیــرو  اشــتغال 8۰  زمینــه  ح،  طــر ایــن  اجــرای  بــا  اســت؛ 
فراهــم شــده اســت. در ایــن آییــن، طــی حکمــی مهــدی 
ک  امــا و  اســتاد  ثبــت  اداره  ســابق  رییــس  زکاوتمنــد، 
به عنــوان  وصفــی  صادقــی  مهــدی  و  تودیــع  گلپایــگان 
ک ایــن شــهر معرفــی شــد. رییــس جدیــد ثبت اســناد و امــا

MS تخصصــی  آزمایشــگاه  نخســتین بار  بــرای 
در  آزمایشــگاه  ایــن  یافــت.  گشــایش  میمــه  در 
ــگاه  ــع در دانش ــر مرب ــاحت 8۰ مت ــه مس ــاختمانی ب س
عالــی  آمــوزش  موسســه  زیست شناســی  تخصصــی 

دارد.  قــرار  دانــش«  »نــور 
نماینــده  صنعتــی  محمدحســین  دکتــر 
ایــن  گفــت:  ایــران   MS انجمــن 
خیــران  همیــاری  بــا  کــه  آزمایشــگاه 
بــه  دارد  نظــر  در  اســت  شــده  تجهیــز 
کمــک انجمــن ام اس ایــران و زیــر نظــر 
نیــاز  مــورد  تحقیقــات  انجمــن،  ایــن 
درمــان  و  زودهنــگام  تشــخیص  بــرای 

بیمــاری ام اس را انجــام دهــد تــا از ایــن راه، بــاری از 
شــود.  برداشــته  نیازمنــد  بیمــاران  دوش 

میلیــون   ۶۰۰ ســرمایه گذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشــان  تخصصــی  آزمایشــگاه  ایــن  در  ریالــی 
همیــاری  و  همدلــی  بــا  خوشــبختانه  کــرد: 
موسســه  ایــن  مســئوالن  و  مــردم  بیــن  کــه  خوبــی 

بــرای  توانســتیم  مــا  دارد  وجــود  آموزشــی 
بــه  را   MS تخصصــی  آزمایشــگاه  نخســتین بار 
تخصصــی  و  علمــی  تــوان  از  اســتفاده  منظــور 
ظهــور  منصــه  بــه  بــوم  و  مــرز  ایــن   پژوهشــگران 

برسانیم.
رییــس  زمانــی،  محمدرضــا  دکتــر   
دانــش  نــور  عالــی  آمــوزش  موسســه 
ایــن  گفــت:  زمینــه  ایــن  در  میمــه 
تخصصــی  صــورت  بــه  کــه  موسســه 
و  زیست شناســی  روز  موضوعــات 
اســتراتژیک  برنامــه  در  را  ژنتیــک 
خــود قــرار داده، توانســته از پتانســیل 
نحــو  بــه  رشــته ها  ایــن  کارشناســان  توانمنــدی  و 
آزمایشــگاه  ایــن  اول  فــاز  و  کنــد  اســتفاده  احســن 

برســاند.  بهره بــرداری  بــه  را  تحقیقاتــی 
آزمایشــگاه تخصصــی MS موسســه آمــوزش عالــی 
ــاران  ــاز بیم ــرآوری نی ــتگاه ب ــه خواس ــش میم ــور دان ن

ــد. ــد ش ــور خواه کش  MS ــه ــا ب مبت

ح پستی تقاضای سند مالکیت برای نخستین بار در اصفهانگشایش آزمایشگاه تخصصی بیماری MS در ایران اجرای طر

حتما بخوانید!
رشد قاچاق در سال اقتصاد مقاومتی... دوشنبه 27  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 155 ســـــال دوم       ݡسݒ

درشهر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
وز شده از پالک 12555  د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 3 فرعی مفر چون تحدید حدو
زند  وغی ابری فر ونده ثبتی بنام آقای علی فر اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای شماره 139460302027021609 مورخه 1394/08/19 از  براتعلی  در جر
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
یخ 1395/03/25  د ملک مرقوم در تار ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه  وزسه شنبه  ساعت 9 صبح در محل شر ر
ر در محل حضور یابند اعتراضات  وز و ساعت مقر ین اخطار میگردد که در ر مالکین و مجاور
یخ تنظیم صورتمجلس تحدید  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار مجاور
باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  د  و گواهی طرح دعوی خو اقدام  ذیصالح قضایی 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

رات ادامه خواهد داد.  اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
و  اسناد  ثبت  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /4709: شماره   1395/02/27 انتشار:  یخ  تار

ق اصفهان امالک منطقه شر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
وز شده از پالک 12481  د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 5 فرعی مفر چون تحدید حدو
زند عبد  وانی  فر ونده ثبتی بنام آقای علی شیر اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای شماره 139460302027018911 مورخه  1394/07/14 از  الحسین   در جر
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
یخ 1395/03/25  د ملک مرقوم در تار ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه  وزسه شنبه  ساعت 9 صبح در محل شر ر
ر در محل حضور یابند اعتراضات  وز و ساعت مقر ین اخطار میگردد که در ر مالکین و مجاور
یخ تنظیم صورتمجلس تحدید  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار مجاور
باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  د  و گواهی طرح دعوی خو اقدام  ذیصالح قضایی 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

رات ادامه خواهد داد.  اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
و  اسناد  ثبت  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /4706: شماره   1395/02/27 انتشار:  یخ  تار

ق اصفهان امالک منطقه شر

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نعلبند   رباط  در واقع   8/248 شماره  پالک  عمارت   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
یان ثبت می باشد  زند حسن  و شرکا در جر بخش دوثبت گلپایگان به نام اصغر سهرابی  فر
د نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای  که تاکنون تحدید حدو
وع و  وز سه شنبه 1395/3/18 ساعت 9 صبح در محل شر د پالک فوق در ر نامبرده حدو
وز  ر در  د  حدو تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در  و آمد  خواهد  عمل  به 
اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  گردد  می  انجام  تعطیلی  از  بعد 
ین و صاحبان  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وز و ساعت مقر می گردد که در ر
وز اعتراض  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار

ین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده  پذیرفته خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاور
ر از  73/2/25 )موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقر
یخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت  تار
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   1395/2/27  : انتشار  یخ  تار الف  م   /69  : شماره  گیرد. 

شهرستان گلپایگان مهدی ذکاوتمند

اجرائیه
ونده: 9009980350101037 شماره اجرائیه: 9510420350100084 شماره پر

 1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/02/15 تنظیم:  یخ  901045تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
یت امور شعب بانک ملت ط 2 اداره  : بانک ملت  نشانی: خ شیخ صدوق شمالی مدیر نام 
وزی   نام پدر:  حقوقی  مشخصات محکوم علیهم  ردیف 1- نام: مسیح     نام خانوادگی : نور
د   نام پدر : علی  علمدار  نشانی: مجهول المکان 2- نام : محمد جواد   نام خانوادگی : آقا داو
وند نام پدر : محسن نشانی  نشانی : مجهول المکان 3- نام : بهاره نام خانوادگی : بختیار
: مجهول المکان 4- نام : ایرج  نام خانوادگی: صبوری  نام پدر : ناصر نشانی : خ قائمیه 
تعالی بموجب در خواست اجرای  به: بسمه  اقتصادی محکوم  و مفاسد  آگاهی  اداره  جنب 
حکم مربوطه به شماره 9510090350100192 و شماره دادنامه  مربوطه 9109970350100276 
یال بابت اصل خواسته  محکوم علیهم  متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 70/000/000ر
یک از سفته ها بر مبنای قرارداد منعقد و پرداخت  با نضمام خسارت تاخیر تادیه واخواست هر
و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  1/450/000 مبلغ  و  واخواست  ینه  هز بابت  یال  ر  1/400/000 مبلغ 
یال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 3/500/000  مبلغ 2/520/000 ر
یال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت . ) رای صادره غیابی است( محکوم علیه مکلف  ر
قانون  ) ماده34  آنرا بموقع اجرا گذارد  وز مفاد  ر : 1- ظرف ده  ابالغ اجرائیه  یخ  تار از  است 
که  کند  معرفی  مالی   -3  . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول  وز کلیه اموال خو نداند باید ظرف سی ر
و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل  وح  مشر طور  به   ، منقول  غیر  و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا  تعز
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 برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
یا هردو مجازات می  به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  یری درجه شش  مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس  شو
دیع  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو وز ارائه شو از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /4783 شماره:   )1394 مالی  محکومیت 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی

گهی ابالغ آ
بایگانی  9509980352200079شماره  ونده:  پر 9510100352200737شماره  ابالغیه:  شماره 
زانی  بر عسگری  سعید  شاکی   / 1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950081 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کیومرث قنبری دلیگانی  به خواسته تامین خواسته و 
ینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هز
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  ...تقدیم  بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  ده که جهت رسیدگی  اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال 
اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 354ارجاع و به کالسه  9509980352200079ثبت گردیده که 

المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/04/06 آن  رسیدگی  وقت 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم    / خوانده  دن  بو
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
د تا خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
الف منشی   ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4799/م  و در وقت مقر یافت  را در

وجنی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350801142شماره  ونده:  پر 9510100350801046شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/11خواهان / شاکی بانک مسکن به نمایندگی ایلیا  شعبه: 941298 تار
زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عباس ابراهیمی بوئینی و احمد ابراهیمی بوئینی    
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  315ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
9409980350801142ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/03 و ساعت 10:30تعیین 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و  شده است. به علت مجهول المکان بو
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده / متهم   پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

4838/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350601067شماره  ونده:  پر 9510100350601397شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  علی   سبز  اله  اسد   / 1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941196 شعبه: 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  آبادی  بهرام  زارع  مهرداد  خوانده  طرفیت 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت   مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کالسه  9409980350601067ثبت گردیده که وقت 
دن  رسیدگی آن 1395/04/02 و ساعت 08:00تعیین 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 کثیراالنتشار آگهی 
اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  د  می شو
ر فوق جهت   و در وقت مقر یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4452/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350701267شماره  ونده:  پر 9510100350701040شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  زارعی   السادات  فخر  1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941412 شعبه: 
خواسته  به  زاده   پهلوان  حسین  سید  و  نامداری  حمید  و  نبات  نم  اله  امیر  خوانده  طرفیت 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته   تقدیم دادگاه 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  311ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
9409980350701267ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/05 و ساعت 08:30تعیین 
دن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  شده است. به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4446/م الف منشی شعبه  یافت و در وقت مقر در

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400952شماره  ونده:  پر 9510100351401556شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/08خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی  شعبه: 941061 تار
علیرضا زمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهرا طاهری اندانی و منیره طاهری  به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/04/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351400952ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان /  10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

گردد.شماره: 4443/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400609شماره  ونده:  پر 9510100351401524شماره  ابالغیه:  شماره 
اصغر  و  تیموری  جالل  شاکی   / 1395/02/08خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940679 شعبه: 
منوچهری اردستانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا سواری و بانک اقتصاد 
به  خانی   رضا  محمد  و  سواری  علیرضا  یت  مدیر به  سپاهان  بتن  آرمان  شرکت  و  نوین 
دستور  و  است(  مالی  اجراییه  )موضوع  اجرائیه  ابطال  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
ده که جهت رسیدگی  موقت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع 
و به کالسه  9409980351400609ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/21 و ساعت 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

گردد.شماره: 4442/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9309980351400707شماره  ونده:  پر 9510100351401584شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  وقی   فار مجید  شاکی   / 1395/02/09خواهان  تنظیم:  یخ  تار  930721 شعبه: 
دادگاه  تقدیم  چک    وجه  مطالبه  خواسته  به  ده  فرسو عباس  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
9309980351400707ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/02 و ساعت 08:00تعیین 
شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده 
و دستور  امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و 
د تا خوانده / متهم  پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

4441/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



    فیلــم ســینمایی »رســوایی 2«، ششــمین 
سرویس فرهنگی

سولماز پرویزی
ســاخته مســعود ده نمکــی اســت. آخریــن 
ســاخته ده نمکــی ایــن روزهــا در ســینماهای کشــور در حــال 
ــرار  کمــدی هــم ق ــران اســت و مــورد اســتقبال ســینمای  ک ا
کــه ادامــه »رســوایی ۱« اســت،  گرفتــه اســت. ایــن فیلــم 
ــک  ــری اول در ی ــات س ــد از اتفاق ــال بع ــد س ــتانی را چن داس
شــهر فرضــی روایــت می کنــد. شــرکت فرهنگی هنــری پــارس 
 »2 »رســوایی  فیلــم  ســرمایه گذاری   ویدیــو، 

را بر عهده داشته است.
  خالصه داستان

»بــه خودتــان تــکان بدهیــد تــا خــدا تکانتــان نــداده.« ایــن 
کــه حاجــی یوســف، پیرمــرد زاهــد شــهر بــا  جملــه ای اســت 
دیــدن آســیب های اجتماعــی بــه مــردم و مســئوالن گوشــزد 
می کنــد؛ امــا برخــی او را جــدی نمی گیرنــد و برخــی نیــز بــا 
شــایعه وقــوع زلزلــه و عــذاب دســتمایه شــروع داســتان را 

فراهــم می کننــد.
 حواشی »رسوایی 2«:

ــوایی 2« را  ــم »رس ــی فیل کنندگ ــه  ــی تهی ــعود ده نمک - مس
خــودش بــر عهــده دارد.

کامپیوتــری  - »رســوایی 2« دارای 10 دقیقــه تروکاژهــای 
اســت.

- کار جلوه هــای ویــژه کامپیوتــری »رســوایی 2« بــا فعالیــت 
تیــم ۵۰ نفــره، حــدود یــک ســال و نیــم بــه طــول انجامیــده 

اســت.
تمــام  در  کــه  اســت  بازیگرانــی  از  یکــی  عبــدی،  کبــر  ا  -

پروژه هــای چنــد ســال گذشــته مســعود ده نمکــی حضــور 
اســت. داشــته 

کبــر عبــدی در گفت وگــو بــا برنامــه »دیــد در شــب« رقــم  - ا
دســتمزدش در فیلــم »رســوایی 2« را 200 میلیــون تومــان 

کــرد. بیــان 
کــه بــرای حضــور  کســانی بــود  کــه از اولیــن  - شــیال خــداداد 
ــه  ــود،  ب ــته ب ــرارداد بس ــوایی 2« ق ــینمایی »رس ــروژه س در پ
علــت تداخــل زمانــی فیلــم ده نمکــی بــا فیلــم ســینمایی 

»بادیــگارد« از حضــور در آن فیلــم انصــراف داد.
یادداشت مسعود ده نمکی

فیلــم »رســوایی 2«، تجربــه جدیــدی در ژانرهایــی اســت 
کــرده ام و حتمــا تجربــه جدیــدی  کــه تــا بــه حــال تجربــه 
کــه  بــرای ســینمای ایــران هــم خواهــد بــود. اعتمــادی 
کاری از جلوه هــای ویــژه میدانــی  بــرای تشــکیل یــک تیــم 
و رایانــه ای بــر ســر ایــن فیلــم اتفــاق افتــاد، باعــث خلــق 
کــه در ســینمای ایــران تــا بــه حــال نظیــر  صحنه هایــی شــد 

نداشــته اســت. همچنیــن فکــر می کنــم از ایــن بــه بعــد راه 
بــرای اســتفاده از توانمندی هــای نیروهــای ایرانــی در خلــق 
صحنه هــای وی اس بیــک بــاز شــده اســت. امــا بــه هــر 
 حــال ایــن فیلــم مضمــون اخالقــی و دینــی دارد تــا حادثه ای 

و سیاسی.
  عوامل فیلم »رسوایی 2«:

کارگــردان، نویســنده، تهیه کننــده: مســعود ده نمکــی/ مدیر 
گل ســفیدی/ طــراح چهره پــردازی:  فیلمبــرداری: فرشــاد 
امیــر اســکندری/ مدیــر تولیــد: محمود محمدطائمــه/ مدیر 
صدابــرداری: محمود خرســند/ طراح صحنــه و لباس: علی 
گــذار: علیرضــا غفاری نــژاد/ دســتیار اول  نصیری نیــا/ صدا
گــودرزی/ برنامه ریــز: آلمــا ســعادتی فر  کارگــردان: نورالدیــن 
 تدوین: امیرشــیبان خاقانی/ منشــی صحنه: مرضیه آذری

کاظم لــو، علــی همــت/ موســیقی:  مدیــر تــدارکات: پرویــز 
کامپیوتــری: محمدعلــی  امیــر توســلی/ جلوه هــای ویــژه 
امامــی/ مســئول بدلــکاران: جعفــر کیوان رضایــی/ عــکاس: 

حســن شــجاعی 
شــریفی نیا،  محمدرضــا  عبــدی  کبــر  ا بازیگــران: 
ســحر  رجبــی،  مهــران  صدیق شــریف،  فخرالدیــن 
اســماعیل  راســتاد،  رامیــن  نــوری،  امیــر  قریشــی، 
همــراه ابوالفضــل  محبــوب،  عبــاس   خلــج، 

مختــار ســائقی، امیــن ایمانــی، مجیــد شــهریاری، فریبــا 
سیدمحســن  درســتکار،  ژالــه  عبــدی،  غــزل  ترکاشــوند 
خرم دره، ســیامک اشــعریون، ملیکا شــعبان، ســام مؤذنی، 

علیرضــا تابــان، قدیــر شــهریاری، هومــن ســتوده.

نگاهی به فیلم رسوایی 2 ساخته مسعود ده نمکی

رسواترین  رسوایی

در دیــدار صمیمانــه شــهردار اصفهــان و اســتاد فرشــچیان مقــرر 
شــد نظــارت هنــری بــر پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی 
امــام خامنــه ای )ســالن اجــالس( اصفهــان بــه منظــور ایجاد فضا 
و ســیمایی هنرمندانــه در ایــن َاَبرپــروژه بــه اســتاد فرشــچیان 
ســپرده شــود. مهــدی جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان در نشســتی 

فرشــچیان،  محمــود  اســتاد  بــا  صمیمــی 
کــه رییــس  هنرمنــد و نگارگــر برجســته کشــور 
حضــور  آن  در  نیــز  شــهر  اســالمی  شــورای 
فرشــچیان  اســتاد  کــرد.  دیــدار  داشــت، 
در ایــن نشســت بــه بازدیــد خــود از پــروژه 
بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  بــزرگ 
ابــراز  کــرد و ضمــن  اشــاره  امــام خامنــه ای 
خرســندی از ایجــاد چنیــن مجموعــه ای در 
گفــت: هــدف مــن نیــز خدمــت بــه  اصفهــان 

مــردم ایــران و بــه ویــژه همشــهریانم در اصفهــان اســت. ایــن 
نگارگــر فرهیختــه اصفهانــی بــا اشــاره بــه درخواســت شــهردار 
اصفهــان مبنــی بــر نظــارت هنــری بــر روی بهره بــرداری از پــروژه 

گفــت:  ســالن های اجــالس همایش هــای بین المللــی اصفهــان 
کارم قــرار خواهــم داد.  کمــال میــل ایــن امــر را در دســتور  مــن بــا 
گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــفر  ــان س ــه اصفه ــر ب ــن ام ــر ای ــارت ب ــرای نظ ــد ب ــاز باش ــرگاه نی ه
کــرد. فرشــچیان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای بهره بــرداری  خواهــم 
از پــروژه ای بــا ایــن عظمــت و بــا ترکیبــات 
کــرد، اضافــه  هنــری خــاص نبایــد تعجیــل 
می خواهــم  شــهری  مســئوالن  از  کــرد: 
ســالن های  پــروژه  دارنــد  قصــد  چنانچــه 
شایســته  و  هنرمنــدان  پــروژه  اجــالس 
از  بهره بــرداری  در  نبایــد  باشــد  اصفهــان 
آن عجلــه داشــته باشــند. وی در ادامــه از 
پیگیــری اش بــرای تدویــن دانشــنامه هنــر 
شــاخص  هنــری  دانشــگاه  راه انــدازی  و 
کــه ایــن  گفــت: بیــش از 45 ســال اســت  کــرد و  در ایــران اشــاره 
امــا  کــرده ام؛  پیگیــری  مختلــف  دولت هــای  در  را  موضــوع 

نرســیده ام. نتیجــه  بــه  کنــون  تا

نظارت هنری سالن اجالس به فرشچیان سپرده شد
خانــه »بــزرگ آقــا« در بــاغ ســلیمانیه، باغــی دو هکتــاری در 
خیابــان پیــروزی تهــران اســت کــه مالک آن بنیاد مســتضعفان 
کــه داخــل بــاِغ معــروف  اســت. ســاختمان قدیمــی 100ســاله ای 
کــه ایــن بــاغ  گفتــه می شــود زمانــی  ــه قــرار دارد.  بــه وثوق الدول
بــه عنــوان لوکیشــن ســریال پــر طرفــدار »شــهرزاد« انتخــاب 

پــروژه  دکــور  گــروه  و  بــوده  متروکــه  شــد، 
»شــهرزاد« تزیینــات داخلــی آن را بــه ســبک 
روز   ۳۵ در  و   1332 ســال های  معمــاری 
بازســازی و بخشــی از محوطــه بــاغ را چمــن 
کــه مــا از  گلــکاری کرده انــد. همــه آنچــه  و 
ظاهــر ایــن خانــه در ســریال دیده ایــم، دکــور 
الدولــه خــوب  بــوده و حــاِل خانــه وثــوق 
نیســت. بــه واســطه حضــور عوامــل ســریال 
ســقف  قســمت های  از  بخشــی  شــهرزاد 

خانــه نــم داده و گچ بری هــای اطــراف پنجره هــا شکســته یــا 
آســیب دیده انــد. بــه نظــر می رســد خانــواده ای هــم در بخشــی 
از خانــه ســاکن هســتند و پســر آن هــا دوچرخــه اش را داخــل 

کــرده اســت. خلوتــگاه »ُقبــاد« در  ســالن انتظــار عمــارت پــارک 
شــیروانی خانــه و زیرزمیــن وضعیــت اســفباری دارنــد. بخشــی 
از ســقف زیرزمیــن بــر اثــر رطوبــت زیــاد ریختــه اســت. بســیاری 
کلــی خشــک شــده و هیــچ امیــدی  از درختــان بــاغ عمــارت بــه 
بــه آن هــا نیســت. امــا درختــان توتــی کــه هنــوز نفــس می کشــند 
هــم،  آب  حــوض  داخــل  هســتند.  پربــار 
ــی  ــز آب. بخش ــود ج ــدا می ش ــز پی ــه چی هم
از دکــور ایــن ســریال نیــز همچنــان در خانــه 
کــه بــه نظــر می رســد عوامــل  باقــی مانــده 
کار را بــرای ســاخت ادامــه فصــل  آن ایــن 
خانــه  مالــک  داده انــد.  انجــام  آن  دوم 
وثــوق الدولــه، خانه هــای تاریخــی موزه هــا 
ــار دارد؛  ــز در اختی ــری را نی ــای دیگ و هتل ه
توماســیان«  »تومــاس  خانــه  جملــه  از 
رزیدانــس«  »هتــل  و  آبعلــی«  »هتــل  ارمنــی،  تاجــر 
رهــا خــود  حــال  بــه  کــه  هســتند  اماکنــی  جملــه  از   نیــز 

 شده اند.

حرف و نقل
ملــی  رســانه  جدیــد  رییــس  علی عســکری،  عبدالعلــی   -
ســازمان  مدیــران  از  جمعــی  حضــور  در  اردیبهشــت   ۲۸

شــد. خواهــد  معارفــه  خبرنــگاران  و  صداوســیما 
- مســعود آب پــرور دربــاره اینکــه چــه پیشــنهادی بــرای 
اولویــت  می کنــد  فکــر  و  دارد  صداوســیما  جدیــد  رییــس 
گفــت: اصالــت  رســانه ملــی بایــد حــل چــه معضلــی باشــد، 
و قــدرت هــر رســانه ای بــه میــزان مخاطبانــش اســت و بــه 
نظــرم در شــرایط فعلــی، مدیریــت جدیــد رســانه ملــی باید در 

کنــد. ــه توجــه  ــه ایــن مقول گام اول ب
کــرد: بســیاری  کیــد  - رییــس انجمــن هنرمنــدان نقــاش تا
کــه وعــده داده شــده  از هنرمنــدان انتظــار دارنــد همان طــور 
گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر بــه چــاپ برســد  کتــاب آثــار 
کامــل در  گنجینــه بــا اطالعــات دقیــق، جامــع و  و آثــار ایــن 

ســایت مــوزه معرفــی شــوند.
- بابــک محمــدی بــر ای ســاخت فیلــم تــازه اش دنبــال 
کارنامــه  در  محمــدی  بابــک  اســت.  خاصــی  تیپ هــای 
»حرفه ای هــا چــون  نمایش هایــی  اجــرای   هنــری اش 

»مــادام  ناپلــی«،  »پــدر خوانــده  کمــدی غمگیــن«،  یــک 
پی پــی« و ســاخت فیلم هایــی چــون »اســب« و ... را دارد.

گفــت: 88  - مدیــر عامــل زیرســاخت رســانه اخبــار رســمی 
درصــد مــردم تبلیغــات تلویزیــون را نــگاه نمی کننــد و درصــد 
بازدیــد از تبلیغــات نمایشــگاهی، محیطــی و بیلبوردهــا و 

کاهــش یافتــه اســت. روزنامــه ای نیــز 
از  یکــی  نزدیکــی  در  جعلــی  تروریســتی  حملــه  یــک   -
وحشــت  و  تــرس  موجــب  کــن  هتل هــای  لوکس تریــن 

شــد. کــن  فیلــم  جشــنواره  میهمانــان 
کرمانــی در مراســم پایانــی  - بزرگداشــت هوشــنگ مــرادی 
کودکــی  دومیــن دوره جایــزه »فرشــته« بــا موضــوع محلــه 
کتــاب فرشــته برگــزار  پنجشــنبه 30 اردیبهشــت در شــهر 

می شــود.
جشــنواره  در  حضــور  بــا  »باالبــان«  ســینمایی  فیلــم   - 
بیــن المللــی فیلــم »ســبز« روز دوشــنبه ۲۷ اردیبهشــت ماه 
کــران  ا ســینماها  پــرده  بــر  کشــور  سراســر  در   ۲۱ ســاعت 

می شــود.
کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه  کــراه، نویســنده و  - ســیاوش پا
ویژگی هــای نــگارش نمایشــنامه »صــور اســرافیل- عهــد 
جدیــد- بــاب اول« از روی صحنــه بــردن نمایــش »تریــو 

بــدون هارمونــی« در نیمــه خردادمــاه خبــر داد.
رقابــت  از  ج  خــار بخــش  در  اســپیلبرگ  جدیــد  فیلــم   -
کــن بــه نمایــش درآمــده و مــارک رایلنــس، بازیگــر  جشــنواره 
بریتانیایــی کــه در نقــش غــول بــازی کــرده، از جملــه عوامل 

کــه در جشــنواره حضــور یافتنــد. ــد  ــم بودن ســاخت فیل

سخن روز

کنون   گالری ا
میزبان کارگاه آموزشی پوستر

و 31   30 جمعــه،  و  پنجشــنبه  روزهــای  وطــن:  کیمیــای 
همــکاری  بــا  پوســتر  آموزشــی  کارگاه  اردیبهشــت ماه، 
کنــون برگــزار می شــود.  گالــری ا مدرســه ویــژه در طبقــه ســوم 
نیــز   21 تــا   17 ســاعت  از  اردیبهشــت ماه   31 جمعــه  روز 
کــه  نمایشــگاهی از آثــار پوســتر بــا عنــوان »چهــل ســال بعــد« 
توســط علیرضــا مصطفــی زاده خلــق شــده اند در طبقــه اول و 

گالــری بــه نمایــش درخواهــد آمــد. دوم 

طرح کتابخوان مجازی در یزد 
اجرایی می شود

یــزد  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  کل   مدیــر 
جامعــه  مختلــف  اقشــار  بیــن  مطالعــه  فرهنــگ   ترویــج 
کــرد:  را موثرتریــن راهــکار توســعه فرهنگــی دانســت و اعــالم 
کتابخــوان مجــازی در اســتان یــزد  ح  در همیــن راســتا نیــز طــر
بــه  اشــاره  بــا  دوســت فاطمی ها«  »رقیــه  می شــود.  اجرایــی 
ضــرورت ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در راســتای توســعه بیش از 
کتابخــوان مجــازی  ح  کــرد: طــر پیــش فرهنگــی جامعــه تصریــح 
گســترش فرهنــگ مطالعــه بــه شــیوه های نویــن در  بــا هــدف 
اســتان یــزد اجــرا می شــود. وی تولیــد آثــار ویدیویــی از چکیــده یــا 
ح  کتاب هــای مــورد عالقــه را از جملــه ویژگی هــای طــر عناویــن 
ــاخص و  ــکات ش ــان ن ــزود: بی ــرد و اف ک ــر  ــازی ذک ــوان مج کتابخ
کتــاب از طریــق بســترهای مختلــف ویدیویــی  تاثیرگــذار هــر 
مختلــف  اقشــار  جــذب  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  می توانــد 
کتــاب باشــد. دوســت فاطمی ها بــا  جامعــه بــه ســوی مطالعــه 
کیــد بــر اینکــه نــوآوری در معرفــی عناویــن مختلــف کتاب های  تا
کتابخوانــی  فرهنــگ  گســترش  در  مهمــی  نقــش  تاثیرگــذار،  
از  بخشــی  یــا  عناویــن  ک گذاری  اشــترا گفــت:  می کنــد،  ایفــا 
در  راهکارهــای موثــر  از جملــه  نیــز  کتاب هــای مطالعــه شــده 

ترویــج فرهنــگ مطالعــه در جامعــه اســت.

 »شاهنامه« 
فرهنگ و منش ایران است

کزازی از »شــاهنامه« به عنوان فرهنگ و منش  میرجالل الدین 
کــرد. ایــن شــاهنامه پژوه بــه مناســبت روز بزرگداشــت  ایــران یــاد 
گــر بخواهیــم از نگاهــی  کــرد: ا حکیــم ابوالقاســم فردوســی اظهــار 
گوهرگرایانــه و پدیدارشــناختی بــه  کالن و فــراخ و نگاهــی  بســیار 
شــاهنامه بنگریــم آنچــه می تــوان گفــت ایــن اســت که شــاهنامه 
از آن روی جایگاهــی دیگرســان و پایگاهــی بلنــد و بی ماننــد 
برونــی  ســاختار  در  هــم  کــه  یافتــه  ایرانیــان  جــان  و  دل   در 
ارزشــمند  گرامــی،  بســیار  اســت  شــاهکاری  زبانــی  و  واژگانــی 
و  اندیشــه ای  درونــی،  ســاختار  در  هــم  و  کارســاز  و  شــورانگیز 
خ نهــاد  فر اســتاد  کــه  زبانــی  داد:  ادامــه  وی  پیام شــناختی. 
گرامــی را بــدان ســروده اســت، برتریــن  طــوس ایــن نامــه نامــی 

زبــان سرشــتین پارســی اســت. از  نمونــه 

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر دوشنبه  27  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!  
ـــمـــاره 155نظارت هنری سالن اجالس به ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9409980351401034شماره  ونده:  پر 9510100351401606شماره  ابالغیه:  شماره 
نور  علی  شاکی   / 1395/02/11خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941144 شعبه:  بایگانی 
و  زاده  کاظم  ویز  پر متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  حبیب  بخش 
یم زارعی  به خواسته ابطال گزارش اصالحی و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم  مر
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 323ارجاع و به کالسه  9409980351401034ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/03 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر  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
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  4440/م  گردد.شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ آ
9309980351400255شماره  ونده:  پر 9510100351401589شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/09خواهان / شاکی جواد الماسی  بایگانی شعبه: 930255 تار
د کرمی و حسین  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید نعمت الهی و محمو
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب   مطالبه  خواسته  به  خدایی   محمد  و  حیدری 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت  – خ شهید  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
اتاق شماره 323ارجاع و  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 
 1395/05/02 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980351400255ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و  و ساعت 09:00تعیین 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 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  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 

4439/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980350700876شماره  ونده:  پر 9510100350701359شماره  ابالغیه:  شماره 
آزادی  غالمحسین  1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940980 شعبه:  بایگانی 
مطالبه  خواسته  به  سجادیه  شیخ  عباسعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  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 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره  شهید نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700876ثبت  کالسه   به  و  311ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/04/19
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 

و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

شماره: 4825/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350700809شماره  ونده:  پر 9510100350701363شماره  ابالغیه:  شماره 
به  قوامین  بانک  1395/02/17خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940898 شعبه:  بایگانی 
طرفیت  به  دادخواستی  حسینی  محمد  سید  یت  مدیر به   397957 ثبت  شماره 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  داوری   جالل  و  داوری  رضا  خواندگان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم    ... بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت  – خ شهید  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و به  اتاق شماره 311ارجاع  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
 1395/04/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700809ثبت  کالسه  
خواندگان  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  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 
4826/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر 

علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350700770شماره  ونده:  پر 9510100350701369شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/17خواهان شرکت سهامی بیمه  بایگانی شعبه: 940857 تار
یچه  به خواسته مطالبه  ایران  دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی جانقربانی الر
تقدیم    ... بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311ارجاع و به کالسه  9409980350700770ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/19 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
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. یافت و در وقت مقر را در
شماره: 4827/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350700694شماره  ونده:  پر 9510100350701536شماره  ابالغیه:  شماره 
خردمندان  رحیمه  1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940775 شعبه:  بایگانی 
وش بصیری  به خواسته تایید فسخ قرار داد  دادخواستی به طرفیت خوانده کور

)مالی ( و استر داد مال )منقول ( و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9409980350700694ثبت  کالسه   به  و  311ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
است.  شده  12:30تعیین  ساعت  و   1395/05/24 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده پس از نشر  مراتب 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: 4828/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9509980350700040شماره  ونده:  پر 9510100350701544شماره  ابالغیه:  شماره 
و  مالی  موسسه  1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950042 شعبه:  بایگانی 
طرفیت  به  دادخواستی  جوادی  امین  سید  عاملی  یت  مدیر به  یه  عسکر اعتباری 
و  زاده  صادق  اسماعیل  و  احمدیان  غالمرضا  و  یعقوبی  جواد  محمد  خوانده 
دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  زاده   صادق  ابراهیم  و  زاده  صادق  شیما 
تقدیم  خسارت   مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311ارجاع و به کالسه  9509980350700040ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  12:30تعیین  ساعت  و   1395/05/25 آن 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت 
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: 4829/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
9409980350801045شماره  ونده:  پر 9510100350801155شماره  ابالغیه:  شماره 
شرکت  شاکی   / 1395/02/14خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941190 شعبه:  بایگانی 
متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اصفهان  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  موتور    پاکسوز  شرکت 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه     تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  315ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
و   1395/05/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350801045ثبت  کالسه  
و  دن خوانده / متهم   بو المکان  به علت مجهول  11:00تعیین شده است.  ساعت 

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

 گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4832/م  شماره: 

شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
9309986795800801شماره  ونده:  پر 9510100350801099شماره  ابالغیه:  شماره 
و  محمد  شاکی   / 1395/02/12خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940806 شعبه:  بایگانی 
به  غفوری    محسن  متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  سرمدی  نفیسه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  تقابل   تقدیم دادخواست  و  د  و ور خواسته 
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  315ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/04/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309986795800801ثبت  کالسه  
متهم    / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

 گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4833/م  شماره: 

شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
9509980350800050شماره  ونده:  پر 9510100350801036شماره  ابالغیه:  شماره 
یار  شهر شاکی   / 1395/02/11خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950051 شعبه:  بایگانی 
محمدی    فاطمه  و  بینا  جالل  متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسفندیاری 
قانون   147 146و  مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات  به  اعتراض  خواسته  به 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و   ) مدنی  احکام  اجرای 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
و  315ارجاع  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
 1395/04/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980350800050ثبت  کالسه   به 
 / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از نشر آگهی و  تا خوانده / متهم  پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
حاضر رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

 گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4834/م  شماره: 

شهرستان اصفهان 

قا بالیی به نام شهرزاد بر سر خانه بزرگ آ



در مسابقات جودوی کارگران استان:

 باشگاه کارگران اصفهان 
ردای قهرمانی به تن کرد

کارگــران  مســابقات جــودوی قهرمانــی 
سرویس ورزش
   اصغر قلندری 

 70 شــرکت  بــا  اصفهــان  اســتان 
شــیرانی  جــواد  حضــور  بــا  تیــم   6  جودوکاردرقالــب 
کارگــران اســتان  مســئول هیئــت و رییــس امــور ورزش 
در خانــه جــودو ورزشــگاه شــهید نصــر اصفهــان برگــزار 
داوود  سرپرســتی  بــه  کــه  مســابقات  ایــن  در  شــد. 
قربانــی در وزن هــای مختلــف برگــزار شــد، تیم باشــگاه 
کارگــران اصفهــان مقــام اول را کســب کــرد و تیــم هــای 
ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ســپاهان بــه ترتیــب دوم و 
رجایــی  بیمارســتان شــهید  تیم هــای  ســوم شــدند. 
مشــاغل آزاد و صنایــع دفــاع، عناویــن چهــارم تــا ششــم 
بــا  کارگــران  جــودو  مبــارزات  آوردنــد.  دســت  بــه  را 
کاتــای آســیا، حــال  کاتــا توســط قهرمانــان  نمایــش 
بــود.  داده  رقابت هــا  ایــن  بــه  خاصــی  وهــوای 

برترین های وزن های مختلف این پیکارها:
کبری از ذوب آهن کیلو: امید ا  در وزن 55 
کارگران کباز از  کیلو: مرتضی خا در وزن 60 

کویی از ذوب آهن کیلو: ایمان هال در وزن 66 
کارگران کیلو: امید سرتاج از   در وزن 73 

کارگران کیلو: میالد گوهریان از  در وزن 81 
کیلــو: حمیدرضــا نجفــی از فــوالد مبارکــه  در وزن 90 

ســپاهان
کارگران کیلو: مسعود علیزاده از  در وزن 100 

کیلــو: وحیــد روشــناییان از بیمارســتان  در وزن +100 
شــهید رجایــی

عوامــل اجرایــی مســابقات عبــارت بودنــد از آقایــان: 
هیــوا  اجرایــی؛  و  فنــی  سرپرســت  قربانــی،  داوود 
عــزت  و  داوران  کمیتــه  مســئول  شــاه محمدی، 
هیــوا  ضمنــا  داوران؛  کمیتــه  دبیــر  رحمانــی  الــه 
شــاه محمدی داور بیــن المللــی، عــزت الــه رحمانــی 
و  ممتــاز  داوران  عبدالهــی  محســن  قربانــی  داوود 
گرشاســبی و حمیدرضــا صالــح دو داور درجــه  وحــدت 
قضــاوت  را  پیکارهــا  ایــن  کــه  بودنــد  داورانــی   ،2

کردنــد.
اســتان  پیشکســوت  جــودوکاران  مطلــب  انتهــای   
کشــور  کارگــران  قهرمانــی  مســابقات  در  اصفهــان، 
گذشــته در تهــران برگــزار شــد، مقــام  کــه پنجشــنبه 
ایــن  در  دادنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  قهرمانــی 
کارگــران جــودوکار پیشکســوت  کــه بــا حضــور  مبــازات 
کارگــران  اختصاصــی  ورزشــگاه  در  اســتان ها  کلیــه 
تهــران برگــزار شــد تیم هــای خراســان رضــوی و تهــران 

گرفتنــد. در مقــام دوم وســوم جــای 

گزارش

اصفهان، میزبان مسابقات 
آسیایی »او- اسپرت«

مســابقات آســیایی »او- اســپرت« بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار 
 می شــود. ایــن مســابقات از 31 اردیبهشــت تــا 4 خردادمــاه در 
2 رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن و در 2 بخــش آقایــان و بانــوان 
)بــرای  نــاژوان  ســاحلی  پــارک  و همچنیــن  پیــروزی  ســالن  در 
مســابقات ســاحلی( برگــزار می شــود. در جلســه هیئــت رییســه 
بــا حضــور حمیدرضــا  کــه  ورزش هــای رزمــی اســتان اصفهــان 
پارســی منش، رییــس هیئــت رزمــی اســتان اصفهــان و حســین 
زیبایــی رییــس اداره ورزش و جوانــان اســتان و همچنیــن اعضــا 
هیئــت رییســه ورزش هــای رزمــی اســتان اصفهــان )مالپروانــه 
تالش هــا  تمامــی  گردیــد  مقــرر  شــد  برگــزار  رســتمی(  و  ربیعــی 
بــرای هــر چــه بــا شــکوه تر برگــزار شــدن ایــن مســابقات انجــام 
شــود و هماهنگی هــای الزم بــا شــهرداری، اســتانداری و نیــروی 
گفتنــی اســت فیلیپیــن، هنــد، اندونــزی  گیــرد.  انتظامــی صــورت 
افغانســتان، عمــان لبنان، ســوریه فلســطین، عــراق، بنگالدش و 

ایــران تیم هــای حاضــر در ایــن رقابت هــا خواهنــد بــود.

 قرعه کشی لیگ برتر 
دوره شانزدهم

مراســم قرعه کشــی شــانزدهمین دوره لیگ برتر بیســتم 
تیــر برگــزار می شــود. آغــاز شــانزدهمین دوره لیــگ برتــر 
هــم چهارشــنبه ششــم مردادمــاه تعییــن شــده اســت. 
بــه احتمــال زیــاد مراســم قرعه کشــی فصــل جدیــد لیــگ 
گذشــته از شــبکه ســوم ســیما  برتــر هــم هماننــد ســنوات 
ــزاری آن هــم  پخــش خواهــد شــد و احتمــاال مــکان برگ

ج میــالد خواهــد بــود. ســالن اجتماعــات بــر

بنا: تا المپیک می مانم
محمــد بنــا ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی گفــت: بــا توجــه 
کشــتی داشــتیم  کــه بــا دبیــر فدراســیون   بــه صحبت هایــی 
قــرار شــد شــرایط مدنظــر فراهــم شــود. مشــکلی نیســت و 
ان شــاءاهلل تــا المپیــک کنــار تیــم ملی خواهــم مانــد و امیدوارم 

بعــد از المپیــک هــم ایــن همــکاری تــدوام داشــته باشــد.

 مصدومیت 2 بازیکن 
تیم ملی والیبال

دو بازیکــن تیــم ملــی والیبال در اردوی فرانســه دچار آســیب شــدند. 
شــهرام محمــودی، پشــت خط زن تیــم ملــی بــه دلیــل آســیب دیدگی 
در بــازی دوم تیــم ملــی ایــران برابــر فرانســه بــه میــدان نرفــت. 
ــه  ــه عضل ــه از ناحی ــر فرانس ــت براب ــازی نخس ــش از ب ــودی پی محم
همســترینگ مشــکل داشــت و بــه همیــن دلیــل در بــازی روز اول 
فشــار زیــادی بــه خــود نیــاورد. بــا ایــن حــال ایــن بازیکــن بعــد از 
کمــر درد شــد و بــه همیــن دلیــل در بــازی دوم  بــازی اول دچــار 
کــه در  تیــم بــه میــدان نرفــت. فرهــاد قائمــی، دیگــر بازیکنــی اســت 

اردوی فرانســه دچــار مصدومیــت شــده اســت.

کوتاه از ورزش

ــا     نــام جــام حذفــی در دنیــای فوتبــال ب
سرویس ورزش
هامون رشیدیان

از  بســیاری  شــده.  عجیــن  شــگفتی ها 
در  توانســته اند  فوتبــال  دنیــای  کوچــک  تیم هــای 
گردونــه  از  را  بــزرگ  تیم هــای  تاریخ ســاز،  بازی هایــی 
کننــد؛ امــا جــام حذفــی  رقابت هــا حــذف و شــگفتی خلــق 
در ایــران، جــام حاشیه هاســت. هــر ســاله ایــن جــام بــا 
انــواع و اقســام حواشــی برگــزار می شــود و امســال نیــز ایــن 
کشــیده اســت. در فینــال امســال  حواشــی بــه روز فینــال 
تیــم بحــران زده اســتقالل بــه مصــاف تیــم خــوب ذوب 
قطعــی  فینــال  ایــن  برگــزاری  چنــد  هــر  مــی رود.  آهــن 
ابهــام  در  هنــوز  آن  مــکان  و  زمــان  امــا   اســت، 

قرار دارد.
در مســابقات جــام حذفــی امســال، 27 تیــم از حضــور در 
کــم  مســابقات در مراحــل مختلــف انصــراف دادنــد. ترا
بازی هــای لیــگ دســته یــک باعــث انصــراف 19 تیــم 
ــم، 8  ــن 19 تی ــز ای ــه ج ــا ب ــد؛ ام ــته اول ش ــم دس از 20 تی
تیــم دیگــر انصــراف دادنــد و 2 تیــم هــم توســط ســازمان 
ــذف  ــابقات ح ــدول مس ــی از ج ــل انضباط ــه دالی ــگ ب  لی

شدند. 
ــادران  امســال در مســابقات فوتبــال جــام حذفــی تیــم ب
تهــران بهتریــن بــرد را بــه دســت آورد؛ بــادران تهــران در 
ــر ایــالم  کوث مرحلــه دوم جــام حذفــی 10-0 تیــم فوتبــال 

را شکســت داد.
ورزشگاه میزبان، آماده یا ناآماده

ارونــدان  گاز  نفــت و  نفــری شــرکت  ورزشــگاه 15 هــزار 

کــه قــرار اســت میزبــان فینــال جــام حذفــی  خرمشــهر 
پارســال  بهمن مــاه  چهــارم  تاریــخ  در  باشــد   94-95  
گفتــه مدیــر عامــل ذوب آهــن ایــن  افتتــاح شــد؛ امــا بــه 
رقابــت  ایــن  برگــزاری  آمــاده  بــه هیــچ وجــه  ورزشــگاه 

نیســت. 
گفتــه آذری ورزشــگاه فــوق نه تنهــا در حــد و انــدازه  بــه 

نیســت  عزیــز  خرمشــهر  معنــوی  شــأن  و  پــرآوازه  نــام 
میدانــی  بازدیــد  بــه  توجــه  بــا  و  در حــال حاضــر  بلکــه 
آمادگــی  باشــگاه،  ایــن  نماینــده  توســط  شــده  انجــام 
 الزم جهــت برگــزاری چنیــن مســابقه مهــم و حساســی 

را ندارد. 
مســتقیم  مشــاهده  بــا  ورزشــگاه  ایــن  چمــن  زمیــن 

حداقلــی  شــرایط  در  باشــگاه،  ایــن  اعزامــی  نماینــده 
وضعیــت  از  و  نبــوده  فوتبــال  مســابقه  یــک  برگــزاری 
مناســبی برخــوردار نیســت و بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــر 
ــیه ای  ــات حاش ــه اتفاق ــه، از جمل ــن منطق خ داده در ای ر
در دیــدار 2 تیــم اســتقالل اهــواز و پرســپولیس تهــران در 
خ داده در مســابقه  ورزشــگاه تختــی اهــواز و مســایل ر
و  خوزســتان  اســتقالل  بیــن  برتــر  لیــگ  آخــر  هفتــه 
شــهر ایــن  غدیــر  ورزشــگاه  در  اصفهــان   ذوب آهــن 
فینــال  حســاس  مســابقه  برگــزاری  می رســد  نظــر  بــه 
کشــور در ورزشــگاه  جــام حذفــی فوتبــال باشــگاه های 
تازه تاســیس و امتحــان پــس نــداده خرمشــهر، امنیــت 

کــرد. الزم را تامیــن نخواهــد 
تاریخ بازی

ابتــدا قــرار بــود ایــن بــازی در تاریــخ 3 خــرداد برگــزار شــود 
کــه بــه دلیــل حضــور ذوب آهــن در لیــگ قهرمانــان آســیا 
بــه تاریــخ 9 خــرداد موکــول شــد؛ امــا بــاز هــم ذوبی هــا 
آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  بازی شــان  اینکــه  دلیــل   بــه 
روز  یــک  بــازی  کــه  دارنــد  تقاضــا  اســت،  خــرداد   5 
ــا توجــه  ــا تاخیــر یعنــی روز 10 خــرداد برگــزار شــود؛ امــا ب ب
بازی هــای  تاریــخ  خردادمــاه  دهــم  روز  اینکــه  بــه 
ایــن  در  حذفــی  جــام  بــازی  باشــد  قــرار  گــر  ا فیفاســت 
کــی روش، ســرمربی تیــم  کارلــوس  تاریــخ برگــزار شــود، 
کــرده  کنــد؛ او اعــالم  ملــی بایــد در ایــن بــاره موافقــت 
 اســت تــا روز دوشــنبه نظــر نهایــی خــود را در ایــن بــاره 

خواهد داد.

گر فینال جام حذفی در اما و ا

جام حاشیه ها

ســردار آزمــون بــه عنــوان محبوب تریــن بازیکــن روســتوف 
انتخــاب شــد و جایــزه اش را از مســئوالن باشــگاه دریافــت 
کــرد. درخشــش ســردار آزمــون در لیــگ روســیه باعــث شــده 
تــا ایــن مهاجــم 21ســاله و ایرانــی، محبوبیــت بســیاری 

بــه  روســتوف  هــواداران  میــان 
کوچــک  دســت آورد. زن و مــرد و 
کــه  نظرســنجی ای  در  بــزرگ  و 
بــه  بــود  داده  ترتیــب  باشــگاه 
ســردار آزمــون رأی دادنــد تــا او بــا 
اختــالف، عنــوان محبوب تریــن 
آزمــون  کنــد.  کســب  بازیکــن را 
کــه  بــه همیــن دلیــل در مراســمی 
باشــگاه ترتیــب داده بــود شــرکت 

ــادگاری  ــس ی ــا عک ــا آن ه ــا داد و ب ــواداران امض ــه ه ــرد، ب ک
کــه حــدود دو ســاعت  گرفــت. آزمــون در طــول ایــن مراســم 
بــه طــول انجامیــد، دقایقــی نیــز بــرای هــواداران صحبــت 

کــرد و بــه آن هــا امیــدواری داد تــا روســتوف قهرمــان لیــگ 
روســیه شــود. هــواداران از آزمــون می خواســتند تــا فصــل 
آینــده نیــز در ایــن تیــم بمانــد و روســتوف را در لیــگ روســیه 
هــم  نهایــت  در  کنــد.  همراهــی  اروپایــی  لیگ هــای  و 
یــک  مجســمه  کــرد؛  دریافــت  را  جایــزه اش  او 

فوتبالیســت رویــان. 
عنــوان  بــه  آزمــون  انتخــاب  بی شــک 
محبوب تریــن بازیکــن روســتوف، آن هــم پــس 
ــی  ــان روس ــر از بازیکن ــازی و باالت ــل ب ــک فص از ی
و قدیمــی ایــن تیــم، می توانــد موفقیتــی بــزرگ 
کــه  بــرای ایــن مهاجــم 21ســاله باشــد. مهاجمــی 
در روســیه شــایعه شــده بــه لیگ هــای معتبرتــر 
 مــی رود و پیراهــن باشــگاه های بــزرگ اروپایــی 
را بــر تــن می کنــد. اتفاقــی کــه بــا توجــه بــه درخشــش آزمــون 
دســترس  از  دور  وجــه  هیــچ  بــه  اخیــر  هفته هــای  طــی 

ــود. ــد ب نخواه

آزمون، محبوب ترین بازیکن فصل روستوف
بــا پایــان فصــل 95-94، قــرارداد 12 بازیکــن بزرگســال صبــای قــم 
کــه ایــن مســئله می توانــد آن هــا را در فصــل نقــل و  پایــان یافــت 
کنــد. پــس از آنکــه علــی دایــی  ــا مشــکل جــدی مواجــه  انتقــاالت ب
بازیکنــان  از  تعــدادی  گرفــت،  عهــده  بــر  را  قــم  صبــای  هدایــت 

 ســابق ایــن تیــم مثــل ابوالفضــل ابراهیمــی 
آرام طبــع  محمدامیــن  حق جــو،  مســعود 
بودنــد  جدایــی  آســتانه  در  کــه   ... و 
کردنــد تــا یــک فصــل  قراردادشــان را تمدیــد 
دیگــر در صبــا بماننــد. پیــش از شــروع لیــگ 
پانزدهــم حامــد لــک، امیرحســین صادقــی 
قاســم  بیــک زاده،  هاشــم  حقیقــی،  رضــا 
دهنــوی، محمــد قاضــی، فیلیپــه ماچــادو 
بــه  آقازمانــی و جهابخــش طاهــر  ســامان 

عنــوان ســهمیه بزرگســال و ســید مهــدی حســینی نیمــا داغســتانی و 
ســعید قمــی بــه عنــوان بازیکنــان زیــر 23 و امیــد بــه تیــم علــی دایــی 
اضافــه شــدند. از بازیکنــان قدیمــی کــه قراردادشــان را بــا صبــا تمدید 

کردنــد یــا بــا ایــن تیــم قــرارداد داشــتند، حــاال قــرارداد ابوالفضــل 
علی محمــدی  جالل الدیــن  آرام طبــع،  محمدامیــن  ابراهیمــی، 
میــالد فراهانــی، فرشــید باقــری و همچنیــن فریــد بهزادی کریمــی 
کــه بــا پایــان دوران خدمــت ســربازی بــه صبــا برگشــته بــود، خاتمــه 
کــه امســال بــه صبــا  یافتــه اســت و از بیــن نفراتــی 
لــک، امیرحســین صادقــی  اضافــه شــدند حامــد 
کبــر صادقــی، پیــام صادقیــان و  کریــم اســالمی، ا
خــوزه فیلیــپ ماچــادو دیگــر بــا صبــا قــرارداد ندارنــد 
 و می تواننــد بــه راحتــی تیــم آینده شــان را انتخــاب
گفتــه می شــود قــرارداد مســعود  کننــد؛ همچنیــن   
ســازمان  در  کــه  نیــز  قاضــی  محمــد  و  حق جــو 
لیــگ تــا پایــان فصــل 96-95 اســت، بــه صــورت 
کادر فنــی  مشــروط اســت؛ قــرارداد تمــام اعضــای 
صبــای قــم نیــز پایــان یافتــه و الزم اســت مســئوالن باشــگاه صبــا 
 هرچــه زودتــر بــه فکــر آینده تیمشــان بــرای حضور در لیگ شــانزدهم 

باشند.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

قرعه کشی لیگ برتر دوره شانزدهم دوشنبـــــه  27 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 155 ســـــال دوم       ݡسݒ

صبا، خالی از مربی و بازیکن

گهی ابالغ آ
9409986839400090شماره  ونده:  پر 9510106839400518شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی منیژه سادات  بایگانی شعبه: 940090 تار
زانی  بر مارانی  جعفر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  موسوی   محمدی 
فوالدی  وز  بهر و  مناجاتی  رضا  محمد  و  زانی  بر مارانی  حیدر  و  مناجاتی  مهناز  و 
از  اعسار  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
ینه دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 347ارجاع و به 
و   1395/03/ آن26  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986839400090ثبت  کالسه  
و  دن خوانده / متهم   المکان بو به علت مجهول  09:00تعیین شده است.  ساعت 
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 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  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 
4774/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

یده سادات حسونی زاده اصفهان – فر

گهی ابالغ آ
9509980360200179شماره  ونده:  پر 9510100352700701شماره  ابالغیه:  شماره 
زی    در گو یب  فر 1395/02/15شاکی  تنظیم:  یخ  تار  950141 شعبه:  بایگانی 
خواسته  به  اله   شکر  زند  فر نافچی  کاظمی  حمید  متهم  طرفیت  به  دادخواستی 
توهین به اشخاص عادی و ضرب عمدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر  شهرستان اصفهان نمو
اصفهان )101 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 336ارجاع و  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 
 1395/04/ آن13  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980360200179ثبت  کالسه   به 
حمید  متهم   دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و 
کاظمی و درخواست 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 متهم  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: 4771/م الف  یافت و در وقت مقر در
متصدی امور دفتری شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق 

( – عفت معماری

گهی ابالغ آ
9409980350700999شماره  ونده:  پر 9510100350701240شماره  ابالغیه:  شماره 
نصیری  یبا  فر 1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941123 شعبه:  بایگانی 
واره  به  یم هاشمی پور ز دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن عرفان راد و مر
خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی و استرداد ثمن معامله  تقدیم 

به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
وقت  که  گردیده  9409980350700999ثبت  کالسه   به  و  311ارجاع  شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  13:00تعیین  ساعت  و   1395/04/ آن12  رسیدگی 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  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.
حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  4822/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980351300883شماره  شماره ابالغیه: 9510100351301493شماره پر
احمدی  مصیب   / 1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940918 شعبه:  بایگانی 
معزی  معصومه  و  کتایونچه  معزی  فاطمه   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
کتا  معزی  حسن  و  کتایونچه  معزی  جمیله  و  کتایونچه  معزی  زهرا  و  کتایونچه  
ده  یونچه  به خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9409980351300883ثبت  کالسه   به  و  206ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن19 /1395/04 و ساعت 08:30تعیین شده است. به 
دن خوانده  و درخواست خواهان / و به تجویز ماده 73  علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده / پس از  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد.
شماره: 4805/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده: 9409986836400726شماره  شماره ابالغیه: 9510106836401073شماره پر
مدنی  شیوا  1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941576 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا ترابی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه   ز خواست  در  به  طالق  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان  اصفهان نمو
) مجتمع شهید قدوسی(  واقع در اصفهان - خ میر فندرسکی ) خ میر(  – حدفاصل 
شماره  اتاق   3 طبقه    - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986836400726ثبت  کالسه   به  و  302ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/05/19

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 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  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 
شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  4463/م 

اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی(

گهی ابالغ آ
9409980350401212شماره  ونده:  پر 9510100350401557شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی شرکت تعاونی  بایگانی شعبه: 941303 تار
یرانی و حسنعلی ترابی  اعتبار حسنات اصفهان با نمایندگی غالمحسین مالئی از
و علینقی موسوی مدنی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم  فردین بابادی  به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 308ارجاع و به کالسه  9409980350401212ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/06/02 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر  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: 4781/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – علی وهاب

آگهی ابالغ
9509980350100009شماره  ونده:  پر 9510100350101247شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/15خواهان محمد جمشیدی زاده  بایگانی شعبه: 950009 تار
دادخواستی به طرفیت خوانده محمد حسین نجفی  به خواسته مطالبه خسارت 
پرداخت  از  اعسار  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
ده  ینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو هز
واقع در  1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  به شعبه  که جهت رسیدگی 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
9509980350100009ثبت  کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و   1395/05/ آن30  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  پس  خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد.

حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4786/م  شماره: 
زانه سلیمانی شهرستان اصفهان – فر

گهی ابالغ آ
9409980350401213شماره  ونده:  پر 9510100350401558شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی شرکت تعاونی  بایگانی شعبه: 941304 تار
یرانی و حسنعلی ترابی  اعتبار حسنات اصفهان  با نمایندگی غالمحسین مالئی از
بابادی  به  آذیتا  و علینقی موسوی مدنی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 308ارجاع و به کالسه  9409980350401213ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن02 /1395/06 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  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.
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4782/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – علی وهاب

گهی ابالغ آ
9409980350201066شماره  ونده:  پر 9510100350201398شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی تعاونی اعتبار  بایگانی شعبه: 941212 تار
د مهردادی با  ئمه به  نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعو ثامن اال
به طرفیت خواندگان جواد محمدی و جمیله  وکالت حسین کبیری  دادخواستی 
به  آبادی   و محسن رحیمی محمد  قادری  و علی  و مهدی رحیمی  بهارانی  اشرف 
وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  خ چهارباغ باال 
گردیده  9409980350201066ثبت  کالسه   به  و  304ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه 
علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/05/ آن16  رسیدگی  وقت  که 
درخواست  و  قادری   علی  و  رحیمی  مهدی  خواندگان  دن  بو المکان  مجهول 
خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  مذکور  اخیر  خواندگان  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4779/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم



7اجتماعی  دوشنبـــــه  27 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 155 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
تصمیمات شورای اجتماعی کشور

کــردن قلیــان از ســطح ســفره خانه ها   جمــع 
سرویس اجتماعی
   دامون رشیدزاده

یکــی از مشــکالت جــدی حــوزه اجتماعــی 
ایــن  از  بعضــی  پلمــب  شــاهد  بــی گاه  و  گاه  چنــد  هــر  بــود؛ 
ســفره خانه ها بــه دلیــل عرضــه قلیــان هســتیم، امــا فراوانــی 
کــردن همــه ایــن  کــه جمــع  ایــن موضــوع بــه حــدی اســت 
کنــار  در  می رســد.  نظــر  بــه  غیرممکــن  عمــال  ســفره خانه ها 
این هــا عرضــه قلیــان در پارک هــا هــم یکــی از مشــکالت بحــث 
برانگیــز ایــن روزهاســت؛ امــا بــه همــه ایــن مشــکالت قلیــان 
کنیــد تــا ببینیــد بــا چــه  تلفنــی یــا فســت دود را هــم اضافــه 
حجمــی از عرضــه قلیــان روبــه رو هســتیم. عرضــه ایــن حجــم 
وســیع از قلیــان نشــان از ایــن دارد کــه تقاضــا بــرای مصرف این 
نباشــد،  تقاضــا  گــر  ا زیــرا  اســت؛  زیــاد  بســیار  ناســالم  کاالی 

خودبه خود عرضه کاهش پیدا می کند.
  مضرات قلیان

کــه تاثیــرات مضــری  مصــرف قلیــان آشــکارا نشــان داده اســت 
ــرطان  ــب دارد. س ــا و قل ــی ریه ه ــدن یعن ــی ب ــو حیات ــر دو عض ب
ریــه، ســرطان مــری، بیمــاری انســدادی ریــوی مزمــن، آمفیــزم 
پاییــن بــودن وزن هنــگام تولــد نــوزاد، افزایــش حمــالت آســم 
کشــیدن قلیــان  بــه  و ذات الریــه بعضــی از خطــرات مربــوط 
هســتند. میــزان آب قلیــان بســیار مهــم اســت و قلیــان بــا وجــود 
کــه از طریــق  کمتــر مصــرف می شــود، امــا حجــم دودی  اینکــه 
آن وارد بــدن می شــود، 10 تــا 20 برابــر دود ناشــی از مصــرف 
کشــیدن ســیگار مشــاهده  کــه در  ســیگار اســت. ســایر خطراتــی 
کشــیدن قلیــان وجــود دارد، بیماری هــای  نمی شــود، ولــی در 
عفونــی مثــل هپاتیــت ب )در اثــر اســتفاده مشــترک از شــیلنگ 

کــوی  قلیــان( و افــزودن الــکل یــا داروهــای روان گــردان بــه تنبا
کــه  قلیــان اســت. تحقیقــات همچنیــن نشــان داده اســت 
قلیــان، مونوکســیدکربن  از دود  اســتفاده  از 45 دقیقــه   پــس 
نیکوتیــن پالســما و ضربــان قلــب بــه شــدت افزاســش می یابــد. 
اســتفاده از قلیــان در کنــار ســرطان ریــه بــا افزایــش احتمال ابتال 
بــه ســرطان دهــان و مثانــه نیــز همــراه اســت. یــک تحقیــق 
کشــیدن قلیــان خطــر ابتــال بــه ســل  کــه  نشــان داده اســت 
مقابــل  در  کــودکان  مخصوصــا  می دهــد.  افزایــش  را  ریــوی 

محلــی  در  گــر  ا هســتند.  آســیب پذیر  قلیــان  مضــر  تاثیــرات 
کشــیده می شــود، احتمــال ایجــاد  کــه در آن قلیــان  باشــند 
گهانــی در آن هــا  عفونت هــای ریــوی، آســم و ســندرم مــرگ نا

می یابــد. افزایــش 
  عالقه به قلیان

کــه چــرا جوانــان مــا بــه جــای تفریحــات ســالم بــه ســراغ  ایــن 
کــرد. شــاید  قلیــان می رونــد را می تــوان از جهــات بســیار بررســی 
یکــی از مهم تریــن دالیــل را بتــوان عــدم فرهنگســازی درســت 

دانســت. 
کارشناســان مختلــف  هرچنــد مضــرات قلیــان را هــر روز از زبــان 
مــا  جوانــان  نتوانســته  راهــکار  ایــن  گویــا  امــا   می شــنویم، 
کــه  کنــد؛ ایــن درحالــی اســت  کنــدن از قلیــان راضــی  را بــه دل 
مصــرف قلیــان نــه تنهــا در بیــن جوانــان عــادی، بلکــه بیــن 
ورزشــکاران و بــه خصــوص فوتبالیســت های مــا هــم رواج دارد 
کــه تــا فرهنگســازی درســت صــورت  و ایــن نشــان می دهــد 

نگیــرد، حــال و روز همیــن اســت.
کارشناســان یکــی دیگــر از دالیــل رواج مصــرف قلیــان را نبــود   
تفریحــات مناســب و ارزان قیمــت در ایــران می داننــد؛ بــرای 
مثــال چنــد جــوان بــرای کشــیدن یــک قلیان مبلغی حــدود 5 تا 
گــر همیــن جوان هــا بخواهنــد  10 هــزار تومــان می پردازنــد؛ امــا ا
کافی شــاپ برونــد، حداقــل مبلغــی حــدود 40 تــا 50  بــه یــک 
کیــک بایــد بپردازنــد.  هــزار تومــان بــرای خــوردن یــک قهــوه و 
ســالم  تفریحــات  بــا  قلیــان  هزینــه  میــان  فاحــش   تفــاوت 
 را بایــد یکــی از دالیــل مهــم حرکــت جوانــان بــه ســمت قلیــان

 دانست.
  راه چاره

بــه اعتقــاد نگارنــده، مســئوالن بــه جــای بگیــر و ببندهــای 
مرســوم، بهتــر اســت ابتــدا بــا فرهنگســازی و در وهلــه دوم 
ــده  ــن پدی ــگ ای ــه جن ــذاب ب ــت و ج ــات ارزان قیم رواج تفریح
کــه برخوردهــای  ک برونــد. تجربــه نشــان داده اســت  خطرنــا
نمی دهــد  جــواب  نه تنهــا  پدیده هایــی  چنیــن  بــا  قهــری 
گاه بــه صــورت معکــوس بــر اشــتیاق مصرف کننــدگان  بلکــه 

می افزایــد.

قلیان تلفنی هم رسید

فست دود، به کجا چنین شتابان؟!

جامعــه  جملــه  از  و  امــروز  جوامــع  مشــکالت  مهم تریــن  از  یکــی 
کــه بیــش از هــر  ایرانــی، وجــود آســیب های متعــدد اجتماعــی اســت 
زمــان دیگــری جامعــه بــه آن مبتــال شــده اســت. علیرضــا ایزدپــور 
کــه  امــروز  دنیــای  در  می گویــد:  جامعه شناســی  ارشــد  کارشــناس 
قــرن انفجــار اطالعــات اســت، خانواده هــا بایــد خــود را بــرای مقابلــه 

کــه برآمــده از فضــای  بــا آســیب های نوپدیــد 
افــزود:  وی  کننــد.  توانمنــد  اســت،  مجــازی 
بســتر  در  امــروزه  کــه  آســیب هایی  از  یکــی 
کــه ارتباطــات  خانــواده ایجــاد شــده ایــن اســت 
در ســطح خانــواده محــدود شــده و تعامــالت 

کاهــش اســت.  بیــن افــراد خانــواده رو بــه 
شــدن  کــم  نشــانه های  از  یکــی  گفــت:  وی 
ارتبــاط بیــن اعضــای خانــواده، رســیدن ســطح 
گفت وگــو در 24 ســاعت بــه 17 دقیقــه اســت 

کــی اســت. ایزدپــور بــا بیــان اینکــه در دنیــای امــروز  کــه آمــار خطرنا
ــت  ــگ درس ــد فرهن ــزود: بای ــرد، اف ک ــور  ــودکان را محص ک ــوان  نمی ت
کــردن از امکانــات جدیــد بــه فرزنــدان آمــوزش داده شــود.  اســتفاده 

کــه در طــول روز چقــدر از اینترنــت و موبایــل  آن هــا بایــد یــاد بگیرنــد 
کتــاب بخواننــد؟ ــا چقــدر  کننــد ی اســتفاده 

را  کودکانشــان  خانواده هــا  برخــی  متاســفانه  امــروز  افــزود:  وی   
کاری انجــام  کرده انــد و می گوینــد نمی شــود  بــه حــال خــود رهــا 
ــاز  کــردن وســایل مــورد نی داد؛ آن هــا ســاعت ها وقــت صــرف تهیــه 
فرزندان و رســیدگی به مشــکالت جســمی آن ها 
می کننــد، امــا وقــت زیــادی را بــرای تربیــت و 
کــودکان و مطالعــه کتاب هــای تربیتی  پــرورش 

و مراجعــه بــه مشــاور نمی کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه افســردگی و عــدم تعامــل 
در جوامــع امــروز بــا افزایــش محسوســی روبــه رو 
نیازمنــد  امــر  ایــن  بــا  مقابلــه  افــزود:  بــوده، 
توانمنــد شــدن افــراد در بعــد روانــی و اجتماعــی 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه براســاس برنامــه 
کاهــش  ششــم طــی 5 ســال بایــد 25 درصــد آســیب های اجتماعــی 
یابــد، افــزود: آســیب های اجتماعــی همیشــه وجــود دارد و جلوگیــری 

از رشــد آســیب ها خــود موفقیــت اســت.

گفت وگو بین اعضای خانواده کاهش زمان 
ســازمان  اجتماعــی  آســیب دیدگان  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
کشــور  بهزیســتی بــا اشــاره بــه ثبــت ۱۹ طــالق در هــر ســاعت در 
کاهــش طــالق  گفــت: بایــد بــا همــکاری ســایر دســتگاه ها در 

اقدامــات جــدی انجــام دهیــم. 
احــوال  ثبــت  آمارهــای  بــه  باتوجــه  گفــت:  نصــر  اهلل   ولــی 

در ســال 93 و شــش ماهــه اول ســال 94 در 
کــه   هــر ســاعت 19 طــالق بــه ثبــت می رســد 
بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بحــران بایــد 
ــا بیــان اینکــه 5  کــرد. وی ب چــاره اندیشــی 
درصــد طالق هــا در ســال اول زندگــی و 50 
زندگــی  اول  ســال   5 در  طالق هــا  درصــد 
گفــت: عامــل ایــن اتفــاق،  اتفــاق مــی افتــد، 
طبــق نظــر تحلیلگــران اجتماعــی، شــکاف 
ایجــاد شــده بیــن نســل ها و تغییــر ســاختار 

گوشــزدی بــه مســئوالن  شــناختی خانواده هاســت؛ ایــن امــر 
فرهنگــی اســت تــا فعالیــت خــود را گســترش دهند. نصــر گفت: 
طبــق آخریــن آمــار، 11 میلیــون نفــر جــوان در آســتانه ازدواج 

کــه بنــا بــر دالیــل اقتصــادی و توقعــات زیــاد قــادر بــه  قــرار دارنــد 
کاهــش 5 درصــدی  تشــکیل خانــواده نیســتند و ایــن موجــب 
ازدواج در جامعــه و بــه دنبــال آن افزایــش بــروز مشــکالت در 

جامعــه شــده اســت. 
ســازمان  اجتماعــی  آســیب دیدگان  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
از  ناشــی  آســیب های  گفــت:  بهزیســتی 
کــودکان تک سرپرســت  افزایــش  طــالق و 
ارگان هــا  دیگــر  و  بهزیســتی   ســازمان 
ــی  ــا همایــش مل ــه ایــن فکــر وا داشــت ت را ب
کننــد تــا بــا بررســی علــل و  طــالق را برگــزار 
کنتــرل ایــن معضــل  ارایــه راهــکار قدمــی در 
اجتماعــی بردارنــد. وی بــا اشــاره بــه نقــش 
رســانه های فراملــی و شــبکه های مجــازی 
در تشــدید طــالق و ضعــف رســانه ملــی در 
بــا تکنولــوژی روز نمی تــوان مقابلــه  گفــت:  جلوگیــری از آن 
کــرد؛ بلکــه بایــد بــا تعامــل ســازنده بــا تکنولــوژی و جــاری کردن 

فرهنــگ آن در جامعــه از آن بــه نفــع خــود بهــره ببریــم.

شیوع ناباروری در مردان
متخصــص اورولــوژی و نابــاروری مــردان در مرکــز درمــان 
نابــاروری ابــن ســینا، بــا اعــالم افزایــش شــیوع نابــاروری 
کنــون آمار  کــرد: متاســفانه ا مــردان در ســال های اخیــر اعــالم 
نابــاروری مــردان در ســنین 20 تــا 45 ســال، حتــی از دیابــت 
نیــز بیشــتر اســت و بایــد بــه ایــن مســئله توجــه جــدی شــود. 
دکتــر امیــر جنتــی بــا اشــاره بــه عوامــل تهدیدکننــده بــاروری 
گفــت: عوامــل متعــددی  پســران در ســنین پیــش از بلــوغ 
ماننــد شــیمی درمانی یــا پرتودرمانــی بــرای درمــان ســرطان 
ضربــه و آســیب بــه بیضــه و اختــالالت مــادرزادی ماننــد عدم 
نــزول بیضــه می توانــد موجــب نابــاروری فــرد در آینــده شــود. 
جملــه  از  را  مثلــی  تولیــد  دســتگاه  عفونت هــای  وی 
مهم تریــن علــل نابــاروری مــردان دانســت و افــزود: یکــی 
از عفونت هــای شــایع جنســی در ســنین 20 تــا 30 ســالگی 
افــراد  و  نیســت  عالمــت دار  چنــدان  کــه  کالمیدیاســت 
نیــز در صــورت داشــتن عالمــت، بــه دلیــل شــرم یــا تــرس 
باعــث  ایــن  و  نمی کننــد  مراجعــه  پزشــک  بــه  موقــع  بــه 
می شــود بیمــاری دیــر تشــخیص داده و درمــان شــود. وی 
دربــاره ارتبــاط افزایــش ســن مــردان و افزایــش خطــر ســقط 
گفــت: ســقط  خودبه خــودی و بــروز ناهنجــاری در جنیــن 
جنیــن فقــط ناشــی از عوامــل زنانه نیســت. در ســنین بیشــتر 
ــدا  ــش پی ــپرم افزای ــت DNA اس ــال شکس ــال، احتم از 40 س
جنیــن  ســقط  باعــث  می توانــد  وضعیــت  ایــن  و  می کنــد 
کــه بعضــی از اختــالالت  شــود. همچنیــن ثابــت شــده اســت 
هنــگام  مــرد  بــاالی  ســن  بــا  اوتیســم  ماننــد  مــادرزادی، 

دارد. ارتبــاط  بــاروری 

آغاز »جشنواره اتفاق« در هفته جوان
کل مشــارکت های اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش  مدیــر 
و جوانــان از آغــاز رونــد اجرایــی »جشــنواره اتفــاق« در هفتــه 
گفــت: در ایــن جشــنواره از ســمن های برتــر  جــوان خبــر داد و 
ــا بیــان اینکــه هفتــه جــوان  ــر می شــود. رضــا حجتــی ب تقدی
کبــر)ع( از دوشــنبه آغــاز می شــود  بــه مناســبت والدت علی ا
ــزود: مناســبت ها و عناویــن روزهــای هفتــه جــوان اعــالم  اف
شــده اســت و دفتــر مشــارکت های اجتماعــی جوانــان هــم 
تــالش می کنــد در برگــزاری هــر چــه بهتــر برنامــه ایــن هفتــه 
بیشــترین مشــارکت را داشــته باشــد. مدیر کل مشــارکت های 
اجتماعــی جوانــان بــا اشــاره بــه برنامه هــای پیش بینی شــده 
گفت وگوهــای  ــرد: مجموعــه ای از  ک کیــد  در هفتــه جــوان تا
رودرروی جوانــان بــا وزرای دولــت در حــال طراحــی اســت که 
گفت وگــو بــا وزیــر ورزش و جوانــان انجــام خواهــد  نخســتین 
شــد؛ همچنیــن بقیــه وزرا هــم بــه نوبــت مالقات هایــی را بــا 

جوانــان نمونــه و برگزیــده خواهنــد داشــت.

اخبار 

 اولتیماتوم وزارت بهداشت 
به پزشکان فاقد پروانه

کــه  کــرد  کیــد  تا بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون 
بــه  الزم  پروانه هــای  دریافــت  بــدون  کســی  گــر  ا
عارضــه ای  کار  ایــن  و  اقــدام  کشــور  در  طبابــت 
شــود شــکایتش  بــه  منجــر  و  کنــد  ایجــاد  بیمــار   بــرای 
تبعــات قانونــی آن بســیار جــدی اســت و از ایــن مســئله 
حضــور  دربــاره  آقاجانــی  محمــد  دکتــر  نمی آییــم.  کوتــاه 
انجــام  امــکان  و  ایــران  در  کشــور  از  ج  خــار پزشــکان 
گفــت:  آن هــا  ســوی  از  کشــورمان  در  درمانــی  اقدامــات 
در  صاحب نظــران  و  متخصصــان  اســاتید،  حضــور  از  مــا 
کنگره هــا و تبــادالت علمــی  کشــورمان و بــرای شــرکت در 
کســی  ــر  گ ــه ا ک ــرد  ک ــد توجــه  ــه بای اســتقبال می کنیــم. البت
کنگره هــای علمــی و  بــرای ارایــه ســخنرانی یــا شــرکت در 
کار  بین المللــی حضــور یافــت، ایــن بــه معنــی دادن مجــوز 
ــت  ــرای طباب ــه ب ک ــرا  ــت؛ چ ــه او نیس ــران ب ــت در ای و طباب
در ایــران مقــررات خاصــی وجــود دارد. وی دربــاره مقــررات 
کشــور ادامــه داد:  موجــود جهــت ارایــه مجــوز طبابــت در 
اوال بایــد مــدارک علمــی افــراد ارزیابــی شــود و پــس از انجــام 
کار و طبابــت در آن شــهر  ایــن ارزیابــی، فــرد بایــد پروانــه 
کنــد؛ بنابرایــن بــدون ارزیابــی مــدارک علمــی و  کســب  را 
ــت  کار طباب ــام  ــاص انج ــهر خ کار در آن ش ــه  ــتن پروان داش
خــالف مقــررات اســت و ایــن شــامل همــه افــراد می شــود.

تصمیمات شورای اجتماعی کشور
معــاون اجتماعــی وزیــر کشــور با اشــاره به بررســی ۱۹ آســیب 
گفــت:  کشــور  اجتماعــی در جلســه امــروز شــورای اجتماعــی 
جلســات ایــن شــورا هــر ســه مــاه یــک بــار بــه ریاســت رییــس 
جمهــور برگــزار می شــود. مرتضــی میرباقــری بــا اشــاره بــه 
کشــور  اینکــه تــا دو جلســه پیــش از ایــن شــورای اجتماعــی 
کشــور و بــا حضــور اعضــا تشــکیل می شــد  کشــور  بــه ریاســت 
کــه  افــزود: بــر اســاس دســتور رهبــر معظــم انقــالب بنــا شــد 
جلســات شــورا بــه ریاســت رییــس جمهــور و بــه قائم مقامــی 
ــور  کش ــر  ــی وزی ــاون اجتماع ــود. مع ــکیل ش ــور تش کش ــر  وزی
داد:  ادامــه  کشــور  اجتماعــی  شــورای  جلســه  حاشــیه  در 
کشــور بــا ریاســت رییــس جمهــور  وقتــی شــورای اجتماعــی 
اجرایــی  ضمانــت  از  شــورا  مصوبــات  می شــود  برگــزار 
بســیار برخــوردار اســت؛ زیــرا بــه اذن رهبــر معظــم انقــالب 
شــهرداری همچــون  غیردولتــی  دســتگاه های   حتــی 
موظفنــد  نظامــی  و  انتظامــی  نیروهــای  ســیما،  و  صــدا 

کننــد.  اجــرا  را  شــورا  مصوبــات 
مباحــث  گذشــته  جلســات  در  کــرد:  کیــد  تا میرباقــری 
اعتیــاد عمــده  اجتماعــی  آســیب  ســه  بــه   مربــوط 
حاشیه نشــینی و طــالق بررســی و دربــاره آن تصمیم گیــری 
شــاخص ها  اســاس  بــر  معیــن  شــد دســتگاه هایی  قــرار  و 

گزارش هایــی را ارایــه دهنــد.

اخبار کوتاه 

گهی حصر وراثت آ
شرح  به    14614 شماره  شناسنامه  دارای  وقی  ز خر کاشیان  مهناز  خانم 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   110/95 کالسه  به  دادخواست 
جاوید  خانم  بتول  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر 
د  و د بدر یخ 1395/01/08 اقامتگاه دائمی خو اصفهانی بشناسنامه 47725 در تار
ش.ش  به:1-فاطمه    است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
( شهربانو ش.ش 658 )4( اشرف ش.ش  2464 )2( مهناز  ش.ش 14614   )3 
زندان  )فر تقی   زند  فر وقی  ز خر کاشیان  همگی    95 ش.ش  مصطفی   )5(   1229
نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی( 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/25 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/225/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
زند قاسمعلی دارای شناسنامه شماره 26  به شرح دادخواست  آقای رضا مالئی فر
وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش  کالسه 31/95  به 
در   863 بشناسنامه  مالئی  قاسمعلی  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  و د بدر یخ 1394/11/29 اقامتگاه دائمی خو تار
مرحوم منحصر است به:1-بتول رشیدی  ش.ش 1568 )همسر متوفی(  )2( رضا 
  23 ش.ش  مالئی  حسن   )4(  59 ش.ش  مالئی  حسین   )  3(    26 ش.ش  مالئی  
وح اهلل ش.ش 1270396536 )7( ربابه ش.ش 29  )5( محسن ش.ش 200 )6( ر
زند  )8( صدیقه ش.ش 29 )9( نجمه ش.ش 6600009217 همگی مالئی کمشچه فر
مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر قاسمعلی  
را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  تار

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/26 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/240/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
دادخواست  شرح  به    1540 شماره  شناسنامه  دارای  دلیگانی  فرنگی  حمید  آقای 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  به کالسه 105/95 ش ح 1 )وراثت( 
بشناسنامه  دلیگانی  فرنگی  حسین  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/02/06 یخ  تار در   8
محمد   علی  زند  فر دلیگانی  خانی  میر  به:1-عزت  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
ش.ش  حمید   )  3(    59698 ش.ش  مجید    )2( متوفی(   )همسر   42 ش.ش 
زندان  )فر حسین   زند  فر دلیگانی  فرنگی  همگی     614 ش.ش  ملیحه   )4(  1540
نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی( 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
یخ 95/02/25 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/227/م الف به تار

دادنامه
شهرک  آباد  حبیب  نشانی  به  محمد   زند  فر محمدی  سید  احسان  آقای   : شاکی 
اصفهان  نشانی  به  حجازی  میثم  سید  آقای  متهم:   15 پ  یور  شهر   8 ک  ادیب 
یا سوء  وع  نامشر یق  از طر مال  : تحصیل  اتهام   24 پارسیان پ  اول ک  آبشار  خ 

استفاده و تقلب از امتیازات
رای دادگاه

سید  آقای  علیه  محمد  زند  فر محمدی  سید  احسان  آقای  شکایت  خصوص  در 
مموری  همراه  به  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک  تحصیل  بر  دائر  حجازی  میثم 
شاکی  به  متعلق  وع  نامشر یق  طر از   354786060473440 یال  سر شماره  به 
ونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط  رسی مجموع محتویات پر دادگاه با بر
استعالم  نتیجه  و  شاکی  شکایت  برخوار  شهزستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
متهم  حضور  عدم  از  نظر  صرف  ایرانسل  ارتباطی  خدمات  شرکت  از  معموله 
استناد   با  و  دانسته  مسلم  و  ز   محر را  نامبرده  بزهکاری  موثر  دفاع  هرگونه  جهت 
کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  به 
به  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک   ( مال  اصل  رد  بر  عالوه  را  موصوف  متهم 
رای  نماید  می  محکوم   حبس  ماه  شش   تحمل  به  شاکی  به   ) مموری  همراه 
شعبه همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی   صادره  

 می باشد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

یخ  95/02/25 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/224/م الف به تار
دادنامه

آباد خ  زند عباسعلی به نشانی دولت  یان دولت آبادی فر شاکی : خانم زهرا حیدر
ل مرادی متهم: آقای سید ابراهیم طاهری به نشانی چهار  آیت اله محقق پ 73 منز
یور ک آصف پ 32 کد پستی 8831843675   محال بختیاری فرخ شهر خ 17 شهر

وع/ گوشی یق نامشر اتهام : تحصیل مال از طر
رای دادگاه

سید  آقای  علیه  عباسعلی  زند  فر یان  حیدر زهرا  خانم  شکایت  خصوص  در 
یال  سر شماره  به  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک  تحصیل  دائر  طاهری  ابراهیم 
کیفر  جمله  از  ونده  پر محتویات  مجموع  رسی  بر با  دادگاه   355299052102646
شکایت  برخوار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوی  از  تنظیمی  خواست 
بر  مبنی  ایرانسل  ارتباطی  خدمات  شرکت  از  شده  انجام  استعالم  و  شاکیه  اولیه 
فوق  یال  سر شماره   به  گوشی   در  متهم   به  متعلق   09359833366 خط  اینکه 
الذکر فعال می باشد صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع بزهکاری 
مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  استناد  به  و  دانسته  مسلم  و  ز  محر را  نامبرده 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد اصل گوشی 
وز حبس محکوم می نماید رای صادره  یال فوق به شاکیه  به تحمل یکصد ر به سر

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. غیابی و ظرف بیست ر
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

یخ  95/02/25 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/226/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

خواهان : صدیقه حسینی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد سعید 

وجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد  خفاجی به خواسته اثبات ز
ده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار  نمو
ونده 9509983751300178  ثبت  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پر
به  تعیین شده است.   10:00 آن 1395/04/06 و ساعت  گردیده که وقت رسیدگی 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده  پس  وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی از ر
د  از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار
یخ 95/02/25  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/226/م الف به تار

گهی احضار متهم آ
یق  ونده شماره این شعبه به اتهام تحصیل مال از طر آقای مهدی سجادی در پر
آئین  قانون   174 ماده  بر اساس  این وسیله  به  ید  دار قرار  تعقیب  وع تحت  نامشر
این  در  آگهی  یخ نشر  تار از  ماه  د ظرف یک  ابالغ می شو به شما  دادرسی کیفری 
ر به موضوع رسیدگی .  شعبه حاضر شوید در غیر این پس از انقضاء مهلت مقر

د. اظهار نظر می شو
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

یخ 95/01/18  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/69/م الف به تار
گهی ابالغ آ

9509980350800069شماره  ونده:  پر 9510100350801218شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/15خواهان / شاکی صدر الدین  بایگانی شعبه: 950073 تار
میر  متهم  عزت  به طرفیت خوانده /  میر طالئی دادخواستی  د  و مسعو میر طالئی 
مرتضی  سید  و  مدنی  بیگم  گوهر  و  طالیی  میر  زهرا  و  طالیی   میر  اقدس  و  طالیی 
های  دادگاه  تقدیم  ترکه   تقسیم  خواسته  کرمانپوربه  خانم  همایون  و  طالیی  میر 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
و  315ارجاع  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
 1395/05/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980350800069ثبت  کالسه   به 
 / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از نشر آگهی و  تا خوانده / متهم  پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 
گردد.شماره: 4835/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986794100839شماره  پر ابالغیه: 9510100350701245شماره  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/16خواهان سید محمد طبا طبا  بایگانی شعبه: 941465 تار
وجه  مطالبه  خواسته  به  واسعی  اصغر  متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
ده که جهت  بابت...  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو

رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  خ چهارباغ باال 
طبقه 3 اتاق شماره 311ارجاع و به کالسه  9409986794100839ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/20 و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73  المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده / متهم   از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4821/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986836400353شماره  شماره ابالغیه: 9510106836401071شماره پر
وزی  نور فاطمه  1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941126 شعبه:  بایگانی 
خوراسگانی دادخواستی به طرفیت خوانده خیر محمد فیضی به خواسته مطالبه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ازدواج   واقعه  ثبت  و  دادرسی  خسارت 
خانواده   دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی(  واقع در اصفهان - خ میر فندرسکی 
– مجتمع قضایی شهید قدوسی -   میر  و پل  باال  – حدفاصل چهارباغ  میر(   ) خ 
گردیده  9409986836400353ثبت  کالسه   به  و  302ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه 
علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/05/25 آن  رسیدگی  وقت  که 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده پس از نشر آگهی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
شماره: 4464/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی(
گهی ابالغ آ

9409980351300895شماره  ونده:  پر 9510100351301449شماره  ابالغیه:  شماره 
احمدی  محمد   / 1395/02/15خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940930 شعبه:  بایگانی 
زاده    جمعه  امام  مجید  و  کوهی  علی   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کتایونچه 
به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
ده که جهت  بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 206ارجاع و به کالسه  9409980351300895ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن13 /1395/04 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / و درخواست خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
شماره: 4806/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان

کشور ثبت ۱۹ طالق در هر ساعت در 



نکاتی مفید برای خرید مودم 

WiFi

ــد  ــد می توان ــت و قدرتمن کیفی ــا  ــودم ب ــک م ــتن ی داش
کمتــری در برقــراری  کنــد مشــکل  کمــک  کاربــر  بــه 
اتصــال بــه شــبکه داشــته باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
کاربــران بــه جــای رایانه هــای رومیــزی  امــروزه بیشــتر 
و PC از لپ تــاپ و تبلــت اســتفاده می کننــد و اغلــب 
در هــر خانــه ای بیــش از یــک سیســتم رایانــه ای بــرای 
اتصــال بــه اینترنــت وجــود دارد؛ مودم هــای بی ســیم 
برخــوردار  بیشــتری   از محبوبیــت   WiFi یــا همــان 
ــردی  کارب ــی  ــا نکات ــا ب ــا مــا همــراه شــوید ت شــده اند. ب
بــرای انتخــاب یــک مــودم WiFi مناســب آشناشــوید.

 LAN پــورت   ۴ دارای   WiFi مودم هــای  بیشــتر 
هســتند؛ یعنــی می تــوان ۴ سیســتم PC یــا لپ تــاپ 
کــرد. البتــه  را بــه صــورت مســتقیم بــه آن هــا وصــل 
مودم هــای بی ســیم تک پــورت هــم در بــازار وجــود 
ارزان تــر  پــورت   4 مدل هــای  بــه  نســبت  کــه  دارد 

اســت.
ــا   در ضمــن بعضــی از مودم هــای بی ســیم دارای ۲ ی
ــر می کنــد. ــه عملکــرد آن هــا را بهت ک ۳ آنتــن هســتند 
هســتند  کمی گران تــر  گرچــه  ا مودم هــا  ع  نــو ایــن 
یــا  شــرکت ها  ماننــد  بــزرگ  محیط هــای  بــرای  امــا 

مناســب ترند. بــزرگ  خانه هــای 
محــدوده  در  روترهــا  و  بی ســیم  مودم هــای  همــه   
مودم هــای  می کننــد.  کار  گیگاهرتــز   ۲٫۴ فرکانســی 
پوشــش  محــدوده  و  بــرد  لحــاظ  بــه   بی ســیم 
کیفیــت ارســال ســیگنال  ســرعت انتقــال اطالعــات و 
بــا هــم فــرق دارنــد؛ مــا در زیــر بــرای انتخــاب بهتــر 
ح می دهیــم. ع مودم هــا را شــر مشــخصات ایــن نــو

 :B و A مودم های بی سیم سری 
مودم هــای  ع  نــو قدیمی تریــن  مودم هــا،  ایــن 
کــه پوشــش داخلــی آن هــا بســیار  بی ســیم هســتند 
ضعیف تــر از مودم هــای بی ســیم ســری N و G اســت 
و محــدوده پوشــش داخلــی ایــن مودم هــا حــدود ۱۵ 

متــر و پوشــش خارجــی آن هــا ۲۳ متــر اســت.
 :G مودم سری 

کلمــه  مخفــف  بی ســیم  مودم هــای  در   G حــرف 
Good اســت. مودم هــای بی ســیم ســری G در حــال 
حاضــر در بســیاری از مــوارد قابــل اســتفاده هســتند و 
اســتفاده خانگــی  بــرای  گزینــه مناســبی  می تواننــد 
ایــن  باشــند. پوشــش داخلــی مودم هــای بی ســیم 
ع  ســری حــدود ۴۶ متــر و پوشــش خارجــی ایــن نــو
برابــر   ۲ تقریبــا  کــه  اســت  متــر   ۹۱ حــدود  مودم هــا 
 B و   A ســری  مودم هــای  کــه  اســت  محــدوده ای 
بی ســیم  مودم هــای  دهنــد.  پوشــش  می تواننــد 
کثــر  ســری G همچنیــن می تواننــد اطالعــات را بــا حدا
ســرعت ۱۲۸ مگابایــت در ثانیــه انتقــال دهنــد و از 
گران تــر، امــا   B و A نظــر قیمــت نســبت بــه ســری

نســبت بــه ســری N ارزان ترنــد.
 :N مودم های سری 

مخفــف  بی ســیم  مودم هــای  در   N  حــرف 
بــه معنــی جدیدتریــن نســل   Newest Generation
ــرای اســتفاده  گزینــه ب اســت. ایــن مودم هــا بهتریــن 
کاربــران خانگــی و تجــاری و شــرکت ها و محیط هــای 
مودم هــای  داخلــی  پوشــش  هســتند.  بزرگ تــر 
بی ســیم ســری G حــدود ۷۶ متــر و پوشــش خارجــی 
کــه در مقایســه بــا ســری های دیگــر  ۸۲ متــر اســت 

کیفیت ترنــد. بهتــر و بــا 

دانستنی

 آزار و اذیت وحشیانه 
 زن جوان توسط 2 مرد 
هنگام خماری شوهرش

حکــم  اجــرای  انتظــار  در  دادگاه  حکــم  بــه  کــه  جــوان  زن 
قصــاص اســت در گفت وگــو بــا مــددکار اجتماعــی پلیــس اســتان 

کــرد.  مرکــزی سرنوشــت شــوم خــود را تعریــف 
کــدام غّصــه  کنــم، از  کجــا آغــاز  گفــت: چــه بگویــم، از  وی 
برای تــان بنویســم. از نامرادی هــا و تاریکی هــا، از مصایــب و 
کــه بــا خطــوط سرنوشــتم عجیــن شــده  رنــج و غم هــای زمانــه 
و ســخت آزرده ام ســاخته اســت؟! در یــک خانــواده ســاده و 
معمولــی زندگــی می کــردم؛ مــادرم مــرا همیشــه مــورد مهــر و 
کــه  محبــت فــراوان خــود قــرار مــی داد؛ ولــی پــدرم آن گونــه 
آنــان  نظــرات  و  اعضــای خانــواده اش  بــه  می بایــد هیــچ گاه 
بهایــی نمــی داد و همیشــه حــرف، حــرف خــودش بــود. فــراز 
کودکــی را بــه ســرعت  گــون زندگــی دوران  گونا و نشــیب های 
گذاشــته و بــه ســن  در بســتر رویاهــای عاشــقانه، پشــت ســر 
بــدون  و  اجبــار  بــه  پــدرم  کــه  بــودم  رســیده  پانــزده ســالگی 
آنکــه هیــچ نظــری از مــن بخواهــد، در برابــر دریافــت مقــدار 
بســیاری پــول، مــن را مجبــور بــه ازدواج بــا مــردی 30ســاله 
کــرد. از آن روز  کــه از بســتگان دورمــان بــود،  بــه نــام حمیــد 
ــر  ــرای همیشــه رخــت ب ــه آرامــش  از زندگــی ام ب ک ــود  ــه بعــد ب ب
و  ناآرامی هــای مختلــف  و  بــه مشــکالت  را  بســت و جایــش 
ناپایــان داد. زن ادامــه داد: پــس از عروســی، فقــط شــش مــاه 
کوتــاه زندگــی ام،  کــرده و پــس از آن مــدت  را بــا خوشــی ســپری 
گرفــت. همســرم شــروع بــه بدخلقــی و  شــکل دیگــری بــه خــود 
کــرد. تازه داشــتم بــه درک  نمایــان ســاختن چهــره باطنــی خــود 
کــه زندگــی سراســر  از زندگــی رســیده و درمی یافتــم  درســتی 
آمیختــه ای از غــم وشــادی های زمانــه اســت و حقیقــت زندگــی 
کــه همــواره قبــل از ازدواج فکرمی کــردم.  آن چیــزی نیســت 
کــه  نگذشــت  دیــری  و  بــود  گــذر  حــال  در  همچنــان  زمــان 
گرفتــه و صاحــب فرزنــد  گــذر شــتابان روزگار، مــادر لقــب  در 
پســری بــه نــام رضــا شــدم. شــوهرم از لحــاظ مالــی چنــدان 
مشــکلی نداشــت و بــه قــول معــروف تــا حــدودی دســتش بــه 
گــی و شــغلش  دهانــش رســیده و مــن هیــچ گاه بــا شــرایط زنــد 
بــا  مشــکلی نداشــتم و ایــن تنهــا ظلــم و بدزبانــی او همــراه 
گــی ام را  ــد  کــه زن ــود  ضــرب و شــتم ، دشــنام و الفــاظ رکیــک ب
کــرده بــود. همســرم  ک تبدیــل  دگرگــون و بــه جهنمی ترســنا
کارگاه تولیــدی  کتی یــک  بــا ســایر دوســتانش بــه صــورت شــرا
ــد.  کار بودن ــه  ــا یکدیگــردر آن جــا مشــغول ب ــرده و ب ک تاســیس 
ــا چنــد دوســت نااهــل و معتــاد  کــه ب حمیــد در همــان جــا بــود 
خواســت های  بــر  و  نشســت  از  پــس  ســرانجام  و  شــد  آشــنا 
فــراوان بــا آنــان، خــودش نیــز معتــاد بــه هیروییــن شــد. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه دوســتان حمیــد در بیشــتر اوقــات، شــب ها 
 بــه منــزل مــا می آمدنــد و در آن جــا بســاط مصــرف مــواد و قمــار 
گذرانی هــای  را بــر پــا می کردنــد و تــا نیمه هــای شــب بــه خــوش 
همســرم  راســتی  بــه  گویــی  افــزود:  می پرداختنــد،  بیهــوده 
ــزد  ــن را ن ــار م ــه اجب ــون ب ــود؛ چ ــرده ب ــرت نب ــی از غی ــچ بوی هی
دوســتان بی بنــد و بــارش روانــه می کــرد و پیوســته بــه مــن 
کــه مثــل  کــه از دوســتان مــن  کــه هیــچ ضروتــی نــدارد  می گفــت 
بــرادران تــو هســتند، دوری کنــی و نــزد آن هــا بــا حجاب باشــی. 
مــن نیــز مجبــور بــودم نقــش بــازی و بــر اســاس میــل حمیــد بــا 
کنــم و چنــدان بــه حجــاب اهمیتــی ندهــم تــا  دوســتانش رفتــار 
کنــم و فرزنــدم طعــم  گونــه، بنیــان زندگــی خــود را حفــظ  بدیــن 
تلــخ طــالق را حــس نکنــد. بی بنــد و بــاری حمیــد و دوســتانش 
آنقــدر  اعتیــاد  ســرانجام  اینکــه  تــا  داشــت  ادامــه  همچنــان 
دامنگیــر او شــد کــه دیگــر حتــی قــدرت کار کــردن را نیز از دســت 
داد و بــه شــدت مریــض و زمینگیــر شــد و بــا بیــکاری او اقتصــاد 

گذشــته شــد.  ــر از  خانــواده مــا روزبــه روز ضعیــف و ضعیف ت
زن ادامــه داد: بــا بیــکار شــدن حمیــد، حیــران مانــده بــودم 
بــرده و هزینــه  کــه چگونــه می توانــم زندگــی خــود را پیــش 
کنــم. بــه علــت رفتــار نامناســب حمیــد و  خانــواده ام را تامیــن 
ــدن او در ســراب اعتیــاد، دیگــر تمــام بســتگان بــا مــا  غــرق ش
کــرده بودنــد و تنهــا همــان دوســتان نااهــل حمیــد  قطــع رابطــه 
کــه همیشــه بــه خانــه مــا می آمدنــد و پــس از مصــرف  بودنــد 
گرفتــه و مقــداری مــواد بــه  موادشــان، از حمیــد نیــز احوالــی 
او ترزیــق می کردنــد تــا بلکــه اندکــی حالــش بهتــر شــود و در 
بعضــی از روزهــا نیــز دلشــان بــه حــال مــن و فرزنــدم می ســوخت 
ــا هــزاران منــت بــه  و مقــدار اندکــی پــول بــرای خرجــی خانــه ب

می دادنــد.  مــن 
کــه بــا یــادآوری شــب شــوم اشــک هایش ســرازیر  وی در حالــی 
می شــود، ادامــه داد: آن شــب طبــق معمــول دوســتان حمیــد 
کمی بهتــر شــده بــود.  بــرای او مــواد آورده بودنــد و حــال او نیــز 
حمیــد رفقایــش را بــرای شــام نگــه داشــت و از مــن خواســت 
کنــم. پــس از صــرف شــام  ــان غــذا تهیــه  ــرای پذیرایــی آن ــا ب ت
کــردن  شــوهرم بــه اتــاق خــودش رفــت و مــن ســرگرم جمــع 
کــه یکــی ازدوســتان بی شــرم همســرم دســت  ظرف هــا بــودم 
کــه مــرا بــه ســوی خــودش  کــرد  در بازویــم انداخــت و ســعی 
بکشــد؛ ولــی مــن بــه شــدت خــود را کنــار کشــیدم و بــا جدیــت بــا 
فریــادی تمــام بــه او گفتم:واقعــا کــه تــو هیــچ شــرمی نــداری و از 
 خــدا نمی ترســی! مــن ماننــد خواهــر تــو هســتم! نمــک بــه حــرام
خجالــت نمی کشــی!« در آن هنــگام مــن هــر چــه در دســتم 
بــود، از شــدت عصبانیــت بــا شــدت بــه زمیــن زدم و خواســتم 
ــروم  کمــک پیــش همســر همیشــه خمــارم ب بــرای درخواســت 
ــه یکــی دیگــر از دوســتان  ک ــرار دهــم  ــان ماجــرا ق و او را در جری
کــرد. خالصــه  حمیــد بــا شــتاب برخاســت و در اتــاق را قفــل 
کــردم، راه بــه جایــی نبــردم و  کالم اینکــه هــر چــه داد و فریــاد 
ســرانجام آنــان بــا بی حیایــی بــا بســتن دســت هایم، فکــر پلیــد 
خــود را عملــی و بــه اجبــار بــه مــن تجاوز کردنــد. وی ادامــه داد: 
آن شــب مــن تــا صبــح بیــدار مانــدم و ماننــد دیوانه هــا پیوســته 
بــا خــود حــرف زدم؛  آرام و قــرار نداشــتم؛ امــا حمیــد بــاز هــم 
درهمــان خــواب ابــدی خــود بــه ســر بــرده بــود و گویی مــرده ای 
بیــش نبــود. مثــل مارهــای زخمــی ، جنــون سراســر وجــودم 
کــه شــده،  گرفتــه بــود و می خواســتم بــه هــر شــیوه ای  را فــرا 
کثیــف و عــاری از غیــرت حمیــد بریــزم؛  زهــر خــود را بــر وجــود 
بــه همیــن دلیــل آمپــول پــر از هــوا را بــه رگ هــای بی غیرتــش 
زدم تــا هیــچ گاه بــد اخالقــی و بی هوّیتــی او در وجــود فرزنــدم 
بــازارگاه  در  را  خــود  مردانگــی  و  غیــرت  و هرگــز  نزنــد  جوانــه 
دنیــای مــادی و زودگــذر بــه ماننــد پــدرش بــرای نامــردان زمانــه 
کیــان و حریــم خانــواده خــود  بــه حــراج نگــذارد و همــواره از 

کنــد. پاســداری 
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فوایــد  دارای  شــیرینش  و  لذیــذ  طعــم  از  جــدای  انبــه  میــوه 
ــواص  ــوه از خ ــن می ــرگ ای ــا ب ــت؛ ام ــالمت اس ــرای س ــددی ب متع
کــه بــه نــدرت بــه اهمیــت آن توجــه  دارویــی برخــوردار اســت 
و  دارویــی  خــواص  از  سرشــار  انبــه  میــوه  برگ هــای  می شــود. 

اســت.  کنتــرل دیابــت  از خــواص آن،  یکــی  اســت.  درمانــی 
ــون  ــد خ ــطح قن ــرل س کنت ــه  ــا ب ــن برگ ه ــی ای ــواص ضددیابت خ

کنتــرل نگــه مــی دارد. آزمایش هــای  کمــک می کنــد و آن را تحــت 
کــه ایــن برگ هــا  انجــام شــده بــر روی موش هــا نشــان داده اســت 
بــوده  بــر روی موش هــای دیابتــی  تاثیــر هیپوگالمیــک  دارای 
کاهــش می دهــد. یکــی دیگــر از خــواص  و ســطح قنــد خــون را 
کمــک بــه درمــان آســم اســت. ایــن بــاور وجــود  ایــن برگ هــا 
کــه برگ هــای انبــه بــه درمــان آســم و تســکین دردهــای  دارد 
کشــور چیــن از ایــن  ــد. در  کمــک می کن مزمــن سیســتم تنفســی 
گســترده ای بــه عنــوان داروی درمــان آســم  برگ هــا بــه شــکل 

دور  بــدن  از  را  عفونــت  انبــه  برگ هــای  می شــود.  اســتفاده 
گــون دارویــی و  گونا نگــه می دارنــد. بــه دلیــل وجــود خــواص 
کتریایــی موجــود در برگ هــای انبــه، برگ هامی توانــد بــه  ضدبا
مقابلــه بــا اختــالالت گوارشــی و تومورهــا کمــک کنــد. همچنین از 
کســیدانی اســت می توانــد بــا  کــه سرشــار از خــواص آنتی ا آنجایــی 
کنــد و در محصــوالت زیبایــی  عفونت هــای ویروســی هــم مقابلــه 
هــم اســتفاده می شــود. ایــن برگ هــا بــه تســکین سکســکه و 
کمــک می کنــد. از دود ناشــی از برگ هــای  گلــو هــم  عفونت هــای 

ــای  ــکین عفونت ه ــکه و تس ــان سکس ــرای درم ــده ب ــوزانده ش س
برگ هــا  ایــن  مصــرف  شــیوه  بهتریــن  می شــود.  اســتفاده  گلــو 
جوشــاندن چنــد عــدد بــرگ در یــک ظــرف آب، ســپس صــاف 
کــردن و نوشــیدن آن اســت. یــک راه دیگــر مصــرف آن، خشــک 
کــردن آن  ــور خورشــید و آســیاب  کــردن ایــن برگ هــا در مقابــل ن
اســت. ســپس یــک قاشــق از برگ هــای آســیاب شــده را بــه یــک 
کنیــد، هــم بزنیــد و بنوشــید. حتــی می توانیــد  لیــوان آب اضافــه 

ــد. ــتن بجوی ــد از شس ــوه را بع ــن می ــام ای ــای خ برگ ه

کنترل دیابت، برگ انبه بخورید برای 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان
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ـــمـــاره 155 ســـــال دوم                ݡسݒ

حضرت امام علی )علیه السالم( فرموده اند: دو چیز است که 

قدر و قیمتشان را نمی شناسد مگر کسی که آن دو را از دست 

داده باشد؛ یکی جوانی و دیگری تندرستی و سالمتی.

منبع: غررالحکم، ص449

-«  حدیث روز   »-

جدول سودوکو - شماره 13پاسخ جدول شماره 12 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

کل  کــه  اســت   ۹x۹ جــدول  یــک  ســودوکو،  متــداول  نــوع 
جــدول هــم بــه ۹ جــدول کوچک تر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 
در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

استخر شنای شیطان در زیمباوه

ی و بر روی خط مرزی زامبیا و  ز آبشار ویکتوریا در جنوب قاره آفریقا بر روی رودخانه زام�ب

ی قرار  زیمبابوه قرار گرفته است. �ب شک ترسناک ترین استخر دنیا در باالی این آبشار 108 م�ت

ز صخره های  دارد. این استخر که به آن استخر شیطان گفته میشود، به صورت طبیعی و در ب�ی

باالی آبشار تشکیل شده است و فقط در فصول کم باران از سپتام�ب تا دسام�ب که سطح آب 

ز است می توان در آن شنا کرد. پائ�ی

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

29   ْC

33   ْC

37   ْC

18   ْC

12   ْC

20   ْC

21   ْC

فرامــوش  را  کــردن  و محبــت  دیــدن  شــاید طعــم محبــت 
دنیــا  مــزه  زیباتریــن  آن  طعــم  نمی دانیــد  کرده ایــد. 
شــما  در خانــه  اصــال محبــت  فکــر می کنیــد  گاهــی  اســت. 
اقدامــات  ســریع  اســت،  این طــور  گــر  ا اســت؟  نــزده  را 
فراهــم  خانــه  بــه  را  آرام بخــش  ایــن  ورود  بــرای   الزم 

کنید.
دوســت داریــد خانــه ای پــر از محبــت داشــته باشــید، امــا 
احســاس ناتوانــی می کنیــد؛ زیــرا فکــر می کنیــد تمــام راه هــا 
کســی بــه ایــن انگیــزه شــما توجــه نمی کنــد.  را رفته ایــد و 
محبــت و دوســتی راه و روش مخصــوص بــه خــود را دارد.

محبــت و رحمــت موجــب شــادی و آرامــش زن و شــوهر و از 
اســت. نشــانه های خداونــد 

و  زن  بیــن  محبــت  و  مــودت  قراردهنــده  را  خــود  خداونــد 
ــن َانفســکم  ــق َلکــم َم ــد: »َان خل ــد  و می فرمای شــوهر می دان
رحمــة؛  و  َمــوده  َبینکــم  َجعــل  و  الیهــا  ِلتســکنوا  ازوجــا 
همســرانی از جنــس خودتــان آفریدیــم تــا بــا آن هــا آرام شــوید 

و بیــن شــما رحمــت و مــودت قــرار داده ایــم.«
کنــده باشــد، پیوندهــا  هــر چقــدر فضــای خانــه از محبــت آ
می شــود.  بیشــتر  شــوهر  و  زن  بیــن  عاطفــی  دلبســتگی  و 
از  برگرفتــه   و  اســت  زوج  رفتــار  تریــن  متعالــی  محبــت، 
گونــه تحقیــر  گذشــت، حق شناســی، همدلــی و بــه دور از هــر 

اســت. و تهمــت 
حمایت یکدیگر

و  زن  کــه   زمانــی  کــردن؛  حمایــت  یعنــی  محبــت، 
حمایــت  را  همدیگــر  زندگــی  ســختی های  در  شــوهری 
فرزندانشــان  بــه  غیرمســتقیم  اینکــه  بــر  عــالوه  کننــد، 
پــردوام  و  موفــق  رابطــه ای  می آموزنــد،  را  شــدن   حامــی  

خواهند داشت.
گوش نکنید! الکی 

اســت  دادن  گــوش  همســر  حــرف  بــه  دقــت  بــه  محبــت، 
بیشــتری  اطالعــات  »می توانــی  ماننــد  ســواالتی  بــا  و 
گفتــه چیســت«   بدهــی تــا بفهمــم دقیقــا منظــورت از ایــن 

را دربرمی گیرد.« 
شــوهر  و  زن  محبــت  همدالنــه  گفت وگوهــای  ع  نــو  ایــن 

را بیشتر می کند.

چرا بعضی از کودکان کمتر بیمار می شوند؟
1- دستتان را تمیز نگه دارید

و  تنفســی  گرفتگی هــای  منظــم،  بــه  طــور  دســت ها  شســتن 
کاهــش می دهنــد.  بیماری هــای معــده و روده را بــه طــرز چشــمگیری 
یــا  کــه مهد کــودک  بنابر ایــن بچه های تــان را عــادت بدهیــد زمانــی 
کــردن و قبــل از  کالس های شــان را تــرک می کننــد، بعــد از هــر  بــار بــازی 
غــذا خــوردن دستانشــان را بشــویند )یــا از ضد عفونی کننده هــای دســت 
کــه بــه فرزندانتــان  کلیــدی ایــن اســت  کننــد(. یــک ترفنــد  اســتفاده 
کــردن دست های شــان بــه مایــع تــا قبــل  یــاد بدهیــد قبــل از آغشــته 
ــا 20 ثانیــه ســرود »تولــدت مبــارک« را  از شســتن آن هــا، بــه مــدت 15 ت

بخواننــد.
 2- زیاد بخوابید

کــه بچه هــا زود بخوابنــد. خیلــی از نــوزادان  کنیــد  اطمینــان حاصــل 
تقریبــا بــه 14 ســاعت خــواب در روز و پیش دبســتانی ها بــه 11 تــا 13 

ســاعت خــواب در روز نیــاز دارنــد.
 3- هر روز فعال باشید

 25 می توانــد  مالیــم  و  منظــم  ورزش  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
طــول  در  کــه  را  آنفلوآنزا هایــی  و  ســرماخوردگی ها  از  درصــد   50 تــا 
بــا  احتمــاال  هــم  آن  دهنــد.  کاهــش  می افتنــد،   اتفــاق  یک ســال 
بــا  مبارزه کننــده  ســلول های  حاصــل  کــه  خونــی  گــردش  تقویــت 
معجــزه یــا  مطمئــن  درمــان  هــر  از  بهتــر  ورزش  هســتند.   عفونــت 

 است.
4- مصرف یک رژیم غذایی متعادل و سالم

ســبزیجات  و  میوه هــا  از  زیــادی  مقــدار  بــا  غذایــی  وعده هــای 
کمــک می کنــد.  کودکتــان  رنگارنــگ بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
تــوت  بروکلــی،  کلــم   C ویتامیــن  از  سرشــار  غذایــی  مــواد  جملــه  از 
فرنگــی و پرتقــال هســتند و مــواد  غذایــی سرشــار از ویتامیــن D شــامل 
ماهــی تــن، شــیر غنــی شــده،  غــالت و حبوبــات می شــوند. مصــرف 
کمــک بــدن  از  محافظــت  بــه  می توانــد  هــم  پروبیوتیــک   ماســت 

 کند.
 5-به صورتتان دست نزنید

ویــروس ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا از طریــق بینــی، چشــم ها و دهــان 
ــت  ــی دس ــن نواح ــه ای ــان ب ــد فرزندت ــس نگذاری ــوند؛ پ ــدن می ش وارد ب
کار در عمــل می توانــد بســیار ســخت باشــد؛ چــون  بزنــد. البتــه ایــن 
کار هاســت.  مهم تریــن  از   حســاس،   لحظــات  در  دســت ها  شســتن 
کش را به طــور  ــز نــی، لیــوان و مســوا کــه هرگ ــاد بدهیــد  ــان ی ــه فرزندت ب

مشــترک بــا دیگــران اســتفاده نکنــد.

راز آرامش زن و شوهر

انــرژی  مصــرف  بــه  نیــاز  رشــد 
در جهــان متناســب بــا افزایــش 
حــال  در  زمیــن  کــره  جمعیــت 
افزایــش اســت. در حــال حاضــر 
کــره زمیــن حــدود ۷٫۵  جمعیــت 

گذشــته  کــه نســبت بــه ۱00 ســال  میلیــارد نفــر اســت 
۴ برابــر شــده اســت و مصــرف انــرژی نیــز بــه همیــن 
 میــزان افزایــش یافتــه اســت و آلودگــی ناشــی از آن 
گلخانــه ای در جهان  گازهــای  کــه افزایــش انتشــار   -
ــا همیــن شــدت افزایــش داشــته  بــوده اســت - نیــز ب
ع موجــب افزایــش دمــای هــوا و  اســت. ایــن موضــو
کــره زمیــن شــده است.دانشــمندان  گرمــای شــدید در 
زمــان ۱۵000  از  زمیــن  کــره  کرده انــد دمــای  اعــالم 
 ســال قبــل از میــالد مســیح تــا ســال ۲000 میــالدی

کال ۵ درجــه افزایــش  گذشــته   یعنــی در  ۱۷000 ســال 
داشــته اســت؛ ولــی بــه دلیــل رشــد تقاضــا و مصــرف 
از  کــه  کرده انــد  قــرن حاضــر پیش بینــی  انــرژی در 
ســال ۲000 تــا ۲۱00 میــالدی، یعنــی طــی صــد ســال 
ــا ۵ درجــه دیگــر  کــره زمیــن بیــن ۴ ت جــاری، دمــای 
گذشــته در  افزایــش یابــد؛ یعنــی معــادل ۱۷000 ســال 

گــرم می شــود. کــره زمیــن  ایــن صــد ســال 
اســتفاده زیــاد از انرژی هــا از جملــه انــرژی بــرق در 
وهوایــی  آب  نامطلــوب  تغییــرات  موجــب  جهــان 
کــره  و بــه هــم خــوردن تعــادل اقلیــم آب و هوایــی 

زمیــن شــده اســت.
کــره زمیــن مربــوط  مقایســه تصاویــر ماهــواره ای از 
کــه  ه ای  ماهــوار  تصاویــر  بــا  پیــش  ســال   ۳۵ بــه 
کــه  می دهــد  نشــان  اســت،  شــده  گرفتــه  جدیــدا 
و  هســتند  شــدن  آب  حــال  در  قطبــی  یخ هــای 

نتیجــه آن بــروز حــوادث طبیعــی 
فصــل  در  ســیالب  ع  وقــو نظیــر 
طوفان هــای  وزش   ، تابســتان 
خشکســالی ع  وقــو  گرمســیری، 
حــوادث  ســایر  و  زمیــن  رانــش 

اســت. غیرمترقبــه 
اخیــرا  کــه  گزارش هایــی  در 
شــدن  ذوب  از  نیــز  ملــل  ســازمان  شــده  منتشــر 
حــال  در  فاجعــه  یــک  عنــوان  بــه  قطبــی  یخ هــای 
ع نــام بــرده اســت و برآوردهــا نشــان می دهــد  وقــو
از یخ هــای قطــب جنــوب  تــن  میلیــارد  حــدود ۱00 
کــره  در حــال ذوب شــدن هســتند.افزایش دمــای 
گلخانــه ای  گازهــای  زیــاد  حجــم  انتشــار  و  زمیــن 
جــو  در  ازن  الیــه  بــه  رســیدن  آســیب   موجــب 
کــه ایــن آســیب موجــب شــده  کــره زمیــن شــده اســت 
از اشــعه مــاوراء بنفــش  کــه مقــدار بیشــتری  اســت 
کــه خــود ایــن  کــره زمیــن شــود  خورشــید وارد جــّو 
ــم   ــوا را فراه ــای ه ــتر دم ــش بیش ــه افزای ــئله زمین مس
و ایــن ســیکل ناپایــداری را تشــدید می کنــد. البتــه 
توســعه اقتصــادی مســتلزم اســتفاده بیشــتر از انــرژی 
بقــای  بــرای  بایــد  لیکــن  بــود؛  خواهــد  جهــان  در 
اســتفاده  بهینــه  صــورت  بــه  انــرژی  از  خودمــان  
و  الهــی  نعمت هــای  ســایر  از  بتوانیــم  تــا  کنیــم 
کــره زمیــن و آب و هــوای ســالم هــم  طبیعــت زیبــای 
بهره منــد شــویم. اســتفاده بهینــه از مصــرف انــرژی  
کنتــرل اقلیــم آب  ــرای  ــه عنــوان الگــوی مناســب ب ب
کمتــر  گــر می خواهیــم خشکســالی  وهوایــی اســت. ا
الگــوی  بــرق  انــرژی  مصــرف  در  مجبوریــم  شــود 
بهینــه را مدنظــر قــرار دهیــم و از وســایل برقــی در 
ــرژی را هــدر  کنیــم و ان ــاز و ضــرورت اســتفاده   حــد نی

ندهیم.

مصرف بی رویه انرژی برق و تغییر شرایط اقلیم آب و هوایی
مدیر دفتر مدیریت مصرف

شرکت توزیع برق استان اصفهان 
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