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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

بهره برداری از 34 پروژه در شهرداری فوالدشهر

 راه اندازی مرکز 
 پساب صرفه جویی آب 

برای فضای سبز فوالد شهر

رییس انجمن او ــ اسپرت ایران
در دومین نشست خبری مسابقات آسیایی:

   لبنان و ا فغانستان
رقبای جدی ایران

تجلیل از روابط عمومی شرکت 
 آبفای استان اصفهان در

 سطح ملی

 3هزار میلیارد تومانی 
که ساالنه دود می شود

استثنایی ترین سوپر مارکت

کلیدش  که  مغازه ای 
دست همه است! 
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گرو  حفظ اسالم و تشیع در 
حفظ ایران است

ویژگی های حکومت امام مهدی)عج(

له
قا

رم
س امــروز شــرایط جهــان بــه جایــی رســیده اســت 

در  انســان ها  تمامــی  زمــان  هــر  از  بیــش  کــه 
گشایشــی هســتند تــا از ظلــم و  ج و  انتظــار فــر

کبیــر و زن و مــرد و  کــه بــه صغیــر و  جــور ظالمانــی 
کوچــک و بــزرگ و... رحــم نمی کننــد، خالصــی یابنــد 
و از نسل کشــی و قتــل و غــارت در ابعــاد مختلفــش 
ــد  ــت یابن ــود دس ــق خ ــه ح ــوق ب ــه حق ــوند و ب ــا ش ره
وارث  مســتضعفان،  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  و 
گردنــد )و نریــد ان نمــن علــی الذیــن  کــم  زمیــن و حا
اســتضعفوا فــی االرض و نجعلهــم ائمــه و نجعلهــم 
ســتم  و  ظلــم  جــای  قســط  و  عــدل  و   الوارثیــن( 
ــه  ــا اینک کم ــت؛  ــت یافتنی اس ــر دس ــن ام ــرد؛ ای را بگی
الســاعة  »التقــوم  می فرماینــد:  کــرم)ص(  ا پيامبــر 
حتــي یملــك رجــل مــن اهــل بیتــي، یواطــئ اســمه 
کمــا ملئــت ظلمــا  اســمي، یمــأ االرض عــداًل و قســطًا 
و  ص261(  ج3،  االســالمی،  )دارالکتــاب  جــورًا«  و 
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد: » ... الحــادي عشــر 
مــن ولــدي، هــو المهــدي الــذي یمــأ االرض عــداًل 
کمــا ملئــت جــورًا و ظلمًا«)کلینــی، الکافــی   و قســطًا 

ج1، ص338(...

در صفحه در شهر )4( بخوانید

کواریوم«، ماندگاری   »تونل آ
گردشگران را در اصفهان افزایش داد

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 امام  جمعه اصفهان:

 واردکنندگان کاالهای با مشابه داخلی
 به کشور خائن هستند

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

عاشقان عیداتن مبارک 



 ویژگی های حکومت 
امام مهدی)عج(  

ادامه از صفحه یک: 
کــه فرمودنــد: »لــو   و از امــام حســین)ع( نقــل شــده 
لــم یبــق مــن الدنیــا االیــوم واحــد لطــول اهلل عزوجــل 
ــدی فیمألهــا  ج رجــل مــن ول ــك الیــوم حتــی یخــر ذل
ــا  ــر از دنی گ کمــا ملئــت جــورًا و ظلمــًا؛ ا عــدال و قســطًا 
روز  باشــد، خداونــد آن  نمانــده  باقــی  روز  یــک   جــز 
گردانــد تــا مــردی از فرزنــدان مــن قیــام  را طوالنــی 
ــه  ــس از آنك ــد، پ کن ــر  ــدل و داد پ ــن را از ع ــد و زمی کن
کمــال  از ســتم و بیــداد پــر شــده باشــد.« )صــدوق، 

النعمــة، ج 1، ص318(. الدیــن و تمــام 
کــه قیــام  گویــای ایــن اســت  روایــات و آیــات الهــی 
گــر لحظــه ای  حضــرت قطعــی و حتمی  اســت؛ حتــی ا
از عمــر عالــم مانــده باشــد، آن لحظــه طوالنــی خواهــد 
کننــد. منتهــی  شــد تــا آن عدالت گســتر جهانــی قیــام 
جهانیــان  کــه  افتــاد  خواهــد  زمانــی  اتفــاق  ایــن 
کــرده  آمادگــی پذیــرش حكومــت عــدل الهــی را پیــدا 
باشــند و شــرایط از هــر جهــت بــرای ظهــور حضــرت 
کــه امــام  فراهــم شــده باشــد؛ در آن هنــگام اســت 
ــه جهانیــان معرفــی و  ــام و خــود را ب مهدی)عــج( قی
کــه ســردمداران  بــه اســام دعــوت می کننــد. از آنجــا 
در  را  خــود  موقعیــت  شــرایطی  چنــان  در  مســتكبر 
و  بزرگوارانــه  رفتــار  علی رغــم  دیــد،  خواهنــد  خطــر 
بــاز  الســام  علیــه  امــام  روشــنگرانه  ل های  اســتدال
مقابــل  در  خــود  ظالمانــه  حكومــت  حفــظ  جهــت 
بــه هیــچ وجــه  آن حضــرت صف آرایــی می کننــد و 
حاضــر بــه پذیــرش حــق نمی شــوند؛ در نتیجــه، نبــرد 
کمــک  شــدید حــق و باطــل بــه وجــود می آیــد و بــه 
کار امــام مهدی)عــج( تمــام  یــاران بــا اخــاص و فــدا
ســردمداران ظلــم و تعــدی، نابــود می شــوند و یــک 
عالیــه  تعالیــم  اســاس  بــر  جهانــی  واحــد  حكومــت 
در  کــه  می شــود  مســتقر  عالــم  سرتاســر  اســامی  در 
ســایه آن، بشــریت طعــم شــیرین عدالــت و امنیــت 
ظهــور  ایــن  و  می چشــند  را  واقعــی...  آســایش  و 
نزدیــک اســت ان شــاءاهلل. دربــاره اوصــاف حكومــت 
کمیــت احــكام اســام  کــه از طریــق حا آن حضــرت 
بــه وجــود خواهــد آمــد، توصیفــات زیــادی در متــون 
دینــی وارد شــده اســت. در این جــا بــه اختصــار بــه 

چنــد مــورد از آن هــا اشــاره می شــود: 
الســام  علیــه  رضــا  امــام  عدالــت:  برقــراری 
حضــرت  توســط  متعــال  خداونــد  می فرماینــد: 
خواهــد  ک  ســتمی پا هــر  از  را  زمیــن  مهدی)عــج( 
کردنــد میــزان  ســاخت... آن حضــرت وقتــی قیــام 
ــه ای  گون ــه  ــتقر و ب ــردم مس ــان م ــدل و داد را در می ع
جرئــت  احــدی  کــه  می کننــد  رســیدگی  کارهــا  بــه 
تعــدی و ظلــم بــه دیگــری را نخواهــد داشــت. )کمــال 

 )372 ص   ،2 ج  الدیــن، 
کامــل اســت: علــی علیــه الســام  ویژگــی دیگــر امنیــت 
کــه قائــم مــا قیــام  در ایــن بــاره می فرماینــد: وقتــی 
ــی رود...  ــرون م ــردم بی ــای م ــا از دل ه کینه ه ــد،  کنن
کــه یــک  گســترش پیــدا می کنــد  گونــه ای  امنیــت بــه 
گران قیمــت  زن، علی رغــم بــه همــراه داشــتن اشــیاء 
فاصلــه بیــن عــراق تــا شــام را بــه تنهایــی طــی خواهــد 
دل  در  ترســی  کوچک تریــن  اینكــه  بــدون  کــرد. 

ــر، ص 474(  ــب االث ــد. )منتخ ــته باش داش
امــام  حكومــت  مهــم  ویژگی هــای  از  یكــی 
کــه  عمومی  اســت  آســایش  و  رفــاه  زمان)عــج(، 
کــرد.  درنتیجــه اجــرای عدالــت تحقــق پیــدا خواهــد 
روایتــی  در  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  کــرم  ا پیامبــر 
می فرماینــد: وقتــی در امــت مــن، مهدی)عــج( قیــام 
الهــی  نعمت هــای  از  انــدازه ای  بــه  مــردم  کنــد... 
کــه در هیــچ زمانــی بــه چنــان  برخــوردار خواهنــد شــد 
وضعــی دســت نیافته انــد و زمیــن و آســمان بــرکات 
خــود را بــرای آن حضــرت و یارانــش ظاهــر خواهــد 

)78 ص   ،51 ج  )بحاراالنــوار،  ســاخت. 
و  عمــران  مهدی)عــج(  حكومــت  دیگــر  ویژگــی   
آبــادی اســت: از امــام باقــر علیــه الســام در ایــن بــاره 
زمــان حكومــت حضــرت  در  کــه  اســت  شــده  نقــل 
مهدی)عــج( بــر روی زمیــن هیــچ ویرانــی نخواهــد 
الدیــن، ج 1، ص  )کمــال  نشــود...  آبــاد  کــه  مانــد 

 )6  331
زمــان  در  تكنولــوژی  و  علــم  پیشــرفت  همچنیــن 
ــام  ــه الس ــادق علی ــام ص ــد: ام ــه اوج می رس ــان ب ایش
می فرماینــد: علــم و دانــش بیســت و هفــت حــرف 
الهــی  انبیــای  کــه  آنچــه  تمــام  و  اســت  )شــاخه( 
بــرای مــردم آورده انــد، تنهــا دو حــرف از آن بیســت 
کــه قائــم مــا قیــام  و هفــت حــرف اســت؛ امــا موقعــی 
کننــد، بیســت و پنــج حــرف دیگــر را نیــز بــرای مــردم 
بــه ارمغــان خواهنــد آورد. )کمــال الدیــن، ج 1، ص 

 )331
کــه وقتــی بــه برکــت برخــورداری از دو  بدیهــی اســت 
دســت  علمی  بــه  دســتاوردهای  همــه  ایــن  حــرف، 
آمــده اســت، وقتــی بیســت و پنــج حــرف دیگــر معلــوم 
شــود، پیشــرفت علــم و صنایــع از تحــول و پیشــرفت 
همچنیــن  شــد.  خواهــد  برخــوردار  بی ســابقه ای 
امــام  حكومــت  ویژگی هــای  جملــه  از  می تــوان 

کــرد بــه:  زمان)عــج( اشــاره 
و  اســام  عالیــه  تعالیــم  و  احــكام  همــه  احیــای   -

جامعــه. ســطح  در  آن هــا  کمیــت  حا
کسازی زمین از لوث وجود ستمگران.  - پا

- رشد نیروی تفكر و تحلیل انسان ها. 
- رشد فضایل اخاقی.

کمیت محرومان و مستضعفان. - حا

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بهره  وری و بهینه سازی مصرف        
بهینه ســازی  و  بهــره وری  وقتــی 

کیمیای وطن 
ص. ایروانی

چنــد  می شــود،  ح  مطــر مصــرف 
گــر  گیــرد؛ ا ع بــا اهمیــت بایــد مــورد توجــه قــرار  موضــو
بــه ایــن موضوعــات درســت پرداختــه شــود، راه بــرای 
و  اقتصــادی  شــكوفایی  و  کمــال  بــه  رســیدن 

اجتماعی باز می شود؛
ع،  اســتفاده مفیــد و موثــر و مطلــوب   اولیــن موضــو
بــه بهــره وری.  از زمــان اســت در راســتای رســیدن 
و  سرنوشت ســاز  کتــوری  فا زمــان،  بــه  ویــژه  توجــه 
کار  انجــام  بــرای  زمان شناســی  اســت.  تاثیرگــذار 
اســتفاده مطلــوب و درســت از لحظــات و دقایــق و 
ثانیه هــا، تصمیم گیــری در زمــان مناســب و اقــدام 
نتیجه بخــش  و  کارســاز  بســیار  خــودش،  زمــان  در 
اســت؛ در واقــع در بهــره وری، مدیریــت زمــان بایــد 
کــه  داشــت تــا توفیــق مطلــوب حاصــل شــود؛ چــرا 
گــر  زمــان ازدســت رفته، غیــر قابــل جبــران اســت و ا
بــه موقــع از زمــان اســتفاده نشــود، در واقــع بهــره وری 
صــورت نمی گیــرد و خســران دربــر خواهــد داشــت. 
شــناخت  بهــره وری،  بــه  دســتیابی  در  دوم  نكتــه 
امكانــات و توانایی هــای موجــود و برنامــه درســت 
و  ابزارهــا  اوقــات  بیشــتر  اســت؛  آن  از  اســتفاده 
کــه توجهــی بــه آن هــا  امكاناتــی در دســترس اســت 
نمی شــود و در واقــع بخشــی از امكانــات هــدر مــی رود 
ــذا  و ســرمایه گذاری انجــام شــده بی بهــره می مانــد؛ ل
ــات  ــه از همــه امكان ــر و بهین ــوب و موث  اســتفاده مطل
ــه یكــی  ک ــه اقتصــاد مقاومتــی  ــرای رســیدن ب راه را ب
همــه  کاربســتن  بــه  و  صرفه جویــی  مقدماتــش  از 
امكانــات اســت، همــوار می کنــد. در واقــع بهــره وری 
امكانــات  کمتریــن  از  اســتفاده  بیشــترین  می توانــد 
شــكوفایی  و  رشــد  بــه  رســیدن  راه  در  منابــع  و 

باشــد.  انســان  زندگــی  همه جانبــه 
امــروزی،  پررقابــت  دنیــای  در  می خواهیــم  گــر  ا
بهتــری  زندگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  رونــق 
برســیم؛  بهــره وری  بــه  اســت  الزم  باشــیم،  داشــته 
 زیــرا ایســتادگی و تــداوم حیــات در صحنــه جهانــی
طرفــی  از  می طلبــد.  افزون تــری  دقــت  و  ســرعت 
شــاخصی  ســرمایه ها،  همــه  از  درســت  بهره گیــری 
جمع بنــدی  و  تیزبینــی  اســت.  بهــره وری  در  مهــم 
و  انســانی  و  مالــی  و  اقتصــادی  ســرمایه های 
بــه  را  بهــره وری  مناســب،  زمــان  در  به کارگیــری 
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  می رســاند.  نتیجــه 
نیــروی انســانی حــرف اول را در بهــره وری می زنــد.
در واقــع اســتفاده مؤثــر و مطلــوب از زمــان، امكانــات 
جهــت  در  انســانی  نیــروی  و  فرصت هــا  ســرمایه، 
تولیــد، بهینه ســازی مصــرف و در نتیجــه رســیدن بــه 
رشــد و شــكوفایی همه جانبــه اقتصــادی و اجتماعــی 

اســت.  در جامعــه 
بــا توجــه بــه آنكــه در ســه دهــه اخیــر، شــاهد تحــوالت 
جملــه  از  اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی،  بــزرگ 
جهانــی  اســتكبار  توطئه هــای  جنــگ،  انقــاب، 
بوده ایــم  متعــدد  طبیعــی  بایــای  همچنیــن  و 
داده ایــم  دســت  از  را  بســیاری  فرصت هــای   و 
رفــع  و  گرفتاری هــا  ویرانی هــا،  جبــران  بــرای  بایــد 
تنگناهــای موجــود، زمــان، امكانــات، ســرمایه ها و 
کمیــت  کیفیــت و  نیــروی انســانی  را بــه همــراه حفــظ 
بــه بنــد بكشــیم. البتــه ایــن مســئله جــز بــا توجــه بــه 
اصــل بهــره وری، شــدنی نیســت؛ وگرنــه رقابت هــای 
کشــوری را درهــم خواهــد پیچیــد. آینــده، طومــار هــر 
کاهــش  بــه  می تــوان  بهــره وری  مهــم  اهــداف  از 
کیفیــت  هزینــه، افزایــش تولیــد و خدمــات، افزایــش 
کــرد. بهــره وری  و اســتفاده بهینــه از زمــان، اشــاره 
اســت.  بیهــوده  امــری  کیفیــت،  ارتقــای  بــدون 
کیفیــت می توانــد شــامل بهبــود امــور مــادی  افزایــش 
کار و  کاال و خدمــات و بهبــود شــرایط  نظیــر تولیــد 
امــور معنــوی ماننــد بهبــودی شــیوه زیســتن، عبــادت 

و اجــرای احــكام الهــی باشــد. 
ــده  ــژه ای ش کیفیــت توجــه وی ــش  ــه افزای در اســام ب
نورانــی  آیــات  در  کــه خداونــد  گونــه ای  بــه  اســت؛ 
کریــم، بارهــا انســان را بــه انجــام بهترین هــا  قــرآن 

می کنــد.  دعــوت 
کاهــش هزینــه اســت.  هــدف دیگــر در بهــره وری، 
بــه مؤمنــان  مــوارد فراوانــی  اســام در  دیــن مبیــن 
درســت  اختیارشــان  در  منابــع  از  می کنــد  ســفارش 
خســارت های  از  پیشــگیری  بــا  تــا  کننــد  اســتفاده 

دهنــد.  کاهــش  را  هزینه هــا  احتمالــی، 
منابــع از  معتــدل  اســتفاده  بــه  ســفارش  بــا   اســام 
کــه هزینــه فراوانــی بــه افــراد  می خواهــد از اســراف 
هزینه هــای  تــا  کنــد  جلوگیــری  می کنــد،  تحمیــل 
گرفتــه  کار  اضافــی، در مواقــع ضروری تــر و مهم تــر بــه 

شــود.
اعتقــاد داشــته  و  بــاور  بایــد  بــودن،  بهــره  ور  بــرای 
کــه امــروز، بهتــر از دیــروز و فــردا بهتــر از امــروز  باشــیم 
ــرد و ایــن مطلــب همــان فرمایــش  ک ــوان عمــل  می ت
کســی دو  کــه می فرمایــد: هــر  حضــرت علــی)ع( اســت 

ــده اســت. ــان دی روزش مثــل هــم باشــد، زی
کــه هــر  کــرد  تــاش  بایــد ســعی و  ایــن اســاس  بــر   
ایــن هــم یــک  از دیروزمــان باشــد و  روزمــان بهتــر 

اســت. بهــره  وری  پیــام 

یادداشت 

فرماندهــی،  وحــدت  حاصــل  را  امنیــت  اطاعــات،  وزیــر   
کل قــوا  تدابیــر حكیمانــه و فرماندهــی بــا صابــت فرمانــده 
گفــت: تــاش وزارت اطاعــات پیشــگیری از دو  دانســت و 
قطبــی شــدن جامعــه و صیانــت از انســجام ملــی اســت. بــه 
المســلمین ســید  کیمیــای وطن، حجــت االســام و  گــزارش 
هفتــه  ایــن  جمعــه  نمــاز  خطبــه  از  پیــش  علــوی  محمــود 
گمنــام امــام زمان)عــج(  کــه بــه مناســبت روز ســربازان  تهــران 
کشــور دســتاورد هماهنگــی   ســخن می گفــت، افــزود: امنیــت 
نهادهــای  ســایر  تنگاتنــگ  همــكاری  و  وحــدت  همدلــی، 
امنیتــی، نظامــی، انتظامــی  و مدیریــت سیاســی بــوده اســت.
گذاشــتیم، شــاهد  کــه پشــت ســر  کــرد: ســالی  وی خاطرنشــان 
کشــورهای  از  بســیاری  در  ضدامنیتــی  و  ناامنــی  حــوادث 
از  را  بــاروت  بــوی  و  بمــب  انفجــار  صــدای  بودیــم؛  جهــان 
و  فرانســه  همچــون  دور  کشــورهای  و  منطقــه  کشــورهای 
بلژیــک شــاهد بودیــم. جمهــوری اســامی ایــران  علی رغــم 
ــم  ــورهای متخاص کش ــی  ــرویس های جاسوس ــای س توطئه ه
ــرای چالــش امنیتــی، ســالی همــراه  گروه هــای تروریســتی ب و 
مــردم شــاهد  و  گذاشــت  را پشــت ســر  آرامــش  و  امنیــت  بــا 
بودنــد در جمهــوری اســامی  ایــران اقدامــات ضــد امنیتــی بــه 

گفــت: ایــن وحــدت و همدلــی  وقــوع نپیوســت.وزیر اطاعــات 
نیروهــای موثــر در امنیــت بــه برکــت وحــدت فرماندهــی و 
تدابیرحكیمانــه و فرماندهــی بــا صابت فرماندهی معظم کل 
قــوا، رهبــر معظــم انقــاب اســامی،  حضــرت آیــت اهلل العظمــی 

 امــام خامنــه ای حاصــل شــده اســت.
اشــاره  وزارتخانــه  ایــن  موفقیت هــای  بــه  ادامــه  در  وی 

انجــام  در  وزارت  موفقیــت  عوامــل  از  یكــی  گفــت:  و  کــرد 
ایــن  در  اطاعاتــی  علمــی  کار  زیربنــای  ماموریــت،  ایــن 
نیروهــای  هــزاران  اطاعــات  وزارت  در  اســت.  بــوده  وزارت 
 تحصیلكــرده بــا تحصیــات باالی دانشــگاهی در مقطــع دکترا
فــوق لیســانس و همچنیــن جمــع جالــب توجهــی از فضــای 
کار  بــه  اصــول  و  فقــه  ج  خــار تحصیــات  بــا  علمیــه  حــوزه 

مســایل بــه  و  علمــی  می پردازنــد  زیربنــای  بــا   اطاعاتــی 
بــا تخصــص و تبحــر می پردازنــد تــا مســایل را بــا هزینــه هرچــه 
کمتــر بــرای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  ایــران فراهــم 
عوامــل  از  دیگــر  یكــی  کــرد:  اضافــه  اطاعــات  وزیــر  کننــد. 
موفقیــت وزارت اطاعــات در ماموریــت خــود پیونــد تنگاتنــگ 
اســت.  بــوده  هوشــمند  و  هوشــیار  عزیــز،  مــردم  شــما  بــا 
همان گونــه کــه امــام راحــل  هنگامــی  کــه 36 میلیون جمعیت 
داشــتیم، فرمودنــد اطاعات 36 میلیونــی، امروز باید بگوییم 
اطاعــات 80 میلیونــی؛ حساســیت، هوشــیاری و اطــاع بــه 
 موقــع مــردم عزیــز مــا، دســتگاه اطاعاتــی وزارت اطاعــات 
کــرده و توطئه گــران  کشــف بســیاری از توطئه هــا  را موفــق بــه 
کثــری  را زیــر ضربــه بــرده اســت؛ توجــه بــه راهبــرد جــذب حدا
کــه رهبــر معظــم انقــاب آن را بــه عنــوان  و دفــع حداقلــی 
و  فرمودنــد  ترســیم  نظــام  تمامــی  دســتگاه های  راه  نقشــه 
امنیتــی  جامعــه  جــای  بــه  امــن  جامعــه  بــه  دادن  اولویــت 
تقــدم پیشــگیری بــر مقابلــه و تقــدم رویكردهــای ایجابــی 
علــی)ع(  امیرمومنــان  حدیــث  برابــر  ســلبی  اقدامــات  بــر 
ارزشــمندتر  و  بهتــر  معالجــه  از  پیشــگیری  فرمــود   کــه 

است.

علوی، وزیر اطالعات:

تالش وزارت اطالعات، صیانت از انسجام ملی است

قانــون  از  مــوادی  اصــاح  ح  طــر نگهبــان  شــورای 
تشــكیات، وظایف و انتخابات شــوراهای اســامی کشور 
و انتخــاب شــهرداران را بــا توجــه بــه اصاحــات انجــام 
ع و قانــون اساســی ندانســت.  شــده، مغایــر بــا موازیــن شــر
کل روابــط  کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره  گــزارش  بــه 
ح اصــاح مــوادی از قانــون  عمومــی شــورای نگهبــان، طــر
اســامی  شــوراهای  انتخابــات  و  وظایــف  تشــكیات، 
کــه بــا اصاحاتــی در جلســه  کشــور و انتخــاب شــهرداران 

خ بیســتم اردیبهشــت ماه یكهــزار و ســیصد و نــود و  مــور
 پنــج بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســیده اســت 
خ 1395/02/29 شــورای نگهبــان مــورد  در جلســه مــور
گرفــت و بــا توجــه بــه اصاحــات بــه  بحــث و بررســی قــرار 
ع و قانون اساسی شناخته  عمل آمده مغایر با موازین شر

کــه از ایــن پــس  نشــد. بــر اســاس قانــون، ایــن اصــاح 
حكــم قانــون را دارد، می بایــد توســط دولــت ابــاغ و بــه 

اجــرا دربیایــد.

ســرافراز  مســعود  حجــت  االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
رهبــر  اینكــه  گفــت:  جمعــه  نمــاز  هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در 
بــزرگ  شــیطان  و  اعظــم  طاغــوت  را  آمریــكا  انقــاب،  معظــم 
معرفــی می  کننــد و بــر دشــمنی آمریــكا بــا ایــران اســامی و بــا اســام 
کیــد می  کننــد، هــم اثــر خارجــی و هــم اثــر داخلــی  کلــی تا به  صــورت 
از ایــران  ج  دارد. وی در همیــن رابطــه اذعــان داشــت: در خــار
اســامی همــه مســلمانان بایــد بفهمنــد و بداننــد کــه ایران اســامی 
ــی برنداشــته و  ــكا و جنایتــكاران بین  الملل ــا آمری ــارزه ب دســت از مب

در راه اســام تــا آخــر ایســتاده اســت و در داخــل نیــز همــه مســئوالن 
گذشــته تغییــر نكــرده  کــه شــرایط نســبت بــه  بایــد متوجــه باشــند 
و  ایــران  و  اســام  یــک  درجــه   دشــمن  هنــوز  آمریــكا  و  اســت 
کــه خــون ملت  هــا از چنــگال او  جنایتــكاری بیــن   المللــی اســت 
می  چكــد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا محكــوم 
کــردن کارشــكنی های آل ســعود و ممانعــت از اعــزام حجــاج ایرانــی 
بــه حــج امســال گفــت: ایــن کار آل ســعود مصــداق صــّد عــن ســبیل 
ــرس  ــعود ت ــكام آل س ــه ح ک ــت  ــن اس ــت ای ــه واقعی ــت. البت اهلل اس

ــه  ــل ب ــرکان تبدی ــت از مش ــم برائ ــزاری مراس ــه برگ ک ــد  ــن را دارن ای
قیامــی ضــد آن هــا شــود.

کــرد: البتــه مــا هــم حــج بــا عــزت می خواهیــم؛  وی خاطرنشــان 
کــه هــم امنیــت مــردم حفــظ  شــده  یعنــی بایــد زمانــی حــج برویــم 
باشــد و هــم اینكــه مناســک حــج در شــأن ملــت ایــران برگــزار شــود. 
بــا  فتنــه  از چهره هــای حامــی  یكــی  وی در خصــوص ماقــات 
گفــت:  گذشــته نیــز  ــه بهائیــت در هفتــه  یكــی از ســران فرقــه ضال
درخصــوص ایــن ماقــات کــه بــه بهانــه حمایــت از حقــوق بهائیان 

کنیــم  گرفــت، بایــد عــرض  در قالــب موضــوع حقــوق بشــر صــورت 
بلكــه فرقــه  آییــن و مكتــب؛  نــه  اســت  نــه دیــن  بهائیــت  کــه 
کــه دست  ســاخته اســتعمار انگلیــس بــرای نفــوذ  ــه  ای اســت  ضال
و تهاجــم بــه اعتقــادات و ارزش هــای ملت هــای مســلمان اســت 
و بنابرایــن هرگونــه ارتبــاط و حمایــت از آنــان محكــوم اســت و 
محكــوم  به شــدت  را  هنجارشــكنانه  رفتارهــای  همچنیــن  مــا 
می کنیــم و خواســتار برخــورد قاطــع دســتگاه قضایــی بــا این گونــه 

هســتیم. هنجارشــكنی ها 

گفــت:  پاســداران  ســپاه  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
توســعه موشــكی هیــچ ربطــی بــه برجــام نــدارد؛ بیخــود 
رســانه ای را  رزمایش هــا  می گویــد  کــه  هرکــس   کــرده 

 نكنید. 
گــزارش خبرنــگار سیاســی باشــگاه خبرگــزاری تســنیم  بــه 
ــی  ــروی دریای ــده نی ــدوی، فرمان ــی ف ــردار عل ــا«، س »پوی
گذشــته در  ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  عصــر روز 
حاشــیه مراســم جشــن دکتــر ســام در جمــع خبرنــگاران 

کــه برخــی  و در پاســخ بــه ایــن پرســش خبرنــگار تســنیم 
رســانه ای  موشــكی  توســعه  نبایــد  می کننــد  اعــام 
کــه آمریكایی هــا  گفــت: همــان روزهــای اولیــه  شــود، 
کننــد، وزارت امــور خارجــه  خواســتند قطعنامــه را صــادر 
کــه مــا ایــن قطعنامــه را قبــول نداریــم؛  کــرد  رســما اعــام 
بنابرایــن توســعه موشــكی هیــچ ربطــی بــه برجــام نــدارد 
کــه می گویــد ایــن رزمایش هــا را  کــرده هرکــس  و بیخــود 

رســانه ای نكنیــد.

گســتاخی  گفــت:  فوالدشــهر  امام جمعــه 
بــا  دیــدار  جریــان  در  افــراد  برخــی 
بخشــودنی  بهائیــت  ضالــه   فرقــه 
کیمیــای وطــن حجــت  گــزارش  نیســت. بــه 
در  محمودآبــادی  حســین  ســید   االســام  
فوالدشــهر  جمعــه  نمــاز  دیــروز  خطبه هــای 
هیــچ  بهائیــت  ضالــه  فرقــه  کــرد:  اظهــار 
جایگاهــی نــدارد و تنهــا بــرای نابــودی اســام 

نــاب محمــدی)ص( پــا بــه عرصــه حضــور گذاشــته اســت. 
وی افــزود: گســتاخی برخــی افــراد داخلــی در جریــان دیدار 
بــا فرقــه ضالــه بهائیــت بخشــودنی نیســت و مــردم فهیــم 

جامعــه چنیــن حرکتــی را هیــچ گاه از یــاد نخواهنــد بــرد.
جمعیــت  ملــی  بــه روز  اشــاره  بــا  فوالدشــهر  جمعــه  امــام 
دغدغه هــای  از  یكــی  بــه  نســل  ازدیــاد  امــروزه  گفــت: 
بــا  مقابلــه  بــرای  و  تبدیل شــده  جامعــه  در  اصلــی 
فكرهــای  بایــد  ایــران  در  جمعیــت  کاهــش  پیامدهــای 

شــود. اندیشــیده  اساســی 

بــه  توجــه  بــا  ادامــه  در  وی 
منجــی  یگانــه  میــاد  ســالروز 
عالــم بشــریت امــام زمان)عــج( 
جشــن  برگــزاری  شــد:  یــادآور 
بــرای  بــزرگ  مراســمات  و 
بــرکات  روز،  ایــن  بزرگداشــت 
زیــادی را نصیــب افــراد خواهــد 
کــرد؛ امــا بایــد مراقــب باشــیم تــا 
گنــاه تبدیــل  خدای نكــرده چنیــن مراســمی بــه مجالــس 

. د نشــو
وی در پایــان بــا توجــه بــه در پیــش بــودن ســالروز آزادی 
ایمــان  کــرد:  خاطرنشــان  اســتكبار  چنــگال  از  خرمشــهر 
و وحــدت در  از والیت فقیــه  اطاعــت محــض  بــه خــدا، 
از جملــه عوامــل موفقیــت رزمنــدگان اســام در  جامعــه 
کــه  ایــن نبــرد خونیــن بــود و ایــن را هــم بایــد بدانیــم 
 ایــن عوامــل امــروزه هــم بایــد در جامعــه اســتمرار پیــدا 

کند.

آیــت اهلل  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ایــن  خطبه هــای  در  نمــازی  عبدالنبــی 
بــا  شهرســتان  ایــن  جمعــه  نمــاز  هفتــه 
جمعیــت  روز  اردیبهشــت   30 بــه  اشــاره 
به ویــژه  دشــمنان،  توطئــه  کــرد:  اظهــار 
آمــار  کاهــش  صهیونیســتی  جبهــه 
بــه  جهــان  در  مســلمانان  جمعیــت 
خصــوص جمعیــت ملــت ایــران از طریــق 

اشــاعه فحشــا و منكــر، اعتیــاد، بیماری هــای ناشــناخته و تجویز 
کاشــان  کشــتار و جنــگ اســت. امــام جمعــه  داروهــای نابــاروری، 
کیــد بــر اینكــه جامعــه اســامی  و مســلمانان دنیــا بایــد مراقــب  بــا تا
کارشناســان نســل و  کــرد: بــر اســاس اظهارنظــر  باشــند، بیــان 
جمعیــت جامعــه ایرانــی بــه تدریــج بــه ســوی پیــری مــی رود و 
کــه بایــد بــا ایــن خطــر مقابلــه  کاهــش هســتند  جوانــان در حــال 
ــه  ــی ب ــل ایران ــود نس ــر نش ــر تدبی گ ــان اینكــه ا ــا بی ــازی ب ــرد. نم ک
ســمت پیــری مــی رود و توانایــی بــرای تــاش، فعالیــت و توســعه 
کاهــش جمعیــت  کــرد: راه مقابلــه بــا  از بیــن مــی رود، عنــوان 

و  اعتمــاد  ایــران،  نســل  پیــری  و 
بــرای  ملــت  و  دولــت  همــكاری 
کلــی جمعیــت  اجــرای سیاســت های 
کــه در 30 اردیبهشــت ســال  اســت 
93 توســط مقــام معظــم رهبــری بــه 
مجمــع  و  ســه گانه  قــوای  رؤســای 
ابــاغ  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
از  دیگــری  بخــش  در  وی  شــد. 
خطبه هــا بــا تبریــک ایــام والدت حضــرت مهدی)عــج( بیــان 
کــه شــیعه بایــد توجــه داشــته باشــد  کــرد: یكــی از مســایل مهــم 
کــه در عصــر غیبــت اتفــاق  حــوادث، رویدادهــا و تحوالتــی اســت 
می افتــد. نمــازی بــا اشــاره بــه اینكــه بعضــی روایــات دربــاره ظهــور 
گفــت: چنانكــه  بــه منزلــه زنــگ خطــری بــرای شــیعه اســت، 
روایــت شــده در آســتانه ظهــور برخــی افــراد صبــح مســلمان بــوده 
بــاال  آنچنــان  اختافــات  بالعكــس؛  و  می شــوند  مرتــد  شــب  و 
کــه برخــی از افــراد بعضــی دیگــر را تكفیــر می کننــد و  می گیــرد 
حتــی در صــورت درگیــری آب دهــان بــه صــورت هــم می اندازنــد.

امام جمعه فوالدشهر:
گستاخی برخی افراد در جریان دیدار با فرقه ضاله بهائیت بخشودنی نیست

امام جمعه برخوار:

ل سعود در ممانعت از ورود ایرانی ها به حج، مصداق »صّد عن سبیل اهلل« است کارشکنی آ

کاشان: امام جمعه 
»کاهش جمعیت ایران«، توطئه ای صهیونیستی است

   امام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه فرارســیدن روز 
کیمیای وطن

محبوبه امامی جمعه
»بهــره وری و بهینه ســازی مصــرف« خاطرنشــان 

کشور خائن هستند. کاالهای با مشابه داخلی به  کرد: واردکنندگان 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر  گــزارش  بــه 
دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اعجــاز 
ح   کــرد: در آیــه 103 آل عمــران بحــث وحــدت و تفرقــه مطــر قــرآن اظهــار 

شــده اســت.
در  موجــود  اقتصــادی  مشــكات  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  امام جمعــه 
تولیــد  به ویــژه  اقتصــادی  مشــكات  حــل  بــرای  کــرد:  تصریــح  کشــور 
 بایــد بــه دنبــال منشــأ باشــیم و بــه عقیــده بنــده بایــد از بانک هــا شــروع 

کرد.
کــرد؛ نــه  وی ادامــه داد: بــرای حــل مشــكات اقتصــادی بایــد علــت را پیــدا 
ــای  ــا و بهره ه ــع بانک ه ــه وض ک ــی  ــیم. زمان ــول باش ــال معل ــه دنب ــه ب اینك

کشــور مناســب نباشــد، نوشــتن اقتصــاد مقاومتــی بــر روی برگــه  بانكــی در 
تاثیــری نــدارد.

آغــاز محاصــره  ســالگرد  امــروز  اینكــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  طباطبایی نــژاد 
اقتصــادی ایــران از ســوی آمریكاســت، بیــان داشــت: امــام خمینــی)ره( در 
ایــن بــاره می فرماینــد: »محاصــره اقتصــادی ایــران توســط آمریــكا، یــک 

ــت.« ــی اس ــت اله نعم
امام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه فرارســیدن روز »بهــره وری و بهینه ســازی 
کاالهــای بــا مشــابه داخلــی بــه  کــرد: واردکننــدگان  مصــرف« خاطــر نشــان 

کشــور، خائــن هســتند.
کــه جنــس  نــدارد  کــرد: در شــرایط جنــگ، معنــا  اظهــار  طباطبایی نــژاد 
کارهــا مفســدانه اســت؛ بایــد در میــزان  کــه ایــن  کنیــم؛ چــرا  دشــمن را وارد 
کــه  کاالهایــی را  کنیــم و همچنیــن  کم مصــرف  مصــرف مدیریــت اعمــال و 

الزم و ضــروری نیســت، مصــرف نكنیــم.

وی در بخــش دیگــری از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان  بــا 
اشــاره بــه اینكــه شــیعه امــام زمــان قلبــش از آهــن اســت و از هیــچ چیــزی 
کــرد: منتظــر امــام زمان)عــج( بــودن، یعنــی خــودت   نمی ترســد، اظهــار 
ــد در مســیر همــان  کنــون مــا بای ج فرارســد؛ ا ــا فــر کنــی و بســازی ت را آمــاده 

ــا ظهــور حاصــل شــود. کنیــم ت جامعــه عــدل الهــی حرکــت 
کــرد:  ج خاطــر نشــان  امــام  جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت انتظــار فــر
شــیعه امــام زمــان از دشــمن نمی هراســد و بــا مشــت بــه ســینه اش می زنــد؛ 
گشــایش  کــه رحمــت خداونــد بــر بنــدگان نــازل می شــود و  ایــن موقــع اســت 

بــه وجــود می آیــد.
گمنــام در وزارت اطاعــات  طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه اقدامــات ســربازان 
بــا ارزش  انجــام می دهنــد، بســیار  افــراد  ایــن  کــه  کاری  اظهــار داشــت: 
گروه هایــی حــدود 5 نفــره، دســتگیر  اســت؛ در ســال 94 بیــش از 50 نفــر در 

کشــور را داشــتند. کــه قصــد ایجــاد ناامنــی در  شــدند 

 امام  جمعه اصفهان:

کشور خائن هستند کاالهای با مشابه داخلی به  واردکنندگان 

آیــت اهلل ناصــر مــكارم شــیرازی در دیــدار بــا رییــس  جمهــوری بــا قدردانــی 
اظهــار  اســامی  ایــران  اعتــای  بــرای  یازدهــم  دولــت  تاش هــای  از 
داشــت:  بیــكاری یكــی از معضــات اساســی جامعــه امــروز اســت و دولــت 
بایــد بــا اطــاع رســانی بیشــتر، دســتاوردهای خــود را در ایــن حــوزه بــرای 
بــرای حــل قطعــی مشــكل اشــتغال، همچنــان  کنــد و  مــردم تشــریح 

اهتمــام داشــته باشــد.
مــكارم شــیرازی در ادامــه، توزیــع نامناســب یارانه هــا را یــک معضــل 
کیــد بــر ضــرورت عزمــی  راســخ بــرای  کشــور دانســتند و بــا تا بــرای اقتصــاد 
ح هــای  ــرای پیشــبرد طر کشــور ب کــه  ــی  رفــع ایــن معضــل افــزود: در حال

ــا تولیــد و آبادانــی و اشــتغال بــه شــدت نیازمنــد ســرمایه اســت  مرتبــط ب
مشكل بزرگ توزیع یارانه به صورت عمومی  باید حل شود.

گلپایگانــی در دیــدار بــا روحانــی بــا اشــاره  همچنیــن آیــت اهلل صافــی 
اســام  احــكام  حفــظ  و  شــرعی  قوانیــن  رعایــت  از  مراقبــت  لــزوم  بــه 
ادامــه  ضــرورت  بــر  کشــور،  در  اجتماعــی  و  سیاســی  مناســبات  در 
ــژه  ــه به وی ــردم منطق ــت م ــش و امنی ــات، آرام ــه ثب ــه ب ک ــت هایی  سیاس

کــرد. کیــد  تا می شــود،  منجــر  یمــن  و  عــراق  ســوریه،  در 
کشــورها را ضــروری  گلپایگانــی توســعه روابــط بــا دیگــر  آیــت اهلل صافــی 
کــرد: بایــد در مجامــع بیــن المللــی حضــور  و مهــم برشــمرد و خاطرنشــان 

کــه مــردم  گونــه ای پیــش برویــم  و مشــارکتی فعــال داشــته باشــیم و بــه 
بــه توســعه روابــط بــا دنیــا امیدوارتــر باشــند و مــا و دیگــران از ایــن ارتبــاط 

بهــره ببریــم.
رعایــت  و  تفرقــه  و  اختــاف  عــدم  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  همچنیــن  وی 
حفــظ  افــزود:  امــور  پیشــبرد  بــرای  کشــور  در  همدلــی  و  اتحــاد 
مطمئــن  و  اســت  اهمیــت  حایــز  مــردم  در  امیــدواری  روحیــه  ایــن 
برطــرف  جنابعالــی  تدبیــر  حســن  بــا  مشــكات  کــه  هســتیم 
مســئوالن  و  جمهــوری  رییــس  گــوی  دعا همــواره  و  شــد   خواهــد 

هستم.

توصیه های مراجع عظام تقلید در دیدار با رییس جمهور

سردار فدوی: اصالح قانون شوراها توسط شورای نگهبان تایید شد
توسعه موشکی ربطی به برجام ندارد 

حتما بخوانید!
واردکنندگان کاالهای با مشابه ... شنبـــــه  1 خردادماه 21395

ـــمـــاره 159 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



کنیــم و در نهایــت تنهــا چیــزی  ســال ها میلیاردهــا تومــان خرجــش مــی 
کــه نصیبمــان مــی شــود، خالــی شــدن جیب های مــان از پــول و پرشــدن 

ایــن داســتان همیشــه تکــرار می شــود. بــا دود اســت؛  ریه های مــان 
کــه  گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، صحبــت از یــک قاتــل آرام اســت  بــه 
تلفاتــش بــه انــدازه ســقوط یــک هواپیمــا بــا ۱۷۸ نفــر سرنشــین اســت. قاتلــی 
کــه  ــه ۹۰۰میلیــون دالر می رســد  کــه ســاالنه ســهمش از واردات غیررســمی ب
کــه چیــزی حــدود 252 میلیــارد و 4۷۸  گمــرک  گــر آن را درکنــار آمــار رســمی  ا
میلیــون و۳۳۹ هــزار و 56 ریــال اســت بگذاریــم، رقمــی حــدود ۳ هــزار و۸52 

میلیــارد تومــان می شــود.
بــه عبارتــی دیگــر حــدود 55 میلیــارد نــخ ســیگار در کشــور روشــن مــی شــود که 
۳۷ میلیــارد نــخ آن از طریــق واردات رســمی یــا تولیــدات داخــل و باقــی آن بــه 
کــه بازوهــای نظارتــی، توانایــی مقابلــه  کشــور -  دســت پرتــوان قاچاقچیــان 

بــا تجــارت پــر ســود آن هــا را نــدارد - تامیــن می شــود.
گــزارش قــرار بــود بــا ســوت پایــان برنامــه پنجــم توســعه  بــر اســاس ایــن 
اقتصــادی واردات ســیگار جــای خــود را بــه تولیــد داخلــی دهــد؛ موضوعــی 
کــه طبــق صحبت هــای شــریعتمداری، معــاون اجرایــی رییــس جمهــور 
تــا بــه امــروز محقــق نشــده و عــدم تحقــق آن از مدیریــت ناصحیــح نشــأت 
می گیــرد و نتیجــه ایــن امــر می شــود ســهم 5۰ درصــدی خارجی هــا از بــازار 
کشــور توســط  کشــور وا ینکــه فقــط ۱2 درصــد از مصــرف ســیگار در  ســیگار 

شــرکت دخانیــات تامیــن می شــود.

کنــار تولیــد محــدود دخانیــات، عملکــرد ضعیــف  کــه در  الزم بــه ذکــر اســت 
بعضــی ارگان هــای دولتــی در خصــوص اجــرای قوانیــن مربــوط بــه منــع 
کشــور باعــث بــه وجــود آمــدن شــرایطی مناســب بــرای  مصــرف دخانیــات در 
کــه 4۰ درصــد از ســهم بــازار ســیگار  قاچــاق ایــن محصــول شــده؛ بــه طــوری 
ایــران توســط قاچــاق تامیــن می شــود. نخعــی، رییــس ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق در پاســخ بــه آن گفتــه اســت: قاچــاق یــک جــرم مخفی اســت و شــیوه 

ــی متفــاوت اســت. و شــگردها در آن خیل
امــا ایــن پول هــای چــرب و نــرم در حالــی نصیــب قاچاقچیــان مــی شــوند 
کشــور از مشــکل اعتبــار رنــج مــی برنــد؛ ازجملــه  کــه بعضــی از صنایــع بــزرگ 
کــه در ایــن بیــن بایــد جــور  کــرد  آن هــا مــی تــوان بــه صنعــت داروســازی اشــاره 

درمــان واردات یــا قاچــاق ســیگار را بکشــد.
رهبــر مــژده ای، رییــس انجمــن داروســازان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
باشــگاه خبرنــگاران در خصــوص اینکــه بــا ۹۰۰ میلیــون دالر چقدر به صنعت 
گفــت: ایــن صنعــت بــا بن بســت مواجــه شــده و  کمــک می شــود،  داروســازی 

کشــور نیــاز دارد. بیشــتر از ایــن ارقــام بــرای تغییــر تکنولــوژی دارویــی در 
کارخانــه از تکنولــوژی روز بهره منــد اســت و  وی ادامــه داد: در کشــور تنهــا دو 
کار هســتند و همیــن امــر  کارخانه هــا بــا همــان وســایل قدیمــی در حــال  بقیــه 

از بهــره وری آن هــا می کاهــد.
مطمئنــا از ایــن دســت مشــکالت در ســطح جامعه بســیار اســت که بــرای حل 

شــدن کمــی توجــه مســئوالن را می طلبد .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

 پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان 
از برنامه های عملیاتی تامین اجتماعی است

مدیــر عامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی، پرداخــت متمرکــز حقــوق بازنشســتگان، ایجــاد پرونــده 
الکترونیــک و بازرســی هوشــمندانه را از برنامه هــای عملیاتــی ایــن ســازمان در بخــش بیمــه ای 
کثــری از فناوری هــای نویــن اطالعاتــی  گفــت: ایــن برنامه هــا مبتنــی بــر اســتفاده حدا کــرد و  عنــوان 
اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن از روابــط عمومــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، ســید تقــی نوربخــش 
کــه با حضور  روز پنجشــنبه در همایــش تخصصــی تبییــن راهبردهــای بیمه ای ســازمان در ســال ٩٥ 
مدیــران ارشــد و اســتانی تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد، افــزود: اجــرای ایــن برنامه هــا عــالوه بــر اینکــه 
کار جهــادی مــورد توجــه  یــک وظیفــه اداری اســت، بــه عنــوان یــک عهــد و میثــاق حرفــه ای و 

کارکنــان و مدیــران ایــن ســازمان قــرار دارد.
گفــت: سیاســت های ابالغــی رهبــر معظــم انقــالب دربــاره بیمه هــای اجتماعــی در ســال جــاری  وی 
بــه جدیــت پیگیــری مــی شــود. مدیــر عامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهــار داشــت: در ســال 
کامــال محقــق شــد. نوربخــش افــزود: بــرای وصــول  گذشــته بودجــه ایــن ســازمان و اهــداف مدنظــر 
کامــل انجــام شــد تــا آن هــا بتواننــد  کارفرمایــان و تولیدکننــدگان همــکاری  درآمدهــای حــق بیمــه بــا 

کشــور بپردازنــد. بــه اشــتغال و تولیــد در 
وی بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای ســازمان تامیــن اجتماعــی مــورد تاییــد مقامــات عالــی کشــور اســت 

کــرد: در حــال حاضــر ایــن ســازمان قابــل اتکاتریــن بنــگاه اقتصــادی در کشــور اســت.  خاطرنشــان 
وی پرونــده الکترونیکــی را مهم تریــن برنامــه ایــن حــوزه در ســال جــاری برشــمرد و افــزود: بایــد 

ــد. ــی برس ــه نهای ــه نتیج ــه ب ــن برنام ــه ای ک ــود  ــیده ش ــری اندیش تدابی
وی پرداخــت متمرکــز حقــوق بازنشســتگان را بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای عملیاتــی ایــن ســازمان 
ح انجــام شــده و در هفتــه تامیــن اجتماعــی ســال  گفــت: مراحــل عملیاتــی ایــن طــر کــرد و  عنــوان 

کامــل اجرایــی مــی شــود. جــاری بــه طــور 

احتمال افت دوباره قیمت

مرغ در ماه رمضان گران نمی شود
غ در دو روز اخیــر  کاهــش 5۰۰ تومانــی قیمــت مــر گوشــی از  غ  رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر

گــران نمی شــود. کاال در مــاه مبــارک رمضــان  گفــت: قیمــت ایــن  خبــر داد و 
غ دو روز اخیــر حــدود  اینکــه قیمــت مــر بــا بیــان  کیمیــای وطــن، محمــد یوســفی  گــزارش  بــه 
بیــن  نقــدی  صــورت  بــه  زنــده  غ  مــر خ  نــر داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده  ارزان  تومــان   5۰۰ 
ــا 4 هــزار تومــان ــا ۳ هــزار و ۸۰۰ تومــان و بــه شــکل مــدت دار حــدود ۳ هــزار و ۹۰۰ ت  ۳ هــزار و ۷۰۰ ت

 است.
غ زنــده تــا 4 هــزار و 5۰۰ تومــان افزایش یافته   یوســفی بــا بیــان اینکــه اواخــر هفتــه گذشــت قیمــت مــر
کــز عمده فروشــی و میــدان بهمــن حــدود  غ آمــاده بــه طبــخ در مرا گفــت: چهارشــنبه قیمــت مــر بــود، 
5 هــزار و 2۰۰ تــا 5 هــزار و ۳۰۰ تومــان و در غرفه هــای میادیــن میــوه و تــره بــار 5 هــزار و ۷۳۰ تومــان 
غ  غ گوشــی بــا اشــاره بــه اینکــه احتمــال کاهش قیمــت مر بــود. رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر
کــرد: مــا بــرای مــاه مبــارک رمضــان هیچ گونــه نگرانــی در ایــن زمینــه  از امــروز وجــود دارد، تصریــح 

کاال بســیار زیــاد اســت. کــه تولیــد و عرضــه ایــن  نداریــم؛ چــرا 
 وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز ذخایــر زیــادی دارد کــه در صــورت لــزوم 
غ در مــاه مبارک رمضــان گران  آن هــا را وارد بــازار خواهــد کــرد. یوســفی خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن مــر
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــش دهن کاه ــزی را  ــزان جوجه ری ــدگان می ــه تولیدکنن ــر اینک ــد؛ مگ ــد ش نخواه
غ طــی یــک مــاه گذشــته مقــداری افزایــش داشــته اســت، گفــت: دلیل ایــن موضوع  اینکــه قیمــت مــر
کاهــش تولیــد جوجه ریــزی توســط مرغــداران اســت کــه ایــن کار از اســفندماه ســال گذشــته آغــاز شــد.
غ  گوشــی بــا اشــاره بــه حــذف ارز مبادلــه ای واردات مــر غ   رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر
کســی  گــر روزی  غ موثــر باشــد و ا منجمــد نیــز ادامــه داد: ایــن مســئله خیلــی نمی توانــد در واردات مــر
قصــد داشــته باشــد چنیــن کاری انجــام دهــد، انجــام خواهــد داد. وی گفــت: دولــت بایــد یــا بــه طــور 

کنــد. مهــر کلــی واردات را ممنــوع یــا اینکــه تعرفــه صددرصــدی بــرای آن اعمــال 
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ـــمـــاره 159 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کیمیا ی وطن
زهرا نصیری 

در آخریــن روزهــای اردیبهشــت ماه ۹5، ۳4 پــروژه 
عمرانــی ، فرهنگــی ، خدماتــی و ورزشــی شــهرداری فوالدشــهر بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 2۰۰ میلیــارد ریــال بــا حضــور مســئوالن اســتانی و 

ــرداری رســید. ــه بهره ب شــهری در ایــن شــهر ب
 شــهردار فوالدشــهر، در آییــن افتتــاح ۳4 پــروژه عمرانــی، فرهنگــی

کــه بــا حضــور مســئوالن اســتان و  خدماتــی و ورزشــی ایــن شــهر 
ایــن  در  کــه  ح هایــی  طر مهم تریــن  از  گفــت:  شــد،  برگــزار  شــهر 
ــروژه پســاب فاضــالب فوالدشــهر  ــرداری می رســد، پ ــه بهره ب شــهر ب
کــه بــه منظــور بازچرخانــی آب بــرای اســتفاده در فضــای  اســت 
بــه  اشــاره  بــا  مــرادی  گردید.عبــاس  احــداث  شــهر  ایــن  ســبز 
هزینــه  فوالدشــهر  پســاب  پــروژه  بــرای  ریــال  میلیــارد   65 اینکــه 
ح در فضایــی بــه وســعت ۷/5  شــده اســت، ادامــه داد: ایــن طــر
کیلومتــر بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت و نقــش بســیار مهمــی  در 
داشــت. خواهــد  ســبز  فضــای  آبیــاری  بــرای  آب  صرفه جویــی 
وی بیــان داشــت: پــروژه پســاب شــامل احــداث ایســتگاه پمپــاژ 
انتقــال  بــرق و خــط  انتقــال  بــرق، شــبکه خــط  کلرزنــی و پســت 
پســاب اســت.مرادی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بهره بــرداری 
کــه بــه منظــور ایجــاد محیــط  از ورزشــگاه جهان پهلــوان تختــی 
ــای  ــال و در فض ــارد ری ــار ۳۰ میلی ــا اعتب ــرای شــهروندان ب ورزشــی ب
گردیــده، از دیگــر پروژه هــای انجــام شــده  2هــزار متــر مربــع احــداث 
ایــن ورزشــگاه دارای ظرفیــت ۱۰۰۰  گفــت:  اســت،  ایــن شــهر  در 
کــه در یکــی از محله هــای قدیمــی ایــن شــهر احــداث   نفــر اســت 
کــه  شــده است.شــهردار فوالدشــهر اظهــار داشــت: بانوســرای نــور 
اولیــن محیــط بــرای فعالیت هــای فرهنگــی بانــوان در فوالدشــهر 
اســت و در بلــوار امــام خمینــی واقــع شــده اســت نیــز بــا اعتبــاری 
ــهر  ــن ش ــا در ای ــر بن ــع زی ــر مرب ــال و در ۷۰۰ مت ــارد ری ــر۱4 میلی ــغ ب بال
کــرد: ورزشــگاه باســتانی  گرفــت.وی تصریــح  در اختیــار مــردم قــرار 
و  باســتانی  ورزش هــای  ترویــج  منظــور  بــه  نیــز  ولــی  پوریــای 
زورخانــه ای بــرای دوســتداران ایــن ورزش در زیربنایــی بــه وســعت 
۳۰۰ متــر مربــع و بــا اعتبــار۹/5 میلیــارد ریــال  در فوالدشــهر ســاخته 

گرفتــه اســت. شــده و در محلــه فجــر در اختیــار مــردم قــرار 
دســت  در  پروژه هــای  از  ادامــه  در  همچنیــن  فوالدشــهر  شــهردار 
گفــت: فرهنگســرای غدیــر  اقــدام شــهرداری فوالدشــهر خبــر داد و 
تکمیــل مجتمــع تجــاری پیــام )مرکــز بــرزن ب(، تکمیــل ســالن 
فرهنگســرای  احــداث  گلــزار،  شــرب  آب  لوله کشــی  و  شــهدا  گلــزار 
بــاغ  دیــوار  تکمیــل  بانــوان،  بــاغ  در  ســاختمان  احــداث  دانــش، 
احــداث  پرنیــان،  پــارک  در  روبــاز  ســینمای  اجــرای  بانــوان، 

میــدان نمــاز جنــب مصــالی امــام خمینــی)ره(، روکــش آســفالت 
محوطه ســازی  فرســوده،  جــداول  ترمیــم  معابــر،  زیرســازی  و 
شــهر  ســطح  آســفالت  لکه گیــری  شــهر،  ســطح   محله هــای 
اجــرای بلوک فــرش معابــر ســطح شــهر، رنگ آمیــزی و زیباســازی 
درخصــوص  کتــاب  چــاپ  بهمــن،   22 و  فارابــی  مــدارس  دیــوار 
فوالدشــهر، جمــع آوری نخالــه از ســطح شــهر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
 ۱۳۸ میلیــارد ریــال در ایــن شــهر در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری 

می رسد.
فوالدشــهر  جمعیــت  بــرای  عمرانــی  زیرســاخت های  توســعه 

اســت ضــروری 
فوالدشــهر  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  و  آییــن  ایــن  ادامــه   در 
محمدعلــی طرفــه، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
بــا توجــه  گفــت:  بــود،  ایــن برنامــه  کــه میهمــان ویــژه  اصفهــان 
توســعه  فوالدشــهر،  در  جمعیــت  رشــد  خ  نــر بــودن  بــاال  بــه 
 زیرســاخت های عمرانــی در ایــن منطقــه از اهمیــت زیــادی برخوردار 
اســت.معاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان افــزود: 
پروژه هــای افتتاح شــده امــروز را می تــوان بــه چنــد بخــش عمرانــی 

زیــادی  اهمیــت  از  کــه هرکــدام  کــرد  تقســیم  و ورزشــی  فرهنگــی 
فرهنگــی  ایجادشــده  زیرســاخت های  از  بایــد  هســتند.  برخــوردار 
خ رشــد  نهایــت اســتفاده را ببریــم. طرفــه در پایــان بــاال بــودن نــر
جمعیــت در فوالدشــهر را بــه دو عامــل توســعه شــهری و مهاجرپذیــر 
کرد: در چشم اندازهای تدوین شده  بودن مرتبط دانست و تصریح 
نفــر پیش بینــی  هــزار  بــر ۳۰۰  بالــغ   ایــن منطقــه جمعیتــی   بــرای 

شده است.

کارشکنی ها موثر نبود؛ فوالدشهر به بخش تبدیل شد  
افتتــاح  حاشــیه  در  نیــز  مجلــس  در  لنجــان  مــردم  نماینــده 
گفــت: بالــغ  بــر یــک هــزار میلیــارد  پروژه هــای شــهرداری فوالدشــهر 
شــده  کشــف   اصفهــان  اســتان  در  کنــون  تا مالیاتــی  فــرار   تومــان 
کارگروه هــای  تشــکیل  کــرد:  کیــد  تا منصــوری  مجیــد  اســت. 
تخصصــی بــرآورد درآمــد در تمامــی  مناطــق می توانــد مانــع بســیاری 

شــود. فرصت طلبــان  سوءاســتفاده های  از 
منصــوری از پرداخــت عــوارض و مالیــات فــوالد ســبا بــه شهرســتان 
مجموعــه  ایــن،  از  پیــش   کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر  لنجــان 
خــود  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات  و  عــوارض  ســبا  فــوالد   صنعتــی 
ــای  ــا پیگیری ه ــبختانه ب ــه خوش ک ــرد  ــت می ک ــه پرداخ ــه مبارک را ب
خواهــد  تعلــق  لنجــان  بــه  عــوارض  ایــن   به عمل آمــده 
کــم جمعیــت در شــهرهای  گســتردگی و ترا گرفــت.وی بــا اشــاره بــه 
قوانیــن  از  بعضــی  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  جدیــد 
زیرســاخت های  توســعه  از  مانــع  کشــوری  تقســیمات  در  موجــود 
مجلــس  در  لنجــان  مــرم  اســت.نماینده  مناطــق  ایــن  در  اداری 
تدوین شــده،  چشــم اندازهای  در  کــرد:  کیــد  اســالمی  تا شــورای 
کشــور بایــد بیــش از 2۰ میلیــون جمعیــت را در  ۱4شــهر جدیــد در 
ع به طــور یقیــن مســتلزم توســعه  کــه ایــن موضــو خــود جــای دهنــد 
زیرســاخت های عمرانــی و رفاهــی در ایــن بخش هاســت.منصوری 
ــا شــیخ  ــه باب افــزود: بخــش عمــده ای از آب اصفهــان از تصفیه  خان
کــه فاضــالب بالــغ  بــر ۱4 روســتای  علــی تامیــن می شــود و از آنجایــی  
می شــود،  زاینــده  رود  وارد  مســتقیما  آســمان  چــم  ســد  باالدســت 
ــه زاینــده  رود باشــند. ــر ورود فاضــالب ب ــد ســریع پیگی مســئوالن بای
کارشــکنی های افــراد بومــی  منطقــه،  وی افــزود: علی رغــم بعضــی از 
فوالدشــهر بــه بخــش مبــدل شــد و در آینــده ای نه  چندان دور شــاهد 
توســعه و نیــز راه انــدازی تک  تــک اداره هــا در ایــن منطقــه خواهیــم 
عمرانــی  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  آییــن  در  اســت   بود.گفتنــی 
اســتاندار  عمرانــی  معــاون  فوالدشــهر  خدماتــی  و   فرهنگــی 
در  لنجــان  مــردم  نماینــده  و  فرمانــدار  فوالدشــهر،  جمعــه  امــام 
ــتان  ــئوالن اس ــهر و دیگرمس ــهر فوالدش ــورای ش ــس ش ــس، ریی مجل

داشــتند. حضــور 

 34 پروژه شاخص در شهرداری فوالدشهر به بهره برداری رسید

  راه اندازی مرکز پساب صرفه جویی آب برای فضای سبز فوالد شهر

ــوار د ۵۰۰ تــن ال ــه اســتناد بنــد ۲ یــک صــدو ســی و ششــمین جلســه شــورای اســامی شــهر حــدو  شــهرداری شــهرضا در نظــر دارد ب
وش برساند .   یق مزایده حضوری به فر ون و وسک( را  از طر  )انــواع گونه های درختان نار

د بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس shahreza .ir اقــدام و  و وز بــا ور یــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت ۱۰ ر لــذا متقاضیــان میتواننــد از تار
یافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد. وزه بجــز ایــام تعطیــل جهــت در یــا همــه ر

یــال بــه حســاب شــماره ۳۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری شــهرضا کــه غیــر قابل اســترداد  بهــای فــروش اســناد: ۱۰۰.۰۰۰ ر
می باشــد. 

یــزی نقــدی بــه حســاب  -تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا وار
۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ ســپرده شــهرداری(

وز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری ر
وز سه شنبه مورخ ۹۵/۳/۱۱ در محل شهرداری شهرضا  گشایش اسناد : ساعت ۱۶ ر تاریخ 

محــل تحویــل اســناد: متقاضیــان پــس از تکمیــل و امضــا اســناد، مــدارک را بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل و رســید 
نماینــد.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

- جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ تماس حاصل فرمایید.

 آگهی مزایده حضوری فروش الوارمرحله سوم )نوبت اول( 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

چاپ   دوم

یق مناقصه  یر را از طر شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح ز
عمومی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت  دوم 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

یخ 95/۳/8  وز شنبه به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ ر
یخ 95/3/9 وز یکشنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱)داخلی 335( شماره تلفن 

 

شماره مناقصه 

95-1-25

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار 

125/۰۰۰/۰۰۰ 2/496/008/990 جاری
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب در سطح 

منطقه سه اصفهان 

موضوع مناقصه

شرکت  آب و فاضالب استان 
اصفهان )سهامی خاص(



 زهرا اصالنی، معاون پژوهشی 

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور:

گیاه دارویی   2هزار و 300 
در معرض نابودی است

مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
گیاهــان دارویــی امــروز در معــرض خطــر  گفــت: بیشــتر  کشــور 
کــه چــرای دام و برداشــت بی رویــه ایــن  نابــودی قــرار دارنــد 

گیاهــان از مهم تریــن دالیــل آن اســت. دســت 
کیمیــای وطــن، فاطمــه ســفیدکن در پنجمیــن  گــزارش  بــه 
کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی  گیاهــان دارویــی  کنگــره ملــی 
گونــه  کشــور 8 هــزار  اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در 
گونــه آن دارویــی  کــه 2 هــزار و ۳۰۰  گیاهــی شناســایی شــده 

اســت.
در  خشکســالی  توالــی  و  تواتــر  دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  وی 
و  اراضــی  از  نامتناســب  بهره بــرداری  گذشــته،  ســال های 
کشــور  گیاهــی در  ــه  گون ک، حــدود 2 هــزار و ۳۰۰  تلفــات خــا

در معــرض انقــراض یــا نابــودی اســت.
و  جنگل هــا  تحقیقــات  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
دارویــی  گیاهــان  رویشــگاه   ۱۱ بــه  اشــاره  بــا  کشــور  مراتــع 
گیاهــی  گونه هــای  از  درصــد   ۴۶ کــرد:  اضافــه  کشــور   در 
کنــش تــک اســتانی و از میــان  کشــور، انحصــاری و دارای پرا
دارای  آن هــا  از  درصــد  نیــز ۹۳  خطــر  معــرض  در  گیاهــان 
اشــاره  بــا  کنــش محــدود جغرافیایــی اســت. ســفیدکن  پرا
گفــت:  کشــور نیــز  گیاهــان دارویــی در  کشــت  بــه وضعیــت 
کشــت وســیع دارد  کشــور  گیــاه دارویــی در  گونــه  حــدود ۵۰ 
کشــت بــه ترتیــب بــه زعفــران، زیــره  کــه بیشــترین ســطح 
گاو زبــان  گل  گشــنیز، وســمه و  گل محمــدی، حنــا،  ســبز، 
کشــور را 88  کشــت زعفــران در  تعلــق دارد. وی ســطح زیــر 
کــرد:  هــزار هکتــار و بیشــتر در جنــوب خراســان اعــام و اظهــار 
ایــران بــا تولیــد 2۰۰ تــا ۳۰۰ ُتــن زعفــران در ســال ۹۰ تــا ۹۳ 

درصــد، زعفــران جهــان را بــا رتبــه اول در اختیــار دارد.
مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
دنیــا  دارویــی در  گیاهــان  تجــارت جهانــی   کشــور، حجــم 
ســهم  کــرد:  تصریــح  و  اعــام  ســال  در  دالر  میلیــارد  را ۴۳ 
ایــران در ایــن بــازار در ســال ۹۴ حــدود ۳۵۰ میلیــون دالر 
از  بــا بیــان اینکــه  بــود. ســفیدکن  )بــا احتســاب زعفــران( 
گیاهــان دارویــی  ســال ۱۹۹۵ تــا 2۰۰8 بیشــترین صــادرات 
گشــنیز بــوده  در دنیــا شــامل رازیانــه، بادیــان، انیســون و 
کــه قــدرت رقابتــی  گفــت: مطالعــات نشــان می دهــد  اســت، 
گیاهــان دارویــی در ایــن ســال ها  صــادرات ایــران در زمینــه 
ــی داشــته و نتوانســته اســت رتبه هــای  ــد نوســانی و نزول رون

کنــد. کســب  برتــر را 

گیاهان دارویی

احیای 600 هکتار از مراتع چهارمحال 
کپه کاری و بختیاری با روش 

کل  منابــع طبیعــی اســتان  رییــس اداره فنــی مراتــع اداره 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه احیــای حــدود ۶۰۰ 
کپــه کاری  روش  بــا   ۹۴ ســال  در  اســتان  مراتــع  از  هکتــار 
افــزود: در ایــن ســال اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــون ریــال بــه 

خریــد بــذر در راســتای احیــای مراتــع اختصــاص یافــت. 
محمدرضــا محمــدی در خصــوص مراتــع اســتان و چــرای 
کــرد: وســعت مراتــع اســتان  بی رویــه دام در آن هــا اظهــار 
کــه ایــن میــزان بیــش  یــک میلیــون و ۹۳ هــزار هکتــار اســت 

از ۶۰ درصــد مســاحت اســتان را تشــکیل می دهــد.
ــا وزن متوســط ۴۰  گوســفند ب ــا بیــان اینکــه هــر راس   وی ب
کــرد:  کیلوگــرم یــک واحــد دامــی محســوب می شــود، تصریــح 
ــتان  ــع اس ــی در مرات ــد دام ــون واح ــر 2.۵ میلی ــال حاض در ح
کــه ایــن میــزان ۳.۶ برابــر ظرفیــت مراتــع اســتان  وجــود دارد 

اســت.
 محمــدی تقویــم چــرای دام در ســال جــاری را از بیســتم 
گفــت: بــرای اطــاع رســانی بــه  کــرد و  اردیبهشــت ماه اعــام 
دامــداران از روش هــای متفاوتــی از جملــه ارســال پیامــک 
چــاپ در نشــریه ها و روزنامه هــا، صــدا و ســیما و اعــزام دو 
کوهرنــگ و اردل بــه اســتان خوزســتان  کیــپ از مســیرهای  ا

کرده ایــم. اســتفاده 
 وی بــا اشــاره بــه ورود حــدود ۳۰ درصــد دامــداران پیــش 
گــرم اســتان خوزســتان  از موعــد بــه اســتان افــزود: هــوای 
و ســازگار نبــودن دام بــا ایــن هــوا، نبــود آب شــرب بــرای 
دامــداران و دام، نبــود علوفــه بــا توجــه بــه خشکســالی و 
ــا  ــای دام ه ــه ریه ه ــن ب ــی بهم گندم ــه  گون ــاندن  ــیب رس آس
اســتان  ایــن  بــه  دامــداران  موعــد  از  زودتــر  کــوچ  موجــب 

می شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه منابــع طبیعــی می توانــد بهره بردارانــش 
کنــد، افــزود: میــزان تولیــد هــر مرتــع، تعــداد  را مشــخص 
کنــد، نشــان می دهــد و  کــه می توانــد از آن اســتفاده  دامــی را 
کــرده و بهره بــرداران  منابــع طبیعــی نیــز هــر مرتــع را ممیــزی 
آن را مشــخص و در قالــب بــرای آن هــا پروانــه مرتعــداری 

صــادر می کنــد.
بــرای  اخیــر  ســال  چنــد  در  گفــت:  ادامــه  در  محمــدی   
ح مرتعــداری  شــش هــزار هکتــار از مراتــع اســتان، چهــار طــر
منابــع  اداره  مراتــع  فنــی  اداره  رییــس  اســت.  شــده  اجــرا 
جلوگیــری  منظــور  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســتان  طبیعــی 
از نابــودی بیــش از انــدازه مراتــع اســتان، مرتعــداران را در 
ح هــای مرتعــداری بــه اســتخدام یــک قرق بــان و  قالــب طر

کرده ایــم. کــوچ مجــاب  از مرتــع در فصــل  حفاظــت 

چهارمحال و بختیاری

گفــت: بهره بــرداری از پروژه هایــی همچــون  اســتاندار اصفهــان 
گردشــگران را در شــهر  کواریــوم بــزرگ اصفهــان، مانــدگاری  آ

اصفهــان افزایــش داده اســت.
اصفهــان،  رســانه ای شــهرداری  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 

افتتاحیــه  آییــن  حاشــیه  در  زرگرپــور  رســول 
اصفهــان  گردشــگری  نمایشــگاه  هشــتمین 
شــهر  اطاع رســانی  شــبکه  غرفــه  در  حضــور  بــا 
اصفهــان بــا اشــاره بــه پیگیری هــای یک ســاله 
خــود بــرای راه انــدازی خــط  پایــه مســافرت های 
کــرد: خوشــبختانه  خارجــی در اصفهــان اظهــار 
»نســیم«  و  »جــی«  شــرکت  دو  زمینــه  ایــن  در 
آماده ســازی  حــال  در  و  کــرده  آمادگــی  اعــام 

هســتند. زیرســاخت ها 
ــت  ــت را دریاف ــور فعالی ــرکت ها مج ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
کردنــد و بــا پایــان یافتــن دوره آموزشــی بــرای کادر پــرواز آغــاز بــه 
کار خواهنــد کــرد، ادامــه داد: شــاید فعالیــت یکــی از ایــن خطوط 
امکان پذیــر نباشــد؛ امــا بــه طــور قطــع یکــی از ایــن شــرکت ها در 

شــش ماهــه نخســت امســال فعــال خواهنــد شــد.

کادر پــرواز  اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نبــود 
نیــز در اصفهــان مشــکل آفرین شــده اســت، افــزود: ایــن مشــکل 

کشــور نیــز وجــود دارد. در بســیاری دیگــر از اســتان های 
کــرد: راه انــدازی خطــوط پایــه ســفرهای خارجــی در  وی اضافــه 
کمــک جالــب توجهــی بــه  اصفهــان می توانــد 

گردشــگری داشــته باشــد. صنعــت 
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  زرگرپــور 
گردشــگری  جدیــد  جاذبه هــای  ایجــاد  خــود 
مانــدگاری  زمینه ســاز  را  اصفهــان  شــهر  در 
کــرد:  تصریــح  و  کــرد  عنــوان  گردشــگران 
کواریــوم  بهره بــرداری از پروژه هایــی همچــون آ
مانــدگاری   ،۹۵ نــوروز  در  اصفهــان  بــزرگ 

داد. افزایــش  اصفهــان  شــهر  در  را  گردشــگران 
گردشــگران از جاذبه هــای  وی بــا بیــان اینکــه میــزان بازدیــد 
گردشــگری جدیــد ایجــاد شــده در شــهر اصفهــان  طبیعــی و 
کواریــوم  ــا ســاخت آ ــار میراثــی بــوده اســت، افــزود: ب بیــش از آث
ایــن مــکان تفریحــی  بــه  گردشــگر  اصفهــان، میــزان جــذب 

نســبت بــه بناهــای تاریخــی بیشــتر شــده اســت.

کشــاورزی شــمال اســتان  کشــاورزی ســازمان جهــاد  مدیــر صنایــع 
کــه در  گل محمــدی از جملــه محصوالتــی اســت  گفــت:  کرمــان 
گرفتــه اســت و در  قــرار  کشــاورزان  اســتقبال  مــورد  ســنوات اخیــر 
دهســتان اللــه زار شهرســتان بردســیر، ســطحی حــدود 2۶۰۰ هکتــار 

کــه بــا توجــه به شــرایط آب  گل محمــدی وجــود دارد 
و هوایــی منطقــه و مدیریــت مطلــوب، گل محمدی 
بــا کیفیــت و مرغوبیــت زیــادی در ایــن منطقــه تولیــد 

می شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، »حمیدرضــا ارجمنــد« در 
جمــع خبرنــگاران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه 
بــه تنــوع اقلیمــی  اســتان کرمــان، محصــوالت متنوع 
کشــاورزی  کشــاورزی تولید می شــود و ســازمان جهاد 

کاشــت اســتان )بــا توجــه بــه اســتمرار  درخصــوص تبییــن الگــوی 
ــع آبــی(  ــی و اســتفاده بهینــه از مناب ــع آب کاهــش مناب خشکســالی و 
کــم و بهــره وری  ــا آب مصرفــی  گیاهــان ب کاشــت  اقــدام بــه توســعه 
گیاهــان دارویــی، زرشــک عنــاب و...( نمــوده  بــاال )گل محمــدی، 
کــه مدیریــت صنایــع نیــز در همیــن راســتا اقــدام بــه توســعه صنایــع 
کــرده اســت. ارجمنــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســطح  مرتبــط 

گل محمــدی اســتان بــه ۳ هــزار هکتــار رســیده، افــزود:  کشــت  زیــر 
کشــت، 2۶۰۰ هکتــار آن در شهرســتان بردســیر  از ایــن ســطح زیــر 
در منطقــه  گل محمــدی  تــن  هــزار  ســاالنه حــدود ۵  و  می  باشــد 
کــه اســتحصال می شــود آن را در  گابــی  کیفیــت  تولیــد می شــود و 
کــرده اســت. وی بــا ابــراز  ح  بازارهــای جهانــی مطــر
کرمان از لحاظ ســطح  خوشــنودی از اینکه اســتان 
کشــوری و از  گل محمــدی رتبــه دوم  کشــت  زیــر 
لحــاظ کیفیــت گاب و اســانس تولیــدی، رتبه اول 
گفــت: در شهرســتان بردســیر  کشــوری را داراســت، 
بــا برندهــای  گابگیــری  هفــت مجموعــه واحــد 
اینکــه  بــه  نظــر  و  می کننــد  فعالیــت  مختلــف 
واحدهــای بهره بــرداری موجــود اســتان حــدود ۴۰ 
گل محمــدی تولیــدی را فــرآوری می کننــد، ۵۰ درصــد  تــا ۵۰ درصــد 
گل محمــدی بــه ســایر اســتان ها مثــل اصفهــان و فــارس حمــل 
ــعه  ــا توس ــه ب ک ــت  ــر آن اس ــتان ب ــای اس ــه برنامه ریزی ه ک ــود  می  ش
تعــداد صنایــع تبدیلــی و فــرآوری در بخش گل محمــدی، صددرصد 
گل تولیــدی در اســتان بــا برندهــای شــاخص اســتانی فــرآوری و بــه 

بازارهــای هــدف ارســال شــود.

استاندار اصفهان در غرفه شبکه اطالع رسانی شهر اصفهان:
گردشگران را در اصفهان افزایش داد کواریوم«، ماندگاری   »تونل آ

کرد: کرمان اعالم  کشاورزی استان  کشاورزی سازمان جهاد  مدیر صنایع 
گالب و اسانس تولیدی کیفیت  کشور در حوزه  کرمان، رتبه اول 

حتما بخوانید!
کرمان، رتبه اول کشور در حوزه ... شنبه 1  خرداد ماه 41395

ـــمـــاره 159 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام :رسول    نام خانوادگی: جعفری خادمی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : حمید رضا   نام خانوادگی : احمدی    نشانی محل 
شماره  رای  موجب  به  به  محکوم     155 پالک  امام  میدان   – اصفهان   : اقامت 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  اصفهان  حوزه   94/10/23 یخ  1839تار
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : محکومیت خزانه به مبلغ 
ینه دادرسی خسارت  یال هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ر 72/000/000 ر
یخ 94/4/15 لغایت 94/8/18 به انضمام نیم عشر دولتی.   ماده  تاخیر تادیه از تار
34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 4111/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره  ندارد ، صر

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : محسن     نام خانوادگی: شفیعی   نشانی محل 
عباسعلی   : خانوادگی  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
شهید  کوچه  طالقانی  خ  و  نیر فلکه   ، خوراسگان   : اقامت  محل  نشانی  ذاهدی 
یخ 94/10/30 حوزه  فشارکی پالک 26   محکوم به به موجب رای شماره 1767تار
محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   11
یال بابت اصل خواسته و مبلغ  علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ ده میلیون ر
ینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر و  ینه دادرسی و هز یال بابت هز 340/000 ر
یخ وصول که در حق محکوم له  یخ تقدیم دادخواست 94/8/16  تا تار تادیه از تار
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
وز مفاد  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
د را قادر  که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را  به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4742/  به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرای

مشخصات محکوم علیه: 
راعتی پور   نشانی محل اقامت: مجهول المکان  نام : اسماعیل   نام خانوادگی: ز
د   نام خانوادگی : قیصری با وکالت الهام نساج  مشخصات محکوم له: نام : داو
واحد   2 طبقه  حافظیه  مجتمع   – شیراز  وازه  در  – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی 
یخ 94/8/30 حوزه 12 شورای حل  6   محکوم به به موجب رای شماره 1428تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به 
یا وجه چک شماره های 93/10/19-076122  : به پرداخت مبلغ سی و نه میلیون ر
یال  ر  340000 و مبلغ  بابت اصل خواسته  زی  بانک کشاور و 076123 -93/10/10 
ینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت  ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل هز بابت هز
یخ اجرای حکم  یخ های فوق تا تار یخ سر رسید چک موصوف تار تاخیر تادیه از تار
ینه نیم عشر حق االجراء/  ماده 34  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هز
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 

د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 4721/ م الف دفتر اخطار اجرایی شعبه 12  ندارد ، صر

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : رحیم    نام خانوادگی: آشنا   نشانی محل اقامت: 
به  حاتمی  محترم   : خانوادگی  ونام  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
از  بعد  وین  پر خ   – جی  خ   – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  قربانی     زهرا  وکالت 
یخ  راه صباحی مجتمع غدیر واحد 1   محکوم به به موجب رای شماره 1663تار چهار
94/10/30 حوزه 1شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
33/000/000 معادل سه میلیون و  : پرداخت مبلغ  به  . محکوم علیه محکوم است 
یخ 94/1/1 لغایت 94/10/30 و پرداخت مبلغ  سیصد هزار تومان بابت نفقه از تار
ینه  یال بابت هز ینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ر یال بابت هز هفتصد و سی هزار ر
کارشناسی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق محکوم له /  ماده 34 قانون اجرای 
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 4718/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

دادخواست  شرح  به   916 شماره  شناسنامه  دارای  مبارکه  وزی  نور حمید  آقای 
و چنین  ده  نمو وراثت  این شورا در خواست گواهی حصر  از  به کالسه 343/95 
یخ 94/1/23  وان عفت موسوی مبارکه  بشناسنامه 5 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند  3-  وزی مبارکه 243 فر زند 2- سعید نور وزی مبارکه 916 فر به 1- حمید نور
زند  فر  748 مبارکه  وزی  نور سوزان   -4 زند  فر  933 مبارکه  وزی  نور رضا  محمد 
یفات مقدماتی  وزی مبارکه 28 همسر والغیر  اینک با انجام تشر 5- نعمت اله نور
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست 
به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
الف رئیس  : 5714/م  سشورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 

شعبه 10 شورا حل اختالف اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

دادخواست  شرح  به   26049 شماره  شناسنامه  دارای  سیان  آقا  فاطمه  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   1 904/95خ  کالسه  به 
یخ  تار در   487 بشناسنامه  خواجوئی   اله  نصر  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/4/22 اقامتگاه دائمی خو
همسر  متوفی  با  نسب   26049 ش  ش  به  قاسیان  آ  فاطمه   -1 به  است  منحصر 
زند 3- مرضیه خواجوئی  2-راضیه خواجوئی به ش ش 3503 نسبت با متوفی فر
یم خوا جوئی به ش ش 1087 نسبت  زند4- مر به ش ش 1170 نسبت با متوفی فر
زند 6- امیر  زند 5- احمد خوا جوئی به ش ش 4955 نسبت با متوفی فر با متوفی فر
یفات  زند والغیر  اینک با انجام تشر خوا جوئی به ش ش 557 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
شورا   به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
الف رئیس شعبه 10  : 5720/م  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 

شورا حل اختالف اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   862 شماره  شناسنامه  دارای  مهدیون  د  مسعو سید  آقای 
ده و چنین  به کالسه 916/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در   112 بشناسنامه  فرد   ملک  خانم  یه  طور وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/1/1
زند  د مهدیون به ش ش 862 نسبت با متوفیه فر منحصر است به 1- سید مسعو
زند 3- فرشته مهدیون  2-سید سعید مهدیون به ش ش 1619 نسبت با متوفیه فر
زند 4- فتانه مهدیون به ش ش 38539 نسب  به ش ش 1545 نسبت با متوفیه فر
را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  الغیر   و  زند  فر متوفیه  با 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
الف رئیس  : 5698/م  واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دادگاه  تقدیم دارد 

شعبه 10 شورا حل اختالف اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  به   1 شماره  شناسنامه  دارای  پور  اسحاق  یدون  فر آقای 
ده و چنین  کالسه 862/95خ1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1395/1/3  وان امیر اسحاق پور  بشناسنامه 1712 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
یدون اسحاق پور به  به 1- زهره نادری به ش ش 592 نسبت با متوفی مادر  2-فر
یفات مقدماتی درخواست  ش ش 1 نسبت با متوفی پدر والغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال  از تار او باشد  نزد 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5694/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف 

اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

دادخواست  شرح  به   20953 شماره  شناسنامه  دارای  خداوردیان  زهرا  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از  865/95خ1  کالسه  به 
یخ  وان خانم آغا خداوردیان  بشناسنامه 318 در تار چنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1395/9/17 اقامتگاه دائمی خو
زند    فر متوفی  با  نسبت   364 ش  ش  به  خداوردیان  اصغر   -1 به  است  منحصر 
خداوردیان  مرتضی   -3 زند  فر متوفی  با  نسبت   50 ش  ش  به  خداوردیان  2-اکبر 
زند 4- زهره خداوردیان به ش ش 477 نسبت با متوفی  20762 نسبت با متوفی فر
انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر متوفی  با  نسبت   20953 خداوردیان  زهرا   -5 زند  فر
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5695/م 

الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

د رضا عامری مهاباد دارای شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست  آقای محمو
ده و چنین  به کالسه 933/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار 2148در  بشناسنامه  مهابادی    عالئی  آسیه  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1395/1/23 اقامتگاه دائمی خو

وین عامری مها باد به ش ش منحصر است به 1- آر
د رضا عامری مهاباد به ش ش  زند   2- محمو 1275417477نسبت با متوفیه فر
192 نسبت با متوفیه همسر 3- بهمن عالئی مهابادی به ش ش 20 نسبت با متوفیه 
انجام  با  اینک  با متوفیه مادر و الغیر  انیسه عامری به ش ش 45 نسبت  پدر 4- 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر

یخ نشر  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5718/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  به   1507 شماره  شناسنامه  دارای  کلتی  کرمی  زانه  فر خانم 
ده و چنین  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو کالسه 905/95خ1 
یخ  تار 507در  بشناسنامه  سیچانی  یمیان  کر مرتضی  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/11/17 اقامتگاه دائمی خو
با متوفی  یمیان سیچانی به ش ش 12707 نسبت  به 1- محمد کر منحصر است 
یمیان سیچانی به ش ش 1270338242 نسبت با متوفی  زند   2- مصطفی کر فر
زند   یمیان سیچانی به ش ش 1271995328 نسبت با متوفی فر یم کر زند 3 – مر فر
زانه کرمی کلتی به ش ش 1507 نسبت با متوفی همسر والغیر اینک با انجام  4- فر
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر نخستین آگهی  از تار او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5723/م 

الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ آ

 9409980362100140  : ونده  پر شماره   9510100353000574  : ابالغیه  شماره 
عسگر  علی  شاکی   1395/02/23  : تنظیم  یخ  تار  950180  : شعبه  بایگانی  شماره 
ایراد  بر  مبنی  سعید  زند  فر شهرکی  وحانی  ر یوش  دار علیه  بر  شکایتی  اکبری 
تقدیم دادگاههای  رانندگی  امر  احتیاطی در  از بی  ناشی  صدمه بدنی غیر عمدی 
ارجاع  به شعبه 104 جزایی  ده که جهت رسیدگی  نمو عمومی شهرستان اصفهان 
آن 95/4/26 ساعت  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 950180 ک 104  و 
تجویز  وبه  متشاکی  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   8/30
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  ک  د.  آ.  ق.   334 ماده 
د تا متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  االنتشار آگهی می شو
حضور  عدم  صورت  در  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  ر  مقر وقت  در  و  مراجعه 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  رات  مقر وفق  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
-2 کیفری  دادگاه   104 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /5816  : شماره  د.  نمو  خواهد 

 عرفان
گهی ابالغ آ

9509980350400143شماره  ونده:  پر 9510100350401944شماره  ابالغیه:  شماره 
طاهره  شاکی   / 1395/02/26خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950157 شعبه:  بایگانی 
آزما  آزما و احمد  امیر منصور  حاجی دائی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  نامه  وصیت  تنفیذ  خواسته  به  آزما  محبوبه  و 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
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  9509980350400143ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/06/08 و ساعت 10:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
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: 5847/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – علی وهاب

ایــن مغــازه هیــچ وقــت تعطیــل نیســت. مــردم بــرای خریــد بــه مغازه 
گــر پــول داشــتند آن را در صنــدوق می اندازنــد و می روند و  می آینــد و ا
گــر نــه، فهرســت وســایل را در دفتــر مغــازه می نویســند و بدهی شــان  ا
گــر پولــی الزم داشــته باشــند، پــول مــورد  را ثبــت می کننــد و حتــی ا
نیازشــان را از صنــدوق برمی دارنــد و در دفتــر یادداشــت می کننــد.
کیمیــای وطــن، »ایــران آنایــن« از شهرســتان ملــکان  گــزارش  بــه 
گــزارش داده اســت: ســوپرمارکت لطفــی، جایــی  روســتای قوزلــو، 
کــه بــرای خریــد نیــاز نیســت صاحــب مغــازه را صــدا بزنیــد یــا منتظــر 
شــوید، هرچیــزی را کــه الزم داریــد برمی دارید و پولــش را در صندوق 
می اندازیــد و می رویــد؛ بــه همیــن راحتــی. ایــن روزهــا متن هــای 
مختلفــی در شــبکه مجــازی دست به دســت می چرخــد. یکــی از 
ایــن متن هــا عنــوان جالبــی داشــت: »مغــازه ای بــا ۹۰ کلیــد«. پیگیــر 
گر واقعیت داشــته  ماجــرا می شــوم. بایــد ایــن مغــازه دار را پیدا کنم. ا
باشــد، ایــن یعنــی هنــوز اعتمــاد نمــرده اســت و هنــوز هــم می شــود 
کــه  بــه آدم هــای اطــراف اعتمــاد داشــت. مغــازه خواروبارفروشــی 
کردنشــان بــا افــراد  کلیــد آن را دارنــد. بــرای پیــدا  همــه اهالــی روســتا 
مختلفــی تمــاس می گیــرم و در نهایــت شــماره دهیــار روســتای 
ــا  ــتا ب ــن روس ــار ای ــم زاده«، دهی ــف رحی ــم. »آص ــدا می کن ــو را پی قوزل
خوشــرویی تمــام ســوال های مــن را می شــنود و می گویــد: همــه ایــن 
گفته هــا درســت اســت و ایــن مغــازه در همســایگی مــا قــرار دارد. بــا 
تردیــد بــاز می پرســم قضیــه مغــازه اش صحیح اســت، آیا همــه مردم 

کلیــد ایــن خواربارفروشــی را دارنــد؟  روســتا 
کــه صاحــب  وی پاســخ می دهــد: مطمئــن باشــید. سال هاســت 

ایــن مغــازه همســایه ماســت و مــا نیــز بارهــا از ایــن مغــازه خریــد 
ــه  ــم و او ادام ــوال می کن ــتا س ــاکنان روس ــداد س ــاره تع ــم. درب کرده ای
می دهــد: ۴82 نفــر در روســتای قوزلــو ســکونت دارنــد؛ یعنــی حــدود 
کــه بیشــتر ایــن افــراد مشــتری آقــای لطفــی هســتند. او  ۱۰۰ خانــوار 
بیشــتر وقت هــا در مغــازه نیســت و ما هرچــه را خواســتیم برمی داریم 
یــا بعــدا هزینــه اش را حســاب می کنیــم یــا همــان موقــع در صنــدوق 

می اندازیــم.
 شــماره تمــاس آقــای لطفــی را از ایشــان می خواهــم و خداحافظــی 

می کنــم. بارهــا تمــاس می گیــرم، امــا هنــوز جــواب نمی دهــد. بــاز 
بــا دهیــار تمــاس می گیــرم، می گویــد مغــازه بــاز اســت؛ چنــد ســاعتی 
کنــی خــودش هــم می آیــد جوابــت را می دهــد. در نهایــت  صبــر 
ســاعت ۱۰ شــب موفــق می شــوم بــا علــی لطفــی، صاحــب مغــازه ای 

کنــم. کــه ســفیر اعتمــاد و اطمینــان اســت، صحبــت 
ــر  ــه ســوپر مارکــت را دای ک ــد: حــدود 2۰ ســالی اســت   لطفــی می گوی
ــم،  ــه نباش ــم و چ ــن باش ــه م ــده چ ــرار ش ــت ق ــان وق ــرده ام. از هم ک
افــراد  بیاینــد خریدهایشــان را بکننــد و برونــد. او ادامــه می دهــد: 

کارهایــم  بیشــتر مواقــع در روســتا نیســتم و صبح هــا بــرای انجــام 
کار  از روســتا خــارج می شــوم و عصــر پــس از بازگشــت بــه روســتا بــه 
کشــاورزی هــم مشــغول می شــوم؛ امــا مغــازه هیــچ وقــت تعطیــل 
گــر پــول داشــتند آن  نیســت. مــردم بــرای خریــد بــه مغــازه می آینــد و ا
ــایل را  ــت وس ــه، فهرس ــر ن گ ــد و ا ــد و می رون ــدوق می اندازن را در صن
ــی  ــد و حت ــت می کنن ــان را ثب ــند و بدهی ش ــازه می نویس ــر مغ در دفت
گــر پولــی الزم داشــته باشــند، پــول مــورد نیازشــان را از صنــدوق  ا

برمی دارنــد و در دفتــر یادداشــت می کننــد.
 لطفــی اعتمــاد بیــن مشــتری و خــود را دو طرفــه می دانــد و می گویــد: 
گــر آن هــا در  نزدیــک بــه ۱۰۰ خانــوار در روســتا مشــتری مــن هســتند. ا
مــن اعتمــاد ایجــاد نمی کردنــد، امــروز مــن بعــد از 2۰ ســال در مغــازه 
کــه ســال ها بــه  ــاز نمی گذاشــتم و ایــن رفتــار درســت آن هــا بــود  را ب
ــرده ام. ک ــه انتخــاب  ک ــرای ادامــه مســیری  مــن امیــد داده اســت ب
 وی در پاســخ بــه اینکــه دیگــر مغازه هــای روســتا هــم آیــا مســیر شــما 
را انتخــاب کرده انــد یــا نــه، اظهــار می کنــد: تــا حاال ســوپرمارکت های 
بســیاری اینجــا بــاز شــده؛ امــا بعد از مدت کمی  تعطیل شــده اســت.

لطفــی تاکیــد می کنــد: خواهــش می کنــم از جوانــان ایــن روســتا 
ــان  ــر پاکــی، صداقــت و راســتی ایــن جوان گ ــه ا ک ــد؛ چــرا  کنی تشــکر 
نبــود، امــروز مــن بــا ایــن اطمینــان مغــازه را بــاز نگــه نمی داشــتم و 
االن همــه خــود صاحــب مغازه انــد. مــن هیــچ وقــت در خانــه ام را 
 هــم بــه روی کســی نبســته ام. وقتــی مراســم  عروســی یا عزا برپاســت 
همــه  و  اســت  بــاز  هم روســتایی هایمان  روی  بــه  مــا  خانــه  دِر 

کننــد. اســتفاده  می تواننــد 

استثنایی ترین سوپر مارکت

کلیدش دست همه است!  که  مغازه ای 



دایرةالمعــارف  ادبیــات  گــروه  مدیــر    
کیمیای  وطن 

حسن دوستی 
اینكــه  بــر  كیــد  تا بــا  اســامی  بــزرگ 
عنــوان  بــه  نــه  زادگاهمــان  و  وطــن  بــه  نگاهمــان 
گفــت:  ملــک بلكــه بایــد بــه مثابــه معشــوق باشــد، 
ــد  كنیــم، بای ــظ  ــر بخواهیــم اســام و تشــییع را حف گ ا
كــه مهــد اســام واقعــی در  كنیــم؛ چــرا  ایــران را حفــظ 

ایران است.
كیمیــای وطــن، دكتــر »اصغــر دادبــه« در  گــزارش  بــه 
كــه در  آییــن نكوداشــت اســتاد »عبدالعظیــم پویــا« 
ــزار شــد، حضــور  دانشــگاه آیــت اهلل حائــری میبــد برگ
خــود در ایــن مراســم را بــه واســطه  دوســتی بــا »پویــا« 
كــرد: ارســطو در دســته بندی انــواع  خوانــد و اظهــار 
ع دوســتی فضیلت بنیــاد  دوســتی، آن را بــه ســه نــو
دوســتی  و  ســودبنیاد  دوســتی  )شــخصیت بنیاد(، 
بــه  آن  اول  گونــه  كــه  می كنــد  تقســیم  لذت بنیــاد 
بیشــتری  اهمیــت  از  ارزش  بــودن  ک  مــا لحــاظ 

اســت. برخــوردار 
دوســتی  ع  نــو ایــن  بــا  كــه  اســت  معتقــد  وی 
آغــاز  مراســم هایی  چنیــن  ماننــد  حركت هایــی 
ــه عشــق خواهــد شــد. می شــود و ســرانجام منتهــی ب
گفتــه  دادبــه،  بنیــاد زندگــی اســتاد پویــا نیــز همــراه  بــه 
ــر تربیــت و  ــه عــاوه ب ك ــوده اســت؛ چــرا  ــا دوســتی ب ب
كــه پویــا در آن آموختــه اســت، وی در مكانــی  ســلوكی 
كمــی بیشــتر از دیگــر  كــه شــاید  كــرده  زیســته و زندگــی 

كویــری  ســخت  شــرایط  در  زندگــی  الزمــه   مناطــق، 
آن، دوســتی و ارتباطــات انســانی اســت.

دوســتی  ایــن  ادامــه   كــرد:  خاطرنشــان  وی 
اســت حركت  انگیــز  و  محتــرم  كــه   فضیلت بنیــاد 
ــر  ــای دیگ ــا و پویاه ــی پوی ــدی زندگ ــای بع  در دوره ه
كــه یــک ســوی  تبدیــل بــه عشــق می شــود؛ عشــقی 
وطن دوســتی  آن  دیگــر  ســوی  و  انســانی  نــگاه  آن 
انگیزه هــا  مســبب  می توانــد  عشــق  همیــن  و  اســت 

كــه دیگــر فــرد را آرام نگــذارد. و حركت هایــی شــود 
كــرد:  عنــوان  كشــورمان  فرهیختــه  ادیــب  ایــن 
غیررســمی  یــا  رســمی  یــا  افــراد  رفتارهــای  معمــوال 
رفتارهــای رســمی  كــه  تفــاوت  ایــن  بــا  ولــی  اســت؛ 
كذایــی و بــرای رفــع تكلیــف  براســاس برنامه ریــزی 
ــه نجــات ایــران  كــه منجــر ب ــی رفتارهایــی  اســت، ول
رقــم  از ســلوک  بــرآورده  بــا عشــق  تنهــا  شــده اســت 
انســان ها  در  را  خاصــی  تعهــد  البتــه  كــه  می خــورد 

و  اقدامــات  ماننــد  نتایجــی  و  می كنــد  ایجــاد 
می شــود. منجــر  را  پویــا  اســتاد  دســتاوردهای 

وطنمــان  بــه  كــه  وقتــی  تــا  كــرد:  عنــوان  وی 
جــز  نتیجــه ای  كنیــم،  نــگاه  ملــک  عنــوان  بــه 
بــه  مــا  نــگاه  گــر  ا ولــی  داشــت؛  نخواهــد  نابــودی 
زادگاهمــان همچــون »عبدالعظیــم پویــا« بــه مثابــه 
خواهــد خلــق  خدماتــی  چنیــن  باشــد،   معشــوق 

 شد.
القاءشــده  نادرســت  فرهنگ هــای  بعضــی  بــه  وی 
گفــت:  و  كــرد  اشــاره  كشــورمان  مــردم  بــه 
شــده  باعــث  نادرســت  فرهنگ هــای  همیــن 
تنهــا  نــه  و  كنیــم  نابــود  را  خودمــان  هویــت  تــا 
نكنیــم،  حفــظ  را  آن  فرهنگــی  و  تاریخــی  ارزش 
بی توجــه آن  مــادی  ارزش  بــه  نســبت   بلكــه 

 باشیم.
بــا  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  دادبــه  دكتــر 
كیــد بــر اهمیــت حفاظــت از هویــت ملــی از طریــق  تا
كــرد:  كشــورمان اعــام  حفاظــت از فرهنــگ و زبــان 
ــد  ــم، بای كنی ــظ  ــر بخواهیــم اســام و تشــییع را حف گ ا
كــه آنچــه اســام واقعــی  كنیــم؛ چــرا  ایــران را حفــظ 
كشــور عربســتان ســعودی وجــود دارد  اســت نــه در 
ائمــه  مدفــن  كــه  عــراق  ماننــد  كشــوری  در  نــه  و 
اطهــار)ع( اســت؛ بلكــه مهــد چنیــن اســامی تنهــا در 

ایــران اســت.

مدیر گروه ادبیات دایرةالمعارف بزرگ اسالمی:

حفظ اسالم و تشیع در گرو حفظ ایران است

گفــت: هنرمنــدان   رییــس انجمــن خوشنویســان اصفهــان 
خوشــنویس اصفهــان، برگزیــده نهمیــن جشــنواره بین المللــی 
تركیــه كشــور  در  )ارســیكا(  اســام  جهــان   خوشنویســی 

 شدند.
تبریــک  عــرض  ضمــن  فروزنــده  مهــدی 
و هنــر اصفهــان در  بــه جامعــه فرهنــگ 
ایــن رابطــه اظهــار داشــت: جشــنواره بیــن 
 المللــی خوشنویســی جهــان اســام ارســیكا
جشــنواره های  معتبرتریــن  از  یكــی 
كشــورهای  المللــی در  خوشنویســی بیــن  
جهــان اســت و در هــر دوره سرشــناس ترین 
سراســر  از  خوشنویســی  هنرمنــدان 
جهــان در ایــن جشــنواره بــه هنرنمایــی 

زنــد. می پردا
كنــون در چندیــن دوره از ایــن جشــنواره  وی ابــراز داشــت: تا
برتــر  رتبه هــای  حایــز  اصفهــان  خوشــنویس  هنرمنــدان 

كــه ایــن امــر نشــان دهنده وجــود هنرمنــدان نابغــه  شــده اند 
در عرصــه خوشنویســی اصفهــان اســت و الزم اســت از ایــن 
ظرفیــت بــه بهتریــن نحــو در زمینه هــای مختلــف در عرصــه 

فرهنــگ و هنــر اصفهــان و ایــران اســتفاده شــود.
اصفهــان  خوشنویســان  انجمــن  رییــس 
زیبایی شــناختی  ظرفیت هــای  بــه 
اســاتید  وجــود  و  ایرانــی  خوشنویســی 
در  بیــن  المللــی  برجســته  هنرمنــدان  و 
توجــه  بــا  افــزود:  و  كــرد  اشــاره  اصفهــان 
اصفهــان   در  ظرفیتــی  چنیــن  وجــود  بــه 
معرفــی ایــن هنرمنــدان و ارایــه آثارشــان 
گردشــگران خارجــی در قالــب برگــزاری  بــه 
آثــار  چــاپ  مختلــف،  نمایشــگاه های 
خوشنویســی و برگــزاری برنامه هــای تخصصــی در ایــن زمینه 
در جهــت معرفــی فرهنــگ و هنــر ایرانــی و توســعه هرچــه بهتــر 

می شــود. احســاس  گردشــگری 

رییس انجمن خوشنویسان اصفهان:

خوشنویسان اصفهان، برگزیده نهمین جشنواره ارسیکای ترکیه شدند
گفــت:  اصفهــان  خنــده«  »ایســتاده  جشــنواره  دبیــر 
كلیــپ   40 دبیرخانــه،  بــه  ارســالی  كلیــپ   100 بیــن  از 
كرنــد و پــس از 5 روز رقابــت، در  بــه مســابقه راه پیــدا 

پرداختنــد. رقابــت  بــه  باهــم  نفــر  اختتامیــه 15 
كیمیــای وطــن، شــامگاه  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه مراســم اختتامیــه ایســتاده 
در  و  برتــر  نفــرات  معرفــی  بــا  خنــده 
میــان اســتقبال شــدید مــردم بــه پایــان 

رســید.
در ابتــدای ایــن مراســم ســید ابراهیــم 
كــرد:  حســینی، دبیــر جشــنواره اظهــار 
ســازمان  همــت  بــه  جشــنواره  ایــن 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 

ــزار شــد. برگ
وی افــزود: جرقــه ابتــدای ایــن جشــنواره در بهمن مــاه 
كــه از همــان زمــان اتــاق فكــری بدیــن منظــور  زده شــد 

تشــكیل شــد و شــروع بــه برقــراری ارتبــاط بــا تهــران 
كــه ســابقه اجــرای ایــن برنامــه را داشــتند. ــم  كردی

ــرد:  ك ــر جشــنواره ایســتاده خنــده اصفهــان عنــوان  دبی
گذشــته ادامــه داشــت  پایــان ســال  تــا  ایــن جلســات 
فروردیــن  آخــر  تــا  فروردیــن   15 از  و 
بــه  آثــار  و  گرفــت  صــورت  تبلیغــات 

شــد. ارســال  دبیرخانــه 
كلیــپ   100 بیــن  از  داد:  ادامــه  وی 
شــد  برگزیــده  كلیــپ   40 ارســالی، 
اردیبهشــت ماه   29 تــا   25 از  و 
ســالن  در  هنرمنــدان  اجــرای  شــاهد 
كتابخانــه مركــزی شــهرداری اصفهــان 
كــرد: در  بودیــم. حســینی خاطرنشــان 
كــه نفــرات  اختتامیــه 15 نفــر باهــم رقابــت می كننــد 
اول تــا ســوم معرفــی و از نفــرات چهــارم تــا دهــم نیــز 

آمــد. خواهــد  عمــل  بــه  تقدیــر 

دبیر جشنواره ایستاده خنده اصفهان:

رقابت 15 نفر در اختتامیه جشنواره »ایستاده خنده« اصفهان
غان زن:

ّ
حجت االسالم قرائتی خطاب به مبل

  از لباس هایی با رنگ شاد 
استفاده کنید

از  گفــت:  مبّلغــان زن  بــه  نمــاز خطــاب  اقامــه  رییــس ســتاد   
بــرای مدیریــت  و  كنیــد  اســتفاده  شــاد  رنــگ  بــا  لباس هایــی 
ــردم  ــا م ــد ت گیری ــره  ــلیقه به ــوش ذوق و س ــان خ ــاجد از جوان  مس

را به سمت مساجد جذب كنند.
دانشــجو  خبرگــزاری  از  وطــن  كیمیــای  گــزارش   بــه 
حجــت االســام و المســلمین محســن قرائتــی روز پنجشــنبه در 
دومیــن همایــش سراســری دانش آموختــگان جامعة الزهــرا)س( 
در قــم افــزود: بــه هیــچ وجــه خواب هــا در ســخنرانی ها نقــل 
نشــود؛ چــون بیشــتر خواب هــا دروغ اســت و از ســوی دیگــر از 
ــد  ــز بای ــه فهــم آن هــا مشــكل اســت نی ك ــات ســنگین  ــان روای بی

كــرد. اجتنــاب 
كــرد: ســخنرانی ها نبایــد بیشــتر از ۲۰ دقیقــه بــه   وی اضافــه 
طــول بینجامــد؛ بایــد در جلســات از خطبه هــای معتبــر و روایــات 

متقــن ســخن بگوییــد.
 وی بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد محیطــی جــذاب در ســخنرانی ها 
باشــد  حســابی  حرف هــای  بــا  بایــد  مــردم  خندانــدن  گفــت: 
كننــد در  حرف هایتــان قرآنــی و حكیمانــه باشــد؛ مبّلغــان ســعی 
طــول ســخنرانی ها شــبهه های ایجــاد شــده بیــن مــردم را پاســخ 

بگوینــد.
گــر بــه مطلــب جدیــدی از قــرآن رســیدید  كــرد: ا  قرائتــی اضافــه 
یافته هــای خــود  باشــد؛  رای  بــه  تفســیر  نكنیــد؛ شــاید   بیــان 
را ابتــدا بــا مفســران در میــان بگذاریــد و ســپس بــه بیــان آن اقدام 

كنید.
كنیــد و بــرای   وی افــزود: از لباس هایــی بــا رنــگ شــاد اســتفاده 
مدیریــت مســاجد از جوانــان خــوش ذوق و ســلیقه بهــره گیریــد تــا 

كننــد. مــردم را بــه ســمت مســاجد جــذب 
كــرد و  كیــد   وی بــر ضــرورت مطالعــه دقیــق توســط مبّلغــان تا
گفــت: در بیــان احــكام، واجبــات را بــر مســتحبات ترجیــح داده 
و دعــوت بــه نمــاز را ســرلوحه تمــام ســخنرانی های خــود قــرار 

ــد. دهی
ــان اینكــه شــیوه دعــوت  ــا بی كشــور ب  رییــس ســتاد اقامــه نمــاز 
گــر مســئله نمــاز در بیــن  بــه نمــاز بســیار مهــم اســت، افــزود: ا
ــز  ــی نی ــخنرانی دین ــزار س ــود، یكه ــل نش ــان ح ــان و جوان نوجوان
فهمیــدن  بــرای  كــرد:  اضافــه  وی  نمی گــذارد.  را  خــود  تاثیــر 
كنیــد  كــه بــا دقــت مطالعــه  بهتریــن تفســیر، تفســیر نمونــه اســت 

و بــرای تدریــس نیــز از تفســیر نــور اســتفاده نماییــد.
 دومیــن همایــش سراســری دانش آموختــگان جامعةالزهرا)س( 
بــا شــركت ۸۰۰ تــن از مبّلغــان خواهــر ایــن مركــز دینــی پنجشــنبه 

در قــم آغــاز می شــود و تــا روز شــنبه آینــده ادامــه دارد.

خبر

وزیرارشاد: دولت در حوزه گسترش 
فرهنگ اسالمی، گام های موثری 

برداشته است
 علــی جنتــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: دولــت 
گســترش فرهنــگ اســامی و رونــق  تدبیــر و امیــد در حــوزه 
ــا هیــچ  كــه ب گام هــای اساســی برداشــته  بخشــیدن هنــر، 

دوره ای قابــل قیــاس نیســت.
كیمیــای وطــن، علــی جنتــی عصــر پنجشــنبه  گــزارش  بــه 
و  هنــری  فرهنگــی،  مجتمــع  از  بهره بــرداری  آییــن  در 
نــور  شهرســتان  توابــع  از  شــهر  ایــزد  منطقــه  مســكونی 
گســترش  گــرو توجــه ایــن دولــت در زمینــه  افــزود: امــروز در 
فرهنــگ قرآنــی، اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع ( و نشــر 
كانــون قرآنــی در مســاجد  فضایــل اخاقــی حــدود 21 هــزار 
كتــاب و رســانه های دیجیتالــی انجــام داده انــد. چــاپ 

كنــون  تا گذشــته  ســال  از  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
كشــور  تصمیمــات خوبــی در شــورای فرهنــگ عمومــی 
بــرای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی نظیــر پدیــده 
طــاق، اعتیــاد و در نهایــت پیگیــری بــا هــدف تحكیــم 

اســت.  شــده  گرفتــه  خانواده هــا 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــا عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی  شــعار ســال رهبــری فرزانــه ب

كنــون یكــی از وظایــف ایــن  گفــت : هم ا اقــدام و عمــل« 
حــوزه  در  گفتمان ســازی  قالــب  در  فرهنگســازی  نهــاد 
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر تكیــه بــر تولیــد ملــی، اصــاح 

الگــوی مصــرف و مقابلــه بــا اســراف گرایی اســت.
تعــداد  ســال 1392  تــا  آنكــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  جنتــی 
كشــور حــدود 62 هــزار  كتاب هایــی بــه چــاپ رســیده در 
كنــون  گذشــته تا ــال  ــا از س ــزود: ام ــود ، اف كتــاب ب ــوان  عن
گشــایش نمایشــگاه بیــن  كتــاب تــا  حــدود 80 هــزار عنــوان 
كتــاب در شــهر آفتــاب تهــران بــه چــاپ رســیده  المللــی 

اســت.
وی توســعه فضاهــای ســینمایی و اســتقبال چشــمگیر از 
فیلم هــای ســینمایی به ویــژه در نــوروز امســال، توجــه بــه 
هنرهــای تجســمی و نمایشــی را از دیگــر اقدامــات ایــن 

كــرد. دولــت در نظــام اســامی معرفــی 
از هنرهــای  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بهره گیــری 
گفــت:  و  دانســت  ضــروری  بســیار  را  جامعــه  در  متنــوع 
محلــی  و  بومــی  و  ســنتی  هنرهــای  و  آیین هــا  احیــای 
كــردن اوقــات  نقــش بســیار مهمــی در حــوزه آمــوزش، پــر 
فراغــت و ایجــاد نشــاط در جامعــه دارد؛ ضمــن اینكــه ایــن 
كاهــش افســردگی افــراد جامعــه  اقدامــات نقــش مهمــی در 

دارد.
ــار تاریخــی در  وی اظهارداشــت: امــروز فرهنــگ، هنــر و آث
واقــع نشــان از هویــت ملــی و فرهنگ ملت آن كشــور اســت 
و ایجــاد چنیــن فضاهایــی بــا همــكاری بخــش خصوصــی 

زمینه ســاز تحــول در مازنــدران خواهــد شــد. ایرنــا

اخبار کوتاه 
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گهی ابالغ آ
ونده:  پر 9510100350401903شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  تار  950087 شعبه:  بایگانی  9509980350400077شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  مشتاقیان   سمیه  شاکی   / 1395/02/26خواهان 
و دفتر خانه  و حسن مظاهری و سارا دادخواه  ز یبا کشاور خوانده / متهم فر
محمد  و  دادخواه  صدیقه  و  حیدری  یم  کر و  زنجان   7 شماره  رسمی  اسناد 
مظاهری  مهدی  و  زنجان  استان  صادرات  بانک  پرستی  سر و  ز  کشاور جواد 
ز  و حسن دادخواه و محمد مظاهری و نیلوفر دادخواه و محمد جالل کشاور
معمار  منصور  و  ز  کشاور ل  بتو و  زنجان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت   اداره  و 
د(  محدو مسئولیت  )با  صفاهان  مهر  پارسا  شرکت  و  مظاهری  راضیه  و  زاده 
و  مظاهری  حسین  و  دادخواه  ویا  ور دادخواه  صدیقه  و   18661 ثبت  بشماره 
ز به خواسته جلب ثالث )غیر مالی (. تقدیم دادگاه  علی کاظمی و زهرا کشاور
ده که جهت رسیدگی به شعبه  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
که  گردیده  9509980350400077ثبت  کالسه   به  و  308ارجاع  شماره  اتاق   3
علت  به  است.  شده  09:45تعیین  ساعت  و   1395/06/08 آن  رسیدگی  وقت 
به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  ل  مجهو
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
آگهی  از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی  و دستور دادگاه مراتب یک  مدنی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می 
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5848/م  یافت و در وقت مقر در
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– علی وهاب
گهی ابالغ آ

ونده:  پر 9510100351001753شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  تار  941284 شعبه:  بایگانی  9409980351001135شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  زاده  مهران  غالمرضا  شاکی   / 1395/02/21خواهان 
مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  زاد  پیر اهلل  احسان  متهم   / خوانده 
خسارت تاخیر تادیه و استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
ده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  به 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
9409980351001135ثبت  کالسه   به  و  212ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه   –
شده  12:30تعیین  ساعت  و   1395/04/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان /  المکان بو ل  است. به علت مجهو
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 کثیراالنتشار 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
5851/م  ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  مقر وقت  در  و  یافت  در

الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده:  پر 9510106839200566شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  تار  950108 شعبه:  بایگانی  9509986839200108شماره 
به  دادخواستی  زاده  مستولی  صالح  سید  شاکی   / 1395/02/26خواهان 

خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلحشوری   خونعلی  متهم   / خوانده  طرفیت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   16
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
سوم اتاق 312ارجاع و به کالسه  9509986839200108ثبت گردیده که وقت 
ل  رسیدگی آن 1395/04/14 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهو
تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان 
و  امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون   73 ماده 
د  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا 
یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5855/م الف مدیر  و در وقت مقر
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   16 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر 

فهیمی راد
گهی ابالغ آ

 9409980365600508  : ونده  پر شماره   9510100354101307  : ابالغیه  شماره 
یخ تنظیم :1395/02/26 شاکی صفر علی  شماره بایگانی شعبه : 950136 تار
جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  بر  مبنی  زائی  میر ستار  علیه  شکایتی  استکی 
ده که جهت  عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های جزائی شهرستان اصفهان نمو
سابق(  جزایی   115( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   115 شعبه  به  رسیدگی 
حدفاصل   – یعتی  شر خیابان   – اصفهان  در  واقع  بهشتی  شهید  مجتمع   –
راه پلیس ارجاع و به کالسه 9409980365600508  یعتی و چهار بیمارستان شر
ساعت  و   1395/4/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   )115 )950136ک 
خواست  در  و  متهم  دن  بو المکان  ل  مجهو علت  به  است.  شده  تعیین   11:00
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   433 ماده  تجویز  به  و  شاکی 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
د تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  االنتشار آگهی می شو
رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
حاضر گردد. شماره : 5803 / م الف متصدی امور دفتری شعبه 115 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( – امین احمد پور
گهی ابالغ آ

ونده : 9409980364701462  شماره ابالغیه : 9510100353201067 شماره پر
شماره بایگانی شعبه 

یخ تنظیم : 1395/02/25 نظر به اینکه اقای محمد مهدی دیانتی  : 950185 تار
زند فضل  زند احمد رضا و رضا الهوتی فر شکایتی علیه آقایان امیر مهاجری فر
یق ارسال پیامک تقدیم  اله دایر بر توهین ، افترا ، تهدید ، مزاحمت تلفنی از طر
ده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری(  عمومی  دادگاه   106 شعبه  به 
ساختمان  پلیس  راه  چهار و  یعتی  شر بیمارستان  فاصل  حد  یعتی  شر خ   –
 950185 بایگانی  شماره  و  کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  دادگستری   2 شماره 
ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/11 ساعت 9 صبح تعیین 
قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم  دن  بو المکان  ل  مجهو علت  به  است.  شده 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
پس  متهم  تا  د  شو می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از 
در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  د  خو کامل 

آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  رات  مقر مطابق  حضور  عدم  صورت 
شهرستان جرایی  عمومی  دادگاه   106 شعبه  منشی  الف  م   /5817  :  شماره 

 اصفهان
گهی ابالغ  آ

ونده:  پر 9510106839200555شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  تار  940142 شعبه:  بایگانی  9409986839200142شماره 
1395/02/26خواهان / شاکی وحید مغزی نجف آبادی و محمد علی احمد 
یون دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجتبی صادقی به خواسته تامین 
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و  خواسته 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  312ارجاع  اتاق  سوم  طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری 
و   1395/04/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986839200142ثبت 
دن خوانده / متهم  ل المکان بو ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهو
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
از  تا خوانده / متهم پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو نوبت در یکی 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  آن  از مفاد  و اطالع  آگهی  نشر 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5856/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - - فهیمی راد
گهی ابالغ آ

ونده:  پر 9510100350301331شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  941611تار شعبه:  بایگانی  9409980350301419شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  تحسیری   حمید  شاکی   / 1395/02/26خواهان 
مناجاتی  مهناز  و  زانی  بر مارانی  حیدر  و  مناجاتی  رضا  محمد  متهم   / خوانده 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  زانی  بر مارانی  جعفر  و  فوالدی  وز  بهر و 
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3اتاق شماره 305ارجاع و به کالسه  
و   1395/04/20 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350301419ثبت 
دن خوانده / گان   ل المکان بو 10:00تعیین شده است. به علت مجهو ساعت 
وز فوالدی و  زانی و مهناز مناجاتی و بهر محمد رضا مناجاتی و حیدر مارانی بر
زانی و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون  جعفر مارانی بر
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
 / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5806/م الف منشی دادگاه  مقر
حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

گهی احضار آ
 : ونده  پر شماره   9510460353300010 خواست:  در  شماره 
 : تنظیم  یخ  تار  941241  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980362200272
دو  کیفری   107 شعبه   941241 کالسه  ونده  پر در  اینکه  به  نظر   1395/02/25

بابک  آقای  زند محمد علیه  فر یحانی  آقای مهران ر اصفهان . حسب شکایت 
توهین مطرح که در  و  تلفنی  ایجاد مزاحمت  اتهام  به  مراد  زند خدا  فر حکمتی 
باشد  می  شعبه  این  در  صبح   8 ساعت   1395/05/02 مورخه  رسیدگی  وقت 
آیین  قانون   174 ماده  حسب  باشد.  می  المکان  ل  مجهو متهم  اینکه  به  نظر 
کیفری  امور  در   1392 سال  مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
از  نامبرده  تا  د  آگهی می شو االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک 
اعالم  ضمن  تا  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهی  نشر  یخ  تار
احضار  د  خو از  دفاع  و  وارده  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  د  خو کامل  نشانی 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  در  حضور  عدم  صورت  در  گردد. 
شهراصفهان  دو  کیفری   107 شعبه  منشی  الف  م   /5810: شماره  س  د./  نمو

)107جزایی سابق( – سواری
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
محل  نشانی  محمد    پدر:  نام  ز  کشاور خانوادگی:  نام  الرحمان    :عبد  نام 
ل المکان مشخصات محکوم له: نام : غالمرضا  نام خانوادگی  اقامت: مجهو
محل  نشانی  علی    حیدر  پدر:  نام  وحانی  ر مژده  خانم  وکالت  با  محمدی   :
اقامت : آدرس وکیل : اصفهان ، خ توحید میانی جنب مدرسه ثامن ساختمان 
یخ 94/3/30  میناتور طبقه 3 واحد 6  محکوم به به موجب رای شماره 243تار
 . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   18 حوزه 
 10/000/000( یال  ر میلیون  ده  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
یال به عنوان  یال ( به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد هزار ر ر
چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت 

ل و ایصال و حق ا لغایت زمان وصو
و  صادر  احکام  اجرای  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وکیل  لوکاله 
اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا  علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو
شماره : 5800/ م الف دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان شهرستان 
گهی ابالغ آ

ونده : 8909983649000026  شماره ابالغیه : 9510100367300543 شماره پر
موسی  آقای   1395/02/26  : تنظیم  یخ  تار  950066  : شعبه  بایگانی  شماره 
دادگاه  تقدیم  یاک  تر گرم  کیلو   105 میزان  حمل  به  است  متهم  حیدری  رضا 
های عمومی شهرستان اصفهان جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقالب 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  اسالمی 
اتاق شماره   1 نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
علت  به  که  گردیده  ثبت   8909983649000026 کالسه  به  و  شده  ارجاع   149
دن متهم به تجویز ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری  ل المکان بو مجهو
آگهی  االنتشار  کثیر  جحرایثد  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  د  شو می 
 )387 ماده  )طبق  دارد  اعتراضی  و  ایراد  چنانچه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
وز به این دادگاه ارائه نماید... شماره : 5812/ م الف مدیر دفتر  ظرف ده ر
انقالب اسالمی شهرستان اصفهان – رضا  دادگاه کیفری شعبه دوم دادگاه 

 حسینی



دوره  ششــمین  برگــزاری  ســتاد  خبــری  نشســت  دومیــن 
سرویس  ورزش

   اصغـرقلندری
مســابقات آســیایی اوـ اســپرت، بــا حضــور آقای دکتر رشــیدی 
دبیــر فدراســیون ورزش هــای رزمــی  کشــور، محمدقاســم منوچهــری رییــس 
انجمــن اوــــ اســپرت ایــران، حمیدرضــا پارســی منش رییــس هیئــت ورزش هــای 
رزمــی  اســتان اصفهــان و جمعــی از اصحــاب رســانه  در تــاالر افتخــارات ســرای 
ورزشــکاران اصفهــان برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن نشســت دوســاعته، دبیــر 
هیئــت  عملکــرد  از  ابرازخرســندی  بــا  کشــور  رزمــی   ورزش هــای  فدراســیون 
گــر دو  ورزش هــای رزمــی  اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در سرتاســر ایــران ا
هیئــت فعــال و پرتــاش در ارتبــاط بــا رشــد و توســعه ورزش هــای رزمــی  داشــته 
باشــیم، در ایــن بیــن بی شــک  هیئــت اســتان اصفهــان رتبــه اول را داراســت. 
دکتــر رشــیدی افــزود: ورزش هــای رزمــی در اســتان اصفهــان در ســایه مدیریــت 
ــر از یــک  هیئــت در  خــوب حمیدرضــا پارســی منش رشــد جهشــی داشــته و فرات
محمدقاســم  ســپس  برمــی دارد.  گام  قهرمانــی  و  همگانــی  ورزش  عرصــه 
و  لبنــان  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران،  اســپرت  اوــــ  انجمــن  رییــس  منوچهــری، 
کــه  گفــت: باعــث خوشــحالی اســت  افغانســتان رقبــای جــدی ایــران هســتند، 
ششــمین دوره مســابقات او ــــ اســپرت قهرمانــی آســیا بــا شــرکت  80 ورزشــکار در 
کشــورهای آســیایی و 173 ورزشــکار در دو بخــش بانــوان و  قالــب 10 تیــم از 
ــا و دارای  ــران و درشــهر زیب ــار ســوم در ای ــرای ب کشــورمان، ب ــی  ــان تیــم  مل آقای

جاذبه های توریستی اصفهان برگزار می شود.
رییــس انجمــن اوــــ اســپرت ایران تصریح کرد: اولین دوره مســابقات اوــ اســپرت 
کشــور فیلیپیــن  قهرمانــی آســیا در شــهر دوشــنبه  تاجیکســتان، دومیــن دوره در 
ســومین دوره در شــهر همدان، چهارمین دوره در شــهر دهلی نوهند و پنجمین 
کــه بــه همــت  دوره در شــهرهمدان برگزارشــده اســت و اینــک افتخــار می کنیــم 
واالی  هیئــت ورزش هــای رزمــی  اســتان اصفهــان، ششــمین دوره ایــن رقابت هــا 
کیفیــت بهتــری نســبت بــه  کــه امیدواریــم از  در شــهر اصفهــان برگــزار می شــود 
دوره هــای قبــل برخــوردار باشــد. منوچهــری در ادامــه افــزود: ایــن مســابقات 
ــان و  در چهــار بخــش رزمــی، ســاحلی، هنــری و ذهنــی و در دو رده ســنی جوان
بزرگســاالن از روز جمعــه ســی ویکــم اردیبهشــت ماه جــاری تــا دوم خردادمــاه در 
تــاالر پیــروزی اصفهــان بــه مــورد اجــرا درمی آیــد؛ ضمــن اینکه مســابقات ســاحلی 
کشــتی و رقابت هــای آبــی، روز شــنبه اول خــرداد در اســتخر  کــه ترکیبــی اســت از 
پردیــس اصفهــان انجــام می پذیــرد. رییــس انجمــن او ــــ اســپرت ایــران بــار 
کیفــی ایــن دوره از رقابت هــا پرداخــت و اظهــار داشــت:  کمــی  و  دیگــر بــه بحــث 
گذشــته  کیفــی نســبت بــه ســال های  ششــمین دوره ایــن مســابقات از نظــر 
کرده ایــم  کــه در بخــش ســاحلی رقبــای جدی تــری پیــدا  متفــاوت اســت؛ چــرا 
کشــورهایی ماننــد اندونــزی وعــراق در ایــن بخــش ســرمایه گذاری خوبــی بــه  و 
ــا تیم هــای قدرتمنــدی در ایــن دوره رقابت هــا حضــور پیــدا  ــد وب عمــل آورده ان
کــرد: رقبــای اصلــی و جــدی مــا در بخــش  کرده انــد. قاســم منوچهــری تصریــح 
رزمــی  کشــورهای افغانســتان و لبنــان هســتند؛ ضمــن اینکــه عــاوه بــر ایــن 
کســتانی ها نیزســرمایه گذاری خوبــی در ایــن بخــش کشــور، هندی هــا و پا  دو 
کــرد: در مجمــوع 32 داور از  کرده انــد. وی در ارتبــاط بــا داوری خاطرنشــان 
کشــورهای آســیایی قضــاوت ایــن دوره رقابت هــا را بــر عهــده  ایــران و ســایر 
کــه 9 داور زن و 9 داور مــرد از ایــران در امــر قضــاوت همــکاری می کننــد؛  دارنــد 
عــاوه بــر ایــن ســه داور زن و ســه داور مــرد از اصفهــان بــرای قضــاوت ایــن 
مســابقات انتخــاب شــده اند؛ البتــه نــه بــه دلیــل اینکه اصفهــان، میزبان اســت؛ 
بلکــه چــون ایــن افــراد از جملــه  بهتریــن داوران  مــا در بخــش ملــی و بیــن المللی 
می باشــند. بایــد یــاد آور شــوم تمــام مســابقات بــه طریــق سیســتم ویدیوچــک 
کنتــرل و اداره خواهــد شــد و ســوپر وایــزر مســابقات  )سیســتم داوری الکتریــک( 

کشــورهای اروپایــی اســت. از 
بــه  از ســخنان خــود  ایــران در بخــش دیگــری  اوــــ اســپرت  رییــس انجمــن 
تاســیس  کنگــره  ســال 1384  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  اســپرت  اوــــ  تاســیس 
کــه در آن زمــان آقــای بهــرام  کمیتــه ملــی المپیــک  اوـ اســپرت بــا همــکاری 
ــال اوــــ اســپرت  ــزار شــد وامس ــود، در شــهر همــدان برگ کل آن ب ــر  ــارزاده دبی افش

ایــران یــازده ســاله شــده اســت.
ــام تجــاری تشــکیاتی اســت  کــرد: در واقــع اوــــ اســپرت، ن منوچهــری تصریــح 
کــه بــه یــک  کــه در اصــل نــام رســمی  آن »ورزش پارســیان اصیــل« می باشــد 

برنــد تجــاری بــا نــام اوــــ اســپرت شــناخته شــده و یــازده ســال 
کــه  در دو بخــش ملــی و بیــن المللــی زیــر مجموعــه  اســت 
ورزش هــای رزمی فدراســیون قــرار دارد و فعالیــت می کنــد. 
اســتان  ورزش  کل  اداره  از  مــا  انتظــار  کــرد:  اضافــه  وی 
گــر رییــس  هیئــت ورزش هــای  اصفهــان بیــش از ایــن بــود. ا
رزمــی  ایــن اســتان، مســئوالن فدراســیون ورزش هــای رزمــی 
ایــن  نبودنــد  جوانــان  و  ورزش  وزارت  نهایــت  در  و   کشــور 

مســابقات در اصفهــان برگــزار نمی شــد.
رییــس انجمــن اوــــ اســپرت ایــران یادآور شــد: انتظــار داریم در 
48 ســاعت باقــی مانــده تــا شــروع ششــمین دوره مســابقات 
قهرمانــی اوـ اســپرت زنــان و مــرادن آســیا، مقامــات ورزش 
گذشــته نســبت بــه ایــن  اســتان نگاهــی متفــاوت بــا روزهــای 
بــاال  رویــداد مهــم ورزشــی داشــته باشــند و آســتین همــت 
بزننــد و بــه ایــن مســابقات وارد شــوند. منوچهــری افــزود: 
ــر 270  ــغ ب کــه بال ــزاری ایــن مســابقات  کلیــه هزینه هــای برگ
و  اســتان  کمــک  هیئــت  طریــق  از  اســت  تومــان  میلیــون 

فدراســیون ورزش هــای رزمــی  کشــور وانجمــن اوــــ اســپرت ایــران تامیــن و هزینــه  
کــه امــکان دارد نتوانیــم اسپانســری هــم پیــدا بکنیــم؛ بــا ایــن حــال  شــده اســت 
کل ورزش  کوچک تریــن بــار مالــی بــرای اداره  کنــم  بایــد بــه صراحــت اذعــان 

کــه در خدمــت شــما  و جوانــان اســتان اصفهــان نداشــته ایم وتــا ایــن لحظــه 
ــد. ــی نکرده ان ــک مال کم ــا  ــه م ــاری ب ــتیم، دین هس

کــرد: اختتامیــه ایــن مســابقات روز یکشــنبه دوم خردادمــاه  وی خاطرنشــان 
کــه تقــارن دارد بــا نیمــه شــعبان والدت حضــرت قائم)عــج ( و در تــاالر  اســت 
پیــروزی برگــزار خواهــد شــد و قــرار اســت 61 مــدال طــا در ایــن مســابقات توزیــع 
ــا اظهــار امیــدواری از اینکــه مســابقات ایــن  شــود. رییــس انجمــن اوـ اســپرت ب
گفــت: مــا نیازمنــد برنامه ریــزی درســت  دوره بــه خوبــی و بــا برنامــه برگــزار شــود، 
و اصولــی هســتیم و بایــد بینشــمان را نســبت بــه برنامه هــا تغییردهیــم و چهــار 

حلقــه المپیــک را در نــگاه مدیریتی مــان مــد نظــر داشــته باشــیم.
منوچهــری از آقــای حمیدرضــا پارســی منش، رییــس  هیئــت ورزش هــای رزمــی 
کــرد و افــزود:   اســتان اصفهــان بــه عنــوان عضــو فعــال خانــواده اوــــ اســپرت یــاد 
انجمــن اوــــ اســپرت اصفهــان، از انجمن هــای فعــال ماســت و جــا دارد  از رییــس 
ــن  ــا انجم ــه ب ک ــم  کن ــگزاری  ــان سپاس ــتان اصفه ــی  اس ــای رزم ــت ورزش ه  هیئ
او ـ اســپرت ایــران هماهنــگ و همــدل  می باشــد و در انجــام امــور مربــوط بــه 
برگــزاری مســابقات بیــن المللــی و آســیایی قابلیــت یــک اداره را داراســت و از 
تــوان لوجســتیکی، تــوان اجرایــی و تــوان مدیریتــی در حوزه هــای مختلــف 
کــه بــه لحــاظ  برخــوردار اســت؛ بــه خصــوص در برگــزاری ایــن دوره از مســابقات 
تکنیــک و مــدال حایــز اهمیــت ویــژه ای اســت و بــه لحــاظ اجرایــی، هــم بــرای 
حفــظ آبــروی اصفهــان  و هــم انجمــن اوــــ اســپرت و فدراســیون ورزش هــای 

گرفتــه اســت. کار  ــه  رزمــی  کشــورمان بهترین هــا را در ایــن مســابقه ب
ــا اشــاره بــه رقابت هــای اوـ اســپرت آســیایی  رییــس انجمــن اوـ اســپرت ایــران ب
در گذشــته گفــت: متأســفانه بــه دالیــل سیاســی فیلیپیــن، قطــر، امــارات متحــده 

عربــی تحــت فشــار از شــرکت در ایــن مســابقات انصــراف داده انــد.
کشــور فدراســیون ملــی دارد؛  کــرد: اوــــ اســپرت در 32  منوچهــری خاطرنشــان 

حتــی افغانســتان هــم دارای فدراســیون اوــــ اســپرت اســت؛ امــا متاســفانه در 
ایــران درقالــب  یــک انجمــن در دل فدراســیون قــرار داریــم.

     رییس  هیئت ورزش های رزمی استان اصفهان:
  پای حیثیت و آبروی ملی در میان است!

حمیدرضــا پارســی منش، رییــس جــوان و پرتــاش  هیئــت ورزش هــای رزمــی 
کــه  ایــران  ووشــوی  ملــی  تیــم  اســبق  و  ارزنــده  قهرمــان  اصفهــان،   اســتان 
باوجــود جوانــی از تجربــه خــوب مدیریتــی برخــوردار اســت و قدمــت و ســابقه ای 
دیرینــه در ورزش دارد، اینــک در قامــت مدیــری خــاق و برخــوردار از دانــش 
ــعه ورزش  ــد و توس ــرای رش ــی ب ــه خاص ــق و عاق ــا عش ــی، ب ــای رزم روز ورزش ه
دلخواهــش )ورزش رزمــی ( و بــرای حفــظ ســامت مــردم دیــار پــدری و ادای 
گام هــای ارزشــمندی  کهــن اصفهــان   دیــن خــود در قبــال جوانــان ســرزمین 
کــه در میزبانــی ششــمین دوره  را برمــی دارد. پارســی منش بــا بیــان ایــن مطلــب 
از مســابقات اوــــ اســپرت قهرمانــی آســیا پــای آبــرو وحیثیــت ملــی در میــان اســت 
اظهــار داشــت: بــه یــاری پــروردگار توانــا و بــا کمــک مالــی فدراســیون ورزش هــای 
رزمــی  و انجمــن اوــــ اســپرت ایــران و همدلــی و همزبانــی دوســتان و همکارانــم 
در  هیئــت، اقدامــات الزم بــرای برگــزاری خــوب و در حــد اســتاندارد بیــن المللــی  

ششــمین دوره مســابقات اوــــ اســپرت قهرمانــی آســیا رابــه عمــل آورده ایــم.
دوره  ششــمین  برگــزاری  از  پیــش  خبــری  نشســت  دومیــن  در  پارســی منش 
کــه عصــر روزسه شــنبه 28 اردیبهشــت ماه  مســابقات اوــــ اســپرت قهرمانــی آســیا 
کاری  گفــت: از تیــم  در تــاالر افتخــارات ســرای ورزشــکاران اصفهــان برگــزار شــد، 
ــا  ــه ب ک ــران   هیئــت ورزش هــای رزمــی  اســتان اصفهــان و انجمــن اوـ اســپرت ای
همدلــی و همزبانــی خــوب خــود اقدامــات الزم بــرای اســکان ورزشــکاران خارجی 
و ایرانــی، تجهیــز ســالن برگــزاری مســابقات و ترانســپورت را بــه عمــل آورده انــد 
ــا ایــن مســابقات در حــد  ــد ت کــرده ان و بحــث امنیــت ورزشــکاران را پیش بینــی 

اســتاندارد بیــن المللــی برگــزار شــود، سپاســگزارم.

کفایــت  هیئــت ورزش هــای رزمــی  اســتان اصفهــان  رییــس خــاق و مدیربــا 
کــرد: مــا بــه عنــوان میزبــان و برگزارکننــده ششــمین دوره مســابقات  تصریــح 
ایــن رویــداد مهــم  بــرای برگــزاری  کــه  اوــــاسپرت قهرمانــی آســیا، وضعیتــی 

آســیایی الزم باشــد را دارا هســتیم و پیــش بینــی می شــود 
کــه ایــن دوره ازمســابقات در حــد مطلــوب و اســتاندارد 

ــزار شــود. ــی برگ بیــن الملل
اســتان  شهرســتان های  از  ورزشــکارانی  افــزود:  وی 
اصفهــان  شــهر  و  شــهرضا  گلپایــگان،  مثــل  اصفهــان، 
ــم  ــه امیدواری ک ــد  ــت دارن ــپرت عضوی ــی اوـ اس ــم مل در تی
ملــی  تیــم  آوری آن هــا و دیگــر اعضــای  مــدال  شــاهد 
ورزش  توســعه  در  تــا  باشــیم  رقابت هــا  ایــن  در  ایــران 
داشــته  اســتانمان  ورزش  بــرای  مثبتــی  بــار  قهرمانــی 
باشــد. رییــس جــوان  هیئــت ورزش هــای رزمــی  اســتان 
کــه دو بــال اصلــی مــا  اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب 
هســتند،  شهرســتان ها  در  هیئت هــا  و   انجمن هــا 
و  اســت  همگانــی  ورزش  توســعه  مــا  هــدف  گفــت: 
اصالتــا می خواهیــم ورزش را همگانــی بکنیــم و حرکتــی 
اول  رکــن  اســتراتژی  نظــر  از  می دهیــم  انجــام  مــا  کــه 
فعالیت هایمــان را تشــکیل می دهــد و خوشــبختانه در 
طــول ســال های اخیــر شــاهد رشــد خوبــی نیــز بوده ایــم و درســال 94 رتبــه اول را 

آورده ایــم. بــه دســت  کاری  درحــوزه مدیریتــی و علمــی  و 
پارســی منش در تکمیــل  ســخنان خــود افــزود: در تدویــن سیاســت های اصلــی 

گــر بــا همیــن رونــد پیــش برویــم، درســال جــاری  کــه ا 25درصــد رشــد داشــتیم 
کــه مــد نظرمــان اســت، دســت پیــدا می کنیــم و بــال همگانــی  بــه 35 درصــدی 
کــرد: نــگاه  تبلــور پیــدا می کنــد و قهرمانــی هــم انجــام می شــود. وی تصریــح 
کــه  ــه حــوزه ورزش هــای رزمــی  اســت  ــی مــا رشــد ســرانه و دسترســی آســان ب کل
کــه همیــن امــر  خوشــبختانه اصفهــان در حــوزه اجرایــی عملکــرد خوبــی داشــته 
ــد. رییــس  هیئــت ورزش هــای رزمــی  ــا انتظــارات مــا افزایــش یاب باعــث شــده ت
 اســتان اصفهــان افــزود: مــا دســت یــاری بــه ســوی مســئوالن ارشــد اســتان و 
کردیــم و از آن هــا یــاری  کــه امکانــات مالــی وســخت افــزاری دارنــد دراز  کســانی 
کردیــم  طلبیدیــم و ایــن رویــداد مهــم آســیایی را فراتــر از اوـ اســپرت معرفــی 
گرچــه بــا نــام اوــــ اســپرت  گفتیــم ایــن رقابت هــا یــک رویــداد آســیایی اســت،  و 
کــه  در ایــن برهــه بــرای مــا حایــز اهمیــت فــوق  برگــزار می شــود؛ امــا مســئله ای 
کشــورمان در میــان اســت و  العــاده ای اســت اینکــه پــای آبــرو و حیثیــت ملــی 
کنــد از  مســلما وقتــی اصفهــان بتوانــد ایــن مســابقات را در حــد مطلوبــی برگــزار 
حیثیــت اجتماعــی، سیاســی و فرهنگی ورزشــی ایــران اســامی  دفاع کرده اســت. 
کــه بــه عنــوان یکــی از بــا اخاق تریــن ورزشــکاران رزمــی  حمیدرضــا پارســی منش 
ح بــوده و در حــال حاضــر بــا تعامــل و روابــط خوبــی  کشــورمان مطــر  اصفهــان و 
کــه بــا مدیــران و مســئوالن ارگان هــای مختلــف اســتانی دارد در اداره امــور  هیئت 
گفــت  کــرده، اظهــار داشــت: البتــه نمی تــوان  بــه توفیقــات بزرگــی دســت پیدا
کمــک نکــرده  کل ورزش و جوانــان در امــر برگــزاری ایــن مســابقات بــه مــا  اداره 
اســت؛ از نظــر ســخت افــزاری کمک هــای شــایانی بــه عمــل آورده و بــا در اختیــار 
گذاشــتن ســالن پیــروزی بــرای برگــزاری مســابقات و خوابگاه ســرای ورزشــکاران 
بــرای اســکان اعضــای تیم هــای ایرانــی ســنگ تمــام گذاشــته اســت؛ همچنیــن 
کــه  مکاتبــات الزم بــا دســتگاه های اجرایــی را انجــام داده اســت؛ امــا انتظــاری 
مــا در ایــن شــرایط اســتثنایی از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان داشــتیم، فراتــر 

از ایــن بــود. 
کــرد: شــاید مســئوالن برگــزاری ایــن رویــداد مهــم آســیایی  پارســی منش تصریــح 
کــه در امــر  کســانی را  راخیلــی جــدی نگرفتــه انــد! بــا ایــن حــال دســت تــک تــک 
کســی حاضــر  گرهــم  کرده انــد، می بوســیم؛ ا برگــزاری ایــن مســابقات مــا را یــاری 
نشــود کــه بــه مــا کمــک کنــد، یقیــن داریــم بــا اتــکای بــه خــدای ســبحان و تکیــه 
کــه در خودمــان ســراغ داریــم، ورزش رزمــی  زمیــن نخواهــد  بــر اراده و ایمانــی 
مانــد و در ســایه همدلــی و اتحــاد و همبســتگی ایــن مســابقات بــه نحــو شایســته 

و آبرومندانــه برگــزار خواهــد شــد.
گردشــگری از فرصــت برگــزاری ایــن  کــه مســئوالن  کــرد  وی اظهــار امیــدواری 
کثــر  کشــورهای آســیا برگــزار می شــود، حدا کــه بــا حضــور 10 تیــم از  مســابقات 
اســتفاده را بــرای معرفــی هرچــه بهتــر شــهر تاریخــی و زیبــای اصفهــان بــه 
کنیــم ایــران و اصفهــان مهــد  کشــورهای شــرکت کننده بــه عمــل آورنــد تــا ثابــت 

فرهنــگ و تمــدن اســت و توانایــی ارایــه برنامه هــای بیــن المللــی را دارد.
کاری بــزرگ و برنامــه ای قــوی، توانایــی و ظرفیــت قــوی الزم   بــرای انجــام 

اســت
حمیدرضــا پارســی منش، رییــس  هیئــت ورزش هــای رزمــی  اســتان اصفهــان 
کــه بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام ایــن  بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: طبیعــی اســت 
کمــک و همراهــی مســئوالن ورزش اســتان داشــتیم  کار بــزرگ نبودیــم و نیــاز بــه 
کل ورزش و جوانــان اســتان قــول مســاعدت و حمایــت مالــی بــه مــا  کــه اداره 
کل ورزش  ــعه ورزش اداره  ــاون توس ــازاده، مع ــای امین ــه آق ــت و از اینک داده اس
برگــزاری  و دســت اندرکاران  داوران  مربیــان،  بــا  کــه  در جلســه ای  و جوانــان 
کردند  ششــمین دوره مســابقات اوـ اســپرت قهرمانی آســیا داشــتیم، حضور پیدا 
کنیــم  مســئوالن امــر  گردیــد تــا احســاس  خوشــحال شــدیم و باعــث دلگرمــی  مــا 

ــد. گرفته ان ــدی  ــابقات را ج ــن مس ای
کــرد: از ایــن بابــت بســیار خوشــحال شــدیم و بــا دلگرمــی  و  پارســی منش اضافــه 
اشــتیاق بیشــتری درصــدد هســتیم بــا تمــام قــوا بــرای هرچــه بهتــر برگــزاری ایــن 

مســابقات بکوشیم. 

ورزسݠݠݒ شنبـــــه  1 خردادماه 61395
ـــمـــاره 159 ســـــال دوم       ݡسݒ

رییس انجمن او ــ اسپرت ایران در دومین نشست خبری مسابقات آسیایی:

      لبنان وافغانستان، رقبای جدی ایران
برگزاری ششمین دوره مسابقات آسیایی اوــ اسپرت در اصفهان



7اطالع رسانی شنبـــــه  1 خردادماه 1395
ـــمـــاره 159 ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی احضار متهم  آ
ونده : 9209983655601629 شماره  شماره نامه: 9510113655600036 شماره پر
ونده کالسه  یخ تنظیم : 1395/02/11 نظر به اینکه در پر بایگانی شعبه : 921755 تار
اتهام سرقت موضوع  الدین به  زند حسام  1 متهم شهرام طاووسی فر 921755 ب 
اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  مجهول  فالورجان  شهرستان  ق  بر اداره  شکایت 
وزنامه های کثیر  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
ماه  یک  ظرف  گردد  می  ابالغ  گان  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار 
پرسی دادسرای  د در شعبه اول باز یخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خو از تار
د دفاع نمایند در صورت عدم حضور  عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خو
ابالغ  منزله  به  فوق  آگهی  د  خو وکیل  معرفی  عدم  و  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا 
جعفری  الف  126/م   : شد.شماره  خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب 

پرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  باز
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

10393/3412واقع  پالک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند  فر عشری   خمسه  علی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
یان ثبت است و رای شماره 139460302027014307 مورخه  عبدالحسین  در جر
94/05/8 واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ق  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر
تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان 

د  حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا  وزدوشنبه  ساعت 9 صبح در محل شر یخ 95/3/31 ر تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
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 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد  یخ انتشار: 95/3/1 شماره :5582/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  یکباب خانه   شماره پالک 7897/3247واقع  د ششدانگ  چون تحدید حدو
زند محمد  وه  فر د امینی پز ونده ثبتی بنام محمو بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای شماره 139460302027024295 مورخه 94/10/3  علی  در جر
واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ق اصفهان  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا  وزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شر یخ 95/4/1 ر تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
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 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد  یخ انتشار: 95/3/1 شماره :5315/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  10393/3404واقع  پالک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند اسمعیل   ونده ثبتی بنام حسن اسمعیلی   فر بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
واز  و رای شماره 139460302027024291 مورخه 94/10/3  یان ثبت است  در جر
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف 
ق اصفهان  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا  وزشنبه ساعت 9 صبح در محل شر یخ 95/3/30 ر تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
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 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد  یخ انتشار: 95/3/1 شماره :4839/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  11548/3018واقع  پالک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند سید  فر بنام سید احمد قفقازی  ثبتی  ونده  پر بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
و   139460302027023138 شماره   رای  و  است  ثبت  یان  جر در  و  غیر و  حسین  
موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  واز   94/9/12 139460302027023142مورخه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15
وع و بعمل خواهد  وز یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شر یخ 95/3/30 ر در تار
وز و  ین اخطار میگردد که در ر آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور ساعت مقر
وز پذیرفته  د تا سی ر یخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدو ماده 20 قانون ثبت از تار

یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
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 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد و  یخ انتشار: 95/3/1 شماره :5200/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان امالک منطقه شر
گهی فقدان سند مالکیت  آ

و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  حسینی  اکبر  علی  سید  آقای 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی  شده  گواهی  رسما  د  شهو امضاء 
واقع در  از 25 اصلی  بع به شماره 699 فرعی  قطعه زمین به مساحت 297 متر مر
به  327 دفتر 35  ثبتی قمصر که ذیل شماره 5144 و صفحات 362و365  حوزه 
گردیده  نامبرده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  حسینی  اکبر  علی  سید  نام 
د شده است چون در خواست المثنی سند مالکیت  است که در اثر جابجایی مفقو
د شده است چون  صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایی مفقو
ده و طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین  در خواست المثنی سند مالکیت نمو
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  هرکس  که  د  شو می  آگهی  ثبت  قانون  نامه 
وز  یخ انتشار این آگهی تا ده ر د می باشد از تار د سند مالکیت نزد خو مذکور یا وجو
د راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند  به این اداره مراجعه و اعتراض خو
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مستردد اگر 
د المثنی سند مالکیت مرقوم صادر  ر اعتراض اصل سند ارائه نشو ظرف مهلت مقر
یخ انتشار: 1395/3/1 شماره : 294/ م الف  و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تار

لطفی مفرد رئیس ثبت اسناد و امالک قمصر
آگهی فقدان سند مالکیت 

واقع   15192/29 پالک  ششدانگ  مالک  د  محمو زند  فر ابری    وغی  فر عباس  آقای 
امضا  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
د رسما گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت پالک مزبور که در صفحات  شهو
85406و  24870و  ثبتهای  ذیل   139 438و  143و  دفاتر  278و146و285و288 
218465و  510934و  066027و  مسلسلهای  شماره  به   نامبرده  بنام   24093
بموجب  پالک  ششدانگ  و  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  اسناد  و  218466ثبت 
انتقال  بنامبرده  انتقال شماره  109386-89/08/05 دفتر خانه 21 اصفهان  سند 
داده شده است و مقدار 515 سهم مشاع 3090/9 سهم ششدانگ از طرف نامبرده 
درخواست  د شده و به شهرداری اصفهان انتقال شده است بعلت جابجائی مفقو
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  ده  نمو المثنی  سند  صدور 
آنچه در این  از  انجام معامله )غیر  د که هرکس مدعی  آگهی  می شو ثبت مراتب  
یخ  د باشد از تار د اسناد مالکیت مزبور نزد خو آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو انتشار این آگهی تاده ر
اصل  و  صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  اسناد  اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  ر  مقر مهلت  ظرف  اگر 
نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره 

ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر :6122/ م الف حسین هادیزاده ر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

از   165 فرعی  شماره  به  زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  د  حدو تحدید  چون 
ونده ثبتی بنام خداداد رحمانی  پالک 50 اصلی واقع در مازگان  قمصر که طبق پر
یان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده  قزاآنی و غیره در جر
تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  بدستور  بنا 
وع و انجام  یخ 1395/4/1 در ساعت 8 صبح در محل شر د ملک مرقوم در تار حدو
وز بعد  د بر وز تعطیلی عملیات تحدید حدو خواهد شد و در صورت مصادف با ر

موکول خواهد شد. 
وز و ساعت  د که در ر ین و مالکین اخطار می شو لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاور
ین و صاحبان امالک طبق ماده 20  ر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته خواهد شد. طبق  وز  ر تا سی  یخ صورتمجلس تحدید  تار از  ثبت   قانون 
ونده های معترضی ثبت ، متعرض  تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پر
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا 
باین  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع   به  دادخواست 

اداره تسلیم نماید. شماره : 283/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

د اختصاصی ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 600/42 متر  چون تحدید حدو
طبق  که  اصلی    49 از  فرعی   1301 و   13000 از  جزئی   2717 فرعی  شماره  به  بع  مر
یان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی  ونده ثبتی بنام جعفر فرشباف در جر پر
ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 
در  صبح   8 ساعت  در   1395/4/2 یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  نامبرده 
عملیات  تعطیلی  وز  ر با  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد  انجام  و  وع  شر محل 

وز بعد موکول خواهد شد.  د بر تحدید حدو
وز و ساعت  د که در ر ین و مالکین اخطار می شو لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاور
ین و صاحبان امالک طبق ماده 20  ر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته خواهد شد. طبق  وز  ر تا سی  یخ صورتمجلس تحدید  تار از  ثبت   قانون 
ونده های معترضی ثبت ، متعرض  تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پر
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا 
باین  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع   به  دادخواست 
اداره تسلیم نماید. شماره : 289/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

– محمد رضا لطفی مفرد
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986825301269شماره  شماره ابالغیه: 9510106825301614شماره پر
صندوق  شاکی   / 1395/02/25خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941402 شعبه:  بایگانی 
شهبازی      عبدالصمد  نمایندگی  به  )ع(  رضا  امام  مهر  صندوق   ( امید  ینی  آفر کار 
و  رنانی  شیخی  ایرج  و  صادقیان  اکبر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  کیانی   اسماعیل  و  محمدی  آقا  علیرضا 
دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31
به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   –
کالسه  9409986825301269ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/23 و 
و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
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 
5822/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

9509980367800008شماره  ونده:  پر 9510100367800047شماره  ابالغیه:  شماره 
و  اعظمیان  اله  قدرت  1395/02/07خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950009 شعبه:  بایگانی 
ومند وستاد اجرایی  قنبر علی کنعانی  دادخواستی به طرفیت خوانده امیر همایون بر
ومند  به خواسته اعتراض ثالث اصلی  تقدیم  د بر فرمان حضرت امام )ره( و مسعو
به   رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  اساسی  قانون   49 اصل  ویژه  دادگاه 
اتاق  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول  – خ شهید نیکبخت 
شماره 146 ارجاع و به کالسه  9509980367800008ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/29 و ساعت 10:00تعیین 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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
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 

5825/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  فرد  کیهانی  خانوادگی:  نام  :ایرج    نام 
محل  نشانی  فر   ادیبی   : خانوادگی  نام  حمید     : نام  له:  محکوم  مشخصات 
وش  فر رنگ  حسین  امام  مسجد  جنب  مصلی  خ  قدس  میدان  اصفهان   : اقامت 
شورای   27 حوزه   94/11/4 یخ  1014تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  میالد  
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
است به : حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ سند رسمی 
ایران 23 و پرداخت مبلغ  انتظامی 188 ع 81  کامیونت سیستم کاویان به شماره 
االجرا  حق  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  200/000
محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده    / دولت  حق  در 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم 
د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 4764/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :آیت نام خانوادگی: ابراهیمی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : علی  نام خانوادگی : هنری فرد با وکالت خانم فاطمه غفوری نام 
راه قصر مجتمع  پدر: مجتبی   نشانی محل اقامت : شمس آبادی نرسیده به چهار
یخ  1136تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم    313 واحد  سوم  طبقه  الدوله  قصر 
قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  سه  و  سی  حوزه   94/7/12
یال بابت  یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 40/000/000 ر
طبق  آگهی  نشر  ینه  هز پرداخت  و  دادرسی  ینه  هز یال  ر  175/000 و  خواسته  اصل 
و   94/5/12 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  قانونی  تعرفه 
اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  اجرایی/    عشر  نیم  پرداخت 
به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 4762/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  دی   و مطر خانوادگی:  نام  :عدنان   نام 
محل  نشانی  فر  ادیبی  حمید   : خانوادگی  نام  و   نام  له:  محکوم  مشخصات 
وشی  فر رنگ  حسین  امام  مسجد  جنب  مصلی  خ  قدس  میدان  اصفهان   : اقامت 
شورای   27 حوزه   94/11/19 یخ  1064تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  میالد  
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
به  پراید  وی  در خو سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در حضور   : به  است 
نیم عشر حق االجرا  و  له  ایران 24 در حق محکوم  انتضامی 286 ب 94  شماره 
محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده     . دولت  حق  در 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم 
د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 4763/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: حاجی رضائی   نشانی محل  نام :حسن 
کاشی  زاده  موسوی   : خانوادگی  نام  نوید   سید   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
مهر پالک 341   بلوار  مهر –  : اصفهان - خیابان مشتاق – خ  اقامت  نشانی محل 
حل  شورای   12 حوزه   94/9/30 یخ  1569تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به 
یال وجه چک شماره 1350- 442262 – 94/5/5  : پرداخت بیست و دو میلیون ر
و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  180000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  شهر  بانک  عهده 
چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  آگهی  نشر  ینه  هز
می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار (تا   94/5/5( موصوف 
ینه نیم عشر حق االجرا /    ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که  نماید و هز
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 4755/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
گهی ابالغ آ

9509980351000035شماره  ونده:  پر 9510100351001757شماره  ابالغیه:  شماره 
محمد  شاکی   / 1395/02/21خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950039 شعبه:  بایگانی 
به  نیاسری   خراسانی  سعید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اردکانیان 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته 
10 دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه  ده که جهت رسیدگی  نمو شهرستان اصفهان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  212ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/04/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980351000035ثبت  کالسه   به 
 / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  13:00تعیین  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 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  الف  5850/م  گردد.شماره:   حاضر 

اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980350500930شماره  ونده:  پر 9510100350501167شماره  ابالغیه:  شماره 
عباسعلی  شاکی   / 1395/02/11خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941036 شعبه:  بایگانی 
به  صنعتگر   حسین  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شفیعی  
مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  5دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  105ارجاع  شماره  اتاق  یک  طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
به کالسه  9409980350500930ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/20 و 
و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
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  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4185/م 

یم محمدی اصفهان – مر
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محمدی   خانوادگی:  نام  :عبدالرضا   نام 
مشخصات محکوم له: نام : غالمحسین   نام خانوادگی : جبار زارع نشانی محل 
یخ 94/11/28  اقامت : اصفهان خ امیر کبیر  محکوم به به موجب رای شماره 1304تار
حوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ  علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 8/500/000 ر
ینه نشر آگهی تا اجرای  ینه ها ی دادرسی و به پرداخت هز یال بابت هز 320/000 ر
حکم و خسارت تاخیر در تادیه از )93/10/10(  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 
و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری . ماده 34 قانون اجرای احکام : 
وز  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شمار د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر  خو
ه : 4733/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آبادی   کوسه  عبدی  خانوادگی:  نام  یه    :فوز نام 
المکان مشخصات محکوم له: نام : اقدس  نام خانوادگی : قوچی رنانی  نشانی 
ل شخصی.    محل اقامت : اصفهان – خ کهندژ – کوچه شماره 103 آخر کوچه منز
حل  شورای   29 حوزه   94/11/24 یخ  855تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم 
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
ینه  یال بابت هز به : پرداخت مبلغ 11/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 280/000 ر
یخ سر رسید 94/7/15 تا زمان اجرای  های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تار
ین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و همچنین پرداخت  حکم بر اساس آخر
نیم عشر حق االجرا در حق نشر آگهی.  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 4756/ م الف دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  دوست    حق  خانوادگی:  نام  مهدی    :محمد  نام 
المکان مشخصات محکوم له: نام : غالمحسین   نام خانوادگی : جبار زارع   نام 
از  بعد  شاهپورجدید(   ( کبیر  امیر  خ   – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  علی   : پدر 
یخ  1880تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم    . وحدت  گاه  تعمیر  جنب  راه  چهار
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  نهم  حوزه   94/11/29
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هیجده میلیون و دویست و 
ینه نشر  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد هزار ر هشتاد هزار ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 94/6/7  یال هز آگهی و یکصد و هفتاد هزار ر
حق  در  اجرا  حق  عشر  نیم  همچنین  و  له  محکوم  حق  در  حکم   اجرای  زمان  تا 
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   . اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
4738/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان  : 

 اصفهان



چراسیگارسرطانزاست؟

ســیگار تــا بــه حــال یکــی از غیــر قابــل پیشــگیری ترین 
گســترده  عامــان ســرطان اســت. بــه لطــف تحقیقــات 
کامــا  ارتبــاط میــان ســیگار و ســرطان  دانشــمندان، 
روشــن و غیــر قابــل انــکار اســت. ســیگار در حــال حاضــر 
ــه  ــان را ب ــر در جه ــرگ و می ــزان م کل می ــم از  ــک پنج ی
خــود اختصــاص داده اســت و متاســفانه در قــرن ۲۰ 
عامــل مــرگ بیــش از ۱۰۰ میلیــون نفــر بــوده اســت و 
کــه بیــش از یــک میلیــارد نفــر در  پیش بینــی مــی شــود 
کــو خواهنــد مــرد. خبــر خــوب  قــرن ۲۱ بــا توتــون و تنبا
کــه بســیاری از ایــن مــرگ و میرهــا بــا تــرک  ایــن اســت 
حاضــر  حــال  در  هســتند.  پیشــگیری  قابــل  ســیگار 
بیــش از چهــار پنجــم ســرطان ها در بریتانیــا ســرطان 
کــه بیشــترین آمــار مــرگ و میــر در جهــان نیــز  ریــه اســت 
کــو  مربــوط بــه ســرطان ریــه مــی باشــد.  توتــون و تنبا
گلــو، مری  خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان ها ماننــد حلق و 
کبــد  کلیــه،  پانکــراس،  مثانــه،   ، رحــم،  و  تخمــدان 
معــده، روده، بینــی و ســینوس و برخــی از انواع ســرطان 
خــون را افزایــش مــی دهــد؛ همچنیــن شــواهدی وجــود 
بــه  ابتــا  توانــد خطــر  مــی  کشــیدن  کــه ســیگار  دارد 

ســرطان پســتان را افزایــش دهــد.
چرا سیگار اعتیادآور است؟

ــام نیکوتیــن اســت. ایــن  ســیگار حــاوی مــاده ای بــه ن
کمتــر از ۲۰ ثانیــه پــس از استنشــاق  مــاده اعتیــادآور در 
دود ســیگار بــه مغــز مــی رســد. نیکوتیــن دقیقــا ماننــد 
ــا ایــن  کوکاییــن موجــب اعتیــاد می شــود؛ ب هروییــن و 
کــه اعتیــادی ســخت تــر از آن هــا را در بــدن فــرد  تفــاوت 
کلــی سیســتم عصبــی فــرد  بــه وجــود مــی آورد و بــه طــور 
گــر فــردی  کنتــرل خــود می گیــرد؛ بنابرایــن ا را تحــت 
اولیــن ســیگار را کشــید احتمــال اینکه بتوانــد آن را ترک 
کــه  کنــد، ســخت می شــود و بــه همیــن دلیــل اســت 
خیلــی از افــراد ســیگاری در تــرک ســیگار بســیار ناتــوان 

هســتند.
تاثیــر انســان  بــدن  قســمت  کــدام  بــر   ســیگار 

گذارد؟  می 
ســیگار وارد جریــان خــون می شــود و متاســفانه بــه کلیه 
نقــاط بــدن مــی رود؛ بنابرایــن ســیگار عامل بیــش از ۱۴ 
نــوع ســرطان و انــواع بیماری هــای قلبــی و عروقــی و 

انــواع بیماری هــای تنفســی اســت.

سالمت
همكاریرسانههاباپلیسنتیجهداد:

دستگیریعاملمزاحمت
برایبانواناصفهانی

قصــد  بــه  بانــوان  خــودروی  پنچرکــردن  بــا  کــه  فــردی 
خــاص  شــگردی  بــا  و  می شــد  نزدیــک  آن هــا  بــه  کمــک، 
بــرای آن هــا مزاحمــت ایجــاد می کــرد در عملیــات مامــوارن 
پلیــس امنیــت عمومــی اســتان، شناســایی و دســتگیر شــد. 
فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
پلیــس  خبــری  پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  اســتان  انتظامــی 
یکــی  نماینــدگان  طریــق  از  پیــش  چنــدی  داشــت:  اظهــار 
مزاحمت هایــی  وقــوع  از  اســتان  گروهــی  رســانه های  از 
کــه  گاه شــدیم  بــرای بانــوان بــا شــیوه و شــگردی خــاص آ
کار مامــوران پلیــس امنیــت  بافاصلــه ایــن موضــوع در دســتور 
بررســی های  در  افــزود:  وی  گرفــت.  قــرار  اســتان  عمومــی 
به عمل آمــده مشــخص شــد مــردی 34ســاله بــا نقشــه ای پلیــد 
کمیــن راننــدگان زن  در خیابــان مرداویــج شــهر اصفهــان در 
کاری خودرویشــان  کــه آن هــا بــرای   می نشســته و در فرصتــی 
کــردن خــودرو می کــرده و  را تــرک می کردنــد اقــدام بــه پنچــر 
کمــک بــه طرفشــان می رفتــه  پــس از حضــور مالــکان بــه قصــد 
اســت. ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: ایــن فــرد پــس 
ــه  ــرده و ب ک ــی  ــام ناتوان ــودرو اع ــا خ ــدن ب ــغول ش ــی مش کم از 
بهانــه برقــراری تمــاس و مشــاوره بــا یکــی از دوســتان خــود بــه 
ــی  گوش ــن از  ــارژ تلف ــتن ش ــی دارد و نداش ــه آپارات ک ــه  ــن بهان ای
تلفــن همــراه مالــک خــودرو اســتفاده می کــرده و بــا تمــاس 
گوشــی خــود شــماره آنــان را بــه دســت مــی آورده؛  بــر روی 
بــه ایــن ترتیــب هربــار بــا آنــان تمــاس می گرفتــه و برایشــان 
گفــت:  کریمــی  ایجــاد مزاحمــت می کــرده اســت. ســرهنگ 
 ســرانجام بــا تحقیقــات میدانــی گســترده و تــاش شــبانه روزی 
اطــراف  شهرســتان های  از  یکــی  در  متهــم  اختفــای  محــل 
کیــپ عملیاتــی بــا هماهنگــی  اصفهــان شناســایی شــد و یــک ا
مقــام قضایــی بــه محــل اعــزام و متهــم را طــی یــک اقــدام 
کردنــد؛ وی جهــت ســیر مراحــل قانونــی  غافلگیرانــه دســتگیر 
ــرد  ــن ف ــع قضایــی تحویــل داده شــد. وی افــزود: ای ــه مراج ب
پیــش از ایــن نیــز بــه اتهــام اخــاذی از شــهروندان دســتگیر 
شــده و بــه زنــدان رفتــه بــود؛ در ایــن پرونــده نیــز قصــد برقراری 
کــه بــا هوشــیاری  ارتبــاط و اخــاذی از بانــوان جــوان را داشــت 
شــهروندان و اقــدام ســریع و بهنــگام پلیــس در عمــل پلیــد 
کام شــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: توصیــه  ــا خــود ن
کــه در صــورت مواجهــه  پلیــس بــه بانــوان راننــده ایــن اســت 
یــا هرگونــه مشــکل فنــی در خــودروی خــود  بــا پنچرشــدن 
ــداد  ــا ام ــود ی ــنایان خ ــا آش ــد و ب ــاد نکنن ــه اعتم ــراد غریب ــه اف ب
خودرو هــا تمــاس بگیرنــد و از آنــان کمــک بخواهنــد و بــه هیــچ 
عنــوان گوشــی تلفــن همــراه خــود را که یک وســیله شــخصی و 

ــرار ندهنــد. ــار دیگــران ق ــه اســت در اختی محرمان

حوادث شــــنـبه  1  خردادماه  1395 ـــمـــاره 159 ســـــال دوم                ݡسݒ

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.(

عمودی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

هــا َعــداًل َکمــا ُمِلَئــت 
ُ

ــذی أمأل
َ
ــا اّل امــام مهــدى علیــه الســام: أَن

ــورا ؛  َج

ــن را از عدالــت لبریــز  ــه زمی ــم ک امــام مهــدى علیــه الســام: من

مــی کنــم؛ چنان کــه از ســتم آکنــده اســت .

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

37   ْC

34   ْC

37   ْC

38   ْC

18   ْC

15   ْC

19   ْC

22   ْC

رنــج  خودخــواه  و  لــوس  فرزندانــی  داشــتن  از  مــا  همــه 
بــا آن را نمی دانیــم؛ در ایــن  می بریــم؛ ولــی راه مقابلــه 
کــودکان را بررســی  نوشــتار ســعی کردیــم علــل لــوس شــدن 
کارشناسی شــده و  کنیــم و را ه مقابلــه بــا آن را در ۱۸ روش 

ــم. ــه دهی ــما ارای ــه ش ــی ب ــق و فن ــی دقی در چارچوب
لــوس  فرزندانــی  نداریــم  دوســت  مــا  از  یــک  هیــچ   
آن  بــا  مقابلــه  راه  ولــی  باشــیم؛  داشــته  خودخــواه   و 
کودکــی  هیــچ  گفــت  بایــد  خوشــبختانه  نمی دانیــم.  را 
لــوس بــه دنیــا نمــی آیــد و ایــن ویژگــی رفتــاری بــه ســبب 

برخــورد اشــتباه والدیــن اســت.
والدیــن  اشــتباه  برخــورد  داریــم  نوشــتار ســعی  ایــن  در    
شــدن  لــوس  بــا  مقابلــه  راه هــای  و  کنیــم  تصحیــح   را 

را آموزش دهیم.
کودک لوس:  تعریف 

کودکــی اســت بســیار خودخــواه، بهانه گیــر   کــودک لــوس، 
پرتوقــع، بی ماحظــه، بداخــاق، بــی ادب، طاقت فرســا 
گریــه  و  جیــغ  خواســته هایش  بــه  رســیدن  ســاح  کــه 

می باشــد.
 علل لوس شدن:

- محبت های افراطی و بی حد و حساب: 
کــودک بــه انــدازه آب و غــذا بــه مهــر و محبــت نیــاز دارد و 
کــودک داد  کــه آب و غــذا را بایــد بــه انــدازه بــه  همان طــور 
گــر از حــدی تجــاوز  مهــر و محبــت هــم بایــد انــدازه باشــد و ا
از تحــت عنــوان »محبــت«  افراطــی شــد، دیگــر  و  کــرد 

ج مــی شــود.  خــار
خیلــی از محبت هــای بی حــد و حســاب، مانــع اجتماعــی 

کــودکان مــی شــود؛ پــدر و مــادری شــدن 

کــه اجــازه نمی دهنــد فرزندشــان در رســیدن بــه چیزهایــی 
کــه می خواهــد ســختی بکشــد و خیلــی راحــت آن را در 
کــودک خــود  اختیــارش قــرار مــی دهنــد، در واقــع بــه 

ظلــم می کننــد؛ زیــرا فرزندشــان را از یادگیــری مفاهیمــی 
او  و  می ســازند  محــروم  تحمــل«  و  »صبــر   همچــون 
صحنه هــای  رهســپار  الزم  آمادگی هــای  بــدون  را 

می کننــد. بزرگ تــر  اجتماعــی 
 - بی توجهی به کودک: 

کــودکان بــه شــدت عاطفــی و نیازمنــد توجــه پــدر و مادرند؛ 
کافــی بــه آن هــا نمــی شــود ممکــن  بنابرایــن وقتــی توجــه 
کارهایــی مثــل بداخاقــی  ــه  ــب توجــه، ب ــرای جل  اســت ب
کــه موجــب  گریــه و ســر و صــدا دســت بزننــد  بهانه گیــری، 
ناراحتــی والدیــن مــی شــود؛ زیــرا از نظــر کــودکان توجــه پدر 
و مــادر حتــی از ســر ناراحتــی بــر بی توجهــی ارجحیــت دارد.
لــوس  فرزندشــان  می دهنــد  اجــازه  والدیــن  چــرا   

شــود؟
کودک:  - فرار از نق زدن های 

کــودک خیلی  بــرای برخــی از والدیــن، بســته بــودن دهــان 
کــه تحمــل ســر و  مهم تــر از تــرک وظایفــش اســت؛ زیــرا 

گریه هــای او را ندارنــد. صــدا و 
- تحمل سختی دادن به کودک خود را ندارند: 

ــدر  ــوع رفتارهــا، ناشــی از دلســوزی های بی دلیــل پ ایــن ن
و مــادر اســت.

 - تحمل ناراحتی کودک را ندارند.
- اعتقاد هــای غلــط نســبت بــه بعضــی از رفتار هــای خــود: 
ــد  ــا ب ــودک را مســاوی ب ک ــا برخــی از والدیــن ناراحتــی  مث

بــودن خــود مــی داننــد.

کثر شــرکت در ســه بخــش یازدهمین جشــنواره روابط  بــا توجــه بــه محدودیــت حدا
عمومــی اســتان اصفهــان، روابــط عمومــی آبفای اســتان بــرای دومین ســال پیاپی 
در بخش هــای پژوهــش و افکارســنجی، اطاع رســانی و تبلیغــات و انتشــارات 

موفــق بــه کســب عنــوان تندیــس زریــن و برتــر شــد .
در اردیبهشــت 95 نیــز در اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره روابــط عمومــی اســتان 
روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان بــه جهــت اهتمــام و تــاش درحــوزه روابــط 
عمومــی بــا عنایــت بــه رأی هیئــت داوران در بخش هــای پژوهــش و افکارســنجی 
ــوح ســپاس و همچنیــن در بخــش  ــا دریافــت تندیــس زریــن و ل و اطاع رســانی، ب
تبلیغــات و انتشــارات موفــق بــه دریافــت لــوح افتخــار از دســت شــهردار و اعضــای 
محتــرم شــورای اســامی شــهر بــه همــراه ســایر مســئوالن اســتان شــد .خاطرنشــان 
گــردد در بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه، روز ارتباطــات و روابــط عمومــی  مــی 
نیــز مدیــر روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان در محــل وزارت نیــرو بــا اهــدای 
ــوح ســپاس مــورد تقدیــر و تجلیــل قائم مقــام وزیــر نیــرو جهــت به کارگیــری هنــر  ل
و مهــارت و دانــش و بــا هــدف فضــای ســالم بــرای اطــاع رســانی وســیع و وثیــق و 
گرفــت. ارتباطــات صمیمانــه و اثربخــش بیــن مــردم و شــرکت آب و فاضــاب قــرار 

در همیــن راســتا، آقــای بنــی طبــا، مدیــر روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان بــه 
جهــت عملکــرد شایســته و مطلــوب بــه همــراه همــکاران محتــرم روابط عمومــی در 
پیشــبرد اهــداف ترویجــی و اطــاع رســانی صنعــت آب و فاضــاب بــا لــوح ســپاس 
مــورد تقدیــر و تشــکر مشــاور وزیــر نیــرو در امــور اجتماعــی و فرهنــگ عمومــی قــرار 

گرفــت . 
برگزاری دومین یادواره 130 شهید خانواده شرکت آبفای استان اصفهان 

مدیــر عامــل آبفــا در دومیــن یــادواره ۱3۰ شــهید خانــواده شــرکت آبفــای اســتان 
کــه روز جــوان نامگــذاری  کبــر)ع(  گفــت : در روز والدت حضــرت علــی ا اصفهــان 
شــده اســت، دومیــن یــادواره ۱3۰ شــهید خانــواده شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــهدای  ــد ش ــدود 9۰ درص ــاح ح ــز ذی ص ک ــام مرا ــق اع ــر طب ــه ب ک ــرا  ــد؛ چ ــزار ش  برگ

کــه جانشــان را در طبــق اخــاص  ۸ ســال دفــاع مقــدس جــوان بــوده انــد؛ جوانانــی 
کنــون مــا بــا آرامــش و آســایش زندگــی کنیــم. گذاشــتند تــا ا

ــرداری  ــا الگوب ــیم و ب ــهدا باش ــی ش ــروان واقع ــد ره ــا بای ــزود : م ــی اف ــدس امین مهن
ــا بــا پاســداری از خــون شــهدا  کنیــم ت از منــش، عقایــد و دیدگاه هــای شــهدا رفتــار 
کــرده باشــیم. وی  ــران ۸ ســال دفــاع مقــدس ادا  ــه ایــن ایثارگ دیــن خودمــان را ب
کــرد : تجلیــل از مقــام  تجلیــل از مقــام شــهدا را بســیار ضــروری دانســت و اعــام 
کنــون  کــه هــم ا شــامخ شــهدا در ایــن بــازه زمانــی بســیار حایــز اهمیــت اســت؛ چرا
کافــی  در بســیاری از کشــورهای همســایه و چــه بساکشــورهای اروپایــی، امنیــت 
کنــون در  وجــود نــدارد، امــا بــه برکــت خــون شــهدا و رشــادت های آنــان ایــران هــم ا
گفــت : فعــاالن  کشــور پابرجاســت. وی  صلــح و آرامــش قــرار دارد و امنیــت الزم در 
ــد  ــده دارن ــر عه ــران را ب ــردم ای ــقایی م ــق س ــد توفی ــار می کنن ــا افتخ ــت آبف در صنع
کارکنــان شــرکت آبفــا درصــدد هســتند بــا تمســک بــه آقــا ابوالفضــل العبــاس)ع(  و 
کــه برعهــده دارنــد، بــه خوبــی انجــام دهنــد. در ادامــه برگــزاری دومیــن  وظایفــی 
یــادواره ۱3۰ شــهید خانــواده شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، مــادر شــهید محمــد 
معماریــان بــا ذکــر خاطراتــی از ایــن شــهید بزرگــوار بــه بخشــی از وصیت نامــه شــهید 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: شــهید محمــد معماریــان توصیــه بــه اقامــه نمــاز  اشــاره 
در اول وقــت و توصیــه بــه حجــاب خانم هــا داشــت تــا در آخــرت شــرمنده حضــرت 
کــه بــه هیــچ عنــوان پــس از  زهــرا)س( نباشــیم؛ همچنیــن از مــادر خواســته بودنــد 
گریــه و زاری نپردازنــد؛ زیــرا حضــرت زینــب)س( در واقعــه  مــرگ وی در جمــع بــه 
کربــا ۱۸ تــن از عزیــزان خــود را فــدا کــرد، امــا اســتوار در مقابــل دشــمنان ایســتادگی و 

از حــق و حقــوق آنــان دفــاع نمــود .
در ادامــه ســردار خراســانی، فرمانــده ســابق بســیج ســازندگی کشــور بــا ذکــر خاطراتــی 
از دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس گفــت: خیلــی از جوانان امــروزی از این ناراحت 
کنــون  کــه هم ا کــه چــرا در دوران دفــاع مقــدس حضــور نداشــتند؛ در حالــی  هســتند 
در ســوریه 3۰۰ هــزار جــوان مشــغول جنگیــدن بــا اســتکبار هســتند. جوانــان بداننــد 
کــه دشــمن از جایــی کــه تصــور نمی کنند ضربــه خواهد خــورد. وی گفت : اســراییل 
ــون  کن ــه هم ا ک ــت  ــی دانس ــا نم ــت؛ ام ــر داش ــرات را در س ــا ف ــل ت ــرف نی ــه تص نقش
کــم هســتند؛ هدایــت لبنــان بــدون حــزب اهلل امکان پذیــر  شــیعیان در عــراق حا
نیســت و در بیــن همــه مــردم لبنــان شــیعیان قدرتمنــد هســتند. پــس تصــورات 
اســراییل واهــی و پــوچ اســت. وی خطــاب بــه برخــی از افــرادی کــه بــا انقــاب زاویه 
ــه  ــا اهــداف انقــاب زاوی کنــون ب ــراد انقابــی هم ا ــرد: برخــی از اف ک گرفتنــد، اعــام 
کــرد: نگــران انقــاب  کنــش ایــن افــراد والیــت فقیــه اعــام  کــه در مقابــل وا گرفتنــد 
نباشــید، مواظــب خودتــان باشــید؛ پــس جوانــان بدانید چشــم انــداز انقاب روشــن 
اســت. در ایــن یــادواره کــه بــا حضــور ۱3۰ خانــواده شــهدای شــرکت آبفــای اصفهان 
ایثارگــران و کارکنــان و مدیــران برگــزار شــده بــود، در پایــان از مقــام شــامخ ده شــهید 

شــرکت تجلیــل بــه عمــل آمــد و لــوح تقدیــر بــه خانــواده محتــرم شــهدا اهــدا شــد. 
دومین نشست همکاری های مشترک صنعت آب و فاضالب ایران و ژاپن

و  ایــران  فاضــاب  و  آب  مشــترک صنعــت  نشســت همکاری هــای  دومیــن  در 
گذشــته  گفــت: در 3 ســال  ژاپــن مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
کشــور بــا مرکــز خاورمیانــه ژاپــن بســیار گســترش  همــکاری صنعــت آب و فاضــاب 
کارشناســان  کــه طــی ایــن ســال ها حــدود ۲۴۰ نفــر از  یافتــه اســت؛ بــه طــوری 
کشــور تحــت آموزش هــای نویــن در رابطــه بــا موضوعاتــی  صنعــت آب و فاضــاب 
کاهــش آب بــدون درآمــد، فراینــد تصفیــه بهتــر و دقیق تــر فاضــاب  همچــون 
کارشناســان ژاپــن قــرار  کیفــی خدمــات از ســوی  کنتــرل  و آب مدیریــت بحــران و 
کــرد و خاطرنشــان  گرفتند.مهندس هاشــم امینــی بــه فضــای پــس از برجــام اشــاره 
کشــور ژاپــن نگــران  ســاخت: در دو ســال گذشــته، فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب 

گســترده آن هــا  کــه مانــع از فعالیــت  ــد  تحریم هــای وضــع شــده علیــه ایــران بودن
کنــون بســیاری از فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب ژاپــن بســیار  شــده بــود؛ امــا هــم ا
خرســند از فعالیــت دوجانبــه میــان ایــران و ژاپــن هســتند و بایــد بــر مبنــای اقتصــاد 
مقاومتــی تعامــل دوجانبــه میــان صنعتگــران آب و فاضــاب ایــران و ژاپــن بیــش 
گیــرد. وی بــا اشــاره بــه حضــور ۱۰ شــرکت برتــر ژاپنــی در اصفهــان  از پیــش صــورت 
گفــت : مــا امــروز میزبــان ۱۰ شــرکت صنعتــی مهــم ژاپن هســتیم؛ این درحالی اســت 
کــه ژاپنی هــا در ســال های اخیــر بــا انعقــاد قراردادهایــی در قالــب BOO - BOT و  
فاینانــس مشــغول ارایــه خدمــات و ســرمایه گذاری در بســیاری از کشــورها هســتند؛ 
کــه ســابقه تعامــل ایــران و ژاپــن دیرینــه اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد  درحالــی 
صنعتگــران ژاپنــی کــه بــه ویژگی هــای سختکوشــی، دقــت و تعهــد در انجــام کارهــا 
در ایــران معــروف هســتند، انفعــال و احتیــاط در همــکاری و تعامــل بــا صنعتگــران 
کشــورهای آســیای جنــوب  کنــار بگذارنــد و بــا الگوبــرداری از بعضــی از  ایرانــی را 
کار قــرار دهنــد. رییــس  ــا ایــران بیــش از پیــش در دســتور  شــرقی تعامــل خــود را ب
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــه تاثیــر آمــوزش 
کارکنــان شــرکت آبفــای  کارکنــان پرداخــت و افــزود: آمــوزش برخــی از  علــم روز بــه 
گردیــد؛ بــه  کشــور ژاپــن منجــر بــه هوشمندســازی شــبکه آب اصفهــان  اســتان در 
کمتریــن  کــه  کــه میــزان آب بــدون درآمــد در اصفهــان بــه ۱7 درصــد رســید  طــوری 
میــزان آب بــدون درآمــد در کشــور اســت؛ همچنیــن آبفــای اســتان اصفهــان در نظــر 
دارد ایــن رقــم را بــه کمتریــن حــد ممکــن برســاند. در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس 
شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری بــا اشــاره بــه تدویــن ســند 
گفــت: براســاس ســند ســندای میــان ایــران و ژاپــن  ســندای میــان ایــران و ژاپــن 
تعامــل بــرای اســتفاده از تجهیــزات و تاسیســات مقــاوم در برابر حــوادث غیرمترقبه 
ماننــد زلزلــه و ســیل بــوده؛ بــر ایــن اســاس از شــرکت های ژاپنــی انتظــار مــی رود 
تکنولــوژی و دانــش بــه کارگیــری مقابلــه در کمتریــن زمــان ممکــن بــا حــوادث را در 

اختیــار صنعتگــران ایــران و بــه ویــژه اصفهانی هــا قــرار دهنــد .
وی افــزود : در ســال های اخیــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا بحــران و حوادث 
گازوییــل بــه آب  غیرمترقبــه ماننــد ســیابی شــدن رودخانــه و ورود مــواد نفتــی و 
گــر تکنولــوژی زدودن ســریع  تصفیــه خانــه باباشــیخعلی مواجــه شــد و مســلما ا
کمتریــن زمــان ممکــن  آالینده هــا بــه آب وجــود داشــته باشــد، مهــار حــوادث در 
کــه بایــد در ایــن زمینــه تبــادل دانــش میــان ایــران و ژاپــن  گیــرد  صــورت مــی 
گیــرد. در ابتــدای ایــن نشســت خانــم اخــوان، عضــو هیئــت نماینــدگان  صــورت 
گفــت : اصفهــان یکــی از  کشــاورزی اصفهــان  ــع، معــادن و  ــی ، صنای ــاق بازرگان ات
کــه در حــال حاضــر در  کشــور محســوب مــی شــود  بزرگ تریــن شــهرهای صنعتــی 

کشــور پیشــرو اســت.  صنعــت نســاجی ، پتروشــیمی و فــوالد در 
وی افــزود: باتوجــه بــه ســفر هیئــت بلندپایــه ژاپــن بــه اصفهــان، بایــد بســترهای 
کنــون  کــه هــم ا بهره منــدی از دانــش نویــن در صنعــت آبفــا مهیــا شــود؛ چــرا 

کارگیــری  کــم آبــی اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا بــه  یکــی از مشــکات اساســی اصفهــان 
کــه جوانــان  از دانــش و علــم روز مصــرف بهینــه در جامعــه رواج یابــد؛ هرچنــد 
تحصیلکــرده و مســتعد یکــی از مزیت هــای مهــم کشــور محســوب مــی شــود. عضــو 
گفــت:  کشــاورزی اصفهــان  هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
بومی ســازی دانــش فنــی تکنولــوژی روز دنیــا در زمینــه صنعــت آب و فاضــاب 
کــی   یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن نشســت اســت. در ایــن نشســت دکتــر ناکازا
مدیریــت منابــع آب ژاپــن گفــت: از اینکــه بــه شــهر تاریخــی و زیبــای اصفهــان ســفر 
کــردم بســیار خوشــحال هســتم. مردم ایران ماننــد ژاپنی ها از تمدن غنــی برخوردار 
هســتند. کشــور ژاپن دارای اقلیم آب و هوایی متنوعی اســت و با اینکه در بعضی 
کافــی صــورت نمی گیــرد در حــال حاضــر 97  ــه میــزان  از مناطــق ژاپــن بارندگــی ب
ــال  ــد س ــد. در چن ــرار دارن ــانی ق ــتم آبرس ــش سیس ــت پوش ــن تح ــور ژاپ کش ــد  درص
کنــون میــزان  گرفتــه و هم ا کاهــش آب بــدون درآمــد صــورت  اخیــر تــاش جهــت 
آب بــدون درآمــد در ژاپــن بــه 6 درصــد رســیده اســت و نیــز تــاش مــی شــود آبرســانی 
بــه مــردم بــا حداقــل مصــرف انــرژی صــورت گیــرد تا انــرژی بــرای آینده ذخیره شــود 
و بــا توســعه دانــش و تمرکــز بــر آمــوزش خدمــات خــود را بــه مشــترکین ارتقــا دهیــم. 
 MITSUBISHI و  HITACHI در ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان شــرکت های
کــه مــی تواننــد بــه صنعتگــران در ایــران و اصفهــان بدهنــد   بــه ارایــه خدماتــی 
کــه نماینــده HITACHI اعــام آمادگــی دربــاره طراحــی  پرداختنــد؛ بــه طــوری 
تاسیســات آب و فاضــاب و نیــز احــداث تصفیــه خانــه آب و فاضــاب در اقصــی 
کیفیــت مطلــوب  کشــور نمــود و بــه توانایــی بازچرخانــی و تولیــد پســاب بــا  نقــاط 
اردن  کشــورهای  در  آب  بازچرخانــی  کنــون  ا هــم  کــه  طــوری  بــه  کــرد؛  اشــاره 
 MBR کــه بــا تولیــد فیلترهــای فلســطین، مصــر و مالــزی را انجــام مــی دهنــد  
گیــرد. در ادامــه نماینــده شــرکت  تصفیــه آب بــا صــرف انــرژی کمتــری صــورت مــی 
کاهــش  کارگیــری آن مــی تــوان بــه  کــه بــا بــه  MITSUBISHI بــه ارایــه خدماتــی 
کــه بــا نصــب آن در خطــوط  میــزان هدررفــت آب امیــدوار بــود و نیــز فیلترهایــی 
انتقــال تصفیــه فاضــاب بــه صــورت اتوماتیــک انجــام مــی گیــرد اشــاره کــرد کــه بــه 
کارگیــری ایــن تکنولــوژی صرفــه اقتصــادی بســیاری در امــر تصفیــه فاضــاب بــه 
همــراه دارد. در ایــن نشســت ده نفــر از نماینــدگان شــرکت های حاضــر در هیئــت 
ژاپنــی بــه توانایــی و نــوع خدمــات قابــل ارایــه بــا ایــران در جمــع تولیدکننــدگان و 

ــد . ــان پرداختن ــذاران اصفه گ ــرمایه  س
در بازدید هیئت ژاپنی از تاسیسات آبفای استان اصفهان اعالم شد:

صنعــت  بــه  دنیــا  روز  تکنولــوژی  ارایــه  بــرای  ژاپنــی  شــرکت های   آمادگــی 
آب و فاضالب در استان اصفهان

  TORAY - KOBOOTA شــرکت های از  ژاپنــی  نفــری  هیئــت ۱7  بازدیــد  در 
 HITACHI - MITSUBISHI - MICROZA - METIRO - YOKOGAWA
AICHI   ژاپــن از تاسیســات شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، هماننــد 

تصفیه خانــه فاضــاب بهارســتان، تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی و اتــاق فرمــان 
تامیــن، توزیــع آب شــهرهای تحــت پوشــش ســامانه بــزرگ آبرســانی زمینه هــای 
چگونگــی ارایــه تکنولــوژی در رابطــه بــا صنعــت آب و فاضــاب بــه آبفــای اســتان 
اصفهــان مــورد بررســی قــرار گرفــت و در ایــن بازدیــد هیئــت ژاپنــی اعــام کردنــد کــه 
آمادگــی ارایــه تکنولــوژی در زمینــه فیلتــر، کنتــور آب، سیســتم تلــه متــری لوله های 
چدنــی دربرابــر زلزلــه و نیــز ارایــه مــواد شــیمیایی تصفیــه آب و احــداث مخــزن آب 

ــد . را دارن
مدیــر عامــل بهارســتان در بازدیــد هیئت ژاپنــی از تصفیه خانه فاضاب بهارســتان 
گیــر مکانیکــی ، دانه گیــر و چربی گیــر  بــه تشــریح فراینــد تصفیــه در واحــد آشــغال 
گندزدایــی پســاب و آب  حوض هــای تــه نشــینی اولیــه، حوض هــای هوادهــی، 

گیــری لجــن پرداخــت.
ــدن  ــزرگ دی ــان ب ــانی اصفه ــتم آبرس ــان سیس ــاق فرم ــی از ات ــت ژاپن ــه هیئ در ادام
کردنــد. ســپس درخصــوص چگونگــی توزیــع آب شــرب میــان 56 شــهر و 3۰۰ 
کبــری، مدیــر  روســتای تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ مهنــدس ا
کنون از طریق اتاق فرمان و سیســتم  آبرســانی آبفای اســتان اصفهان گفت: هم ا
تله متــری ، تمــام تاسیســات آبرســانی اصفهــان بــزرگ اعــم از خطــوط انتقــال 
شــیرخانه ها، مخــازن، والف هــا، انشــعابات اصلــی توســط سیســتم تله متــری 
کــه بــا تنظیــم دبــی و فشــار آب در خطــوط انتقــال بــه  کنتــرل مــی شــود؛ بــه طــوری 
صــورت متعــادل انجــام می گیــرد؛ همچنیــن عنــوان شــد پارامترهــای شــیمیایی از 
کلــر باقــی مانــده در آب از طریــق اتــاق فرمــان مــورد ارزیابــی قــرار  کــدورت و  قبیــل 
کبری مدیر آبرســانی شــرکت آبفای اســتان اصفهان در پاســخ  مــی گیــرد .مهنــدس ا
ســؤاالت برخــی از بازدیدکننــدگان ژاپــن دربــاره چگونگــی مقابلــه بــا بحــران کم آبی 
کــرد: بــا اســتفاده از تکنولــوژی فشــار و دبــی آب بــه  و حــوادث پیــش آمــده عنــوان 
طــور شــبانه روزی از طریــق ایــن ســامانه کنتــرل مــی شــود و بــا اســتفاده از ابزارهــای 
کنترلــی منابــع آب موجــود تحــت کنتــرل قــرار می گیــرد؛ به گونــه ای کــه آب عادالنه 
کــه از  میــان مشــترکین 56 شــهر و 3۰۰ روســتا توزیــع مــی شــود و نیــز بــا اطاعاتــی 
منابــع آب و تأسیســات آبرســانی داریــم تاکنــون حــوادث پیــش آمــده در کوتاه تریــن 
زمــان ممکــن مهــار شــدند؛  ایــن درحالــی اســت که تخصــص نیروهای انســانی هم 

کاهــش مــدت زمــان مهــار حــوادث بــی تأثیــر نیســت. در 
همچنیــن در دیــدار هیئــت ژاپــن از تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی مهنــدس 
گفــت : تصفیــه خانــه  گرجــی، رییــس تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی اصفهــان 
کــه  آب باباشــیخعلی، بزرگ تریــن تصفیــه خانــه آب خاورمیانــه اســت؛ بــه طــوری 

آب دهــی ایــن تصفیــه خانــه ۱۲ هــزار و 5۰۰ لیتــر در ثانیــه اســت . 
گفــت : هــم  وی در ایــن بازدیــد باتوجــه بــه توضیــح پروســه فراینــد تصفیــه آب 
کنــون تصفیه خانــه آب باباشــیخعلی بــرای آنکــه فرآینــد تصفیــه آب را بــا ســرعت  ا
کــه پمپ هــا  و دقــت بیشــتری انجــام دهــد نیــاز بــه تجهیــز دارد؛ بــه طــوری 
سیســتم های کنترلــی، شــیرآالت، سیســتم های آشــغال گیــر بایــد تعویــض شــوند و 
از تکنولــوژی روز دنیــا در ایــن زمینــه اســتفاده شــود . همچنیــن شــرکت های ژاپنــی 
کــه بــه منظــور تصفیــه بــه آب تزریــق  مــی تواننــد در ارایــه برخــی از مــواد شــیمیایی 
ــا آبفــای اســتان اصفهــان داشــته باشــند. مهنــدس  مــی شــوند همــکاری الزم را ب
کلــر، PH ازن باقــی مانــده  کمپرســورهای ازن زنــی، آنالیزهــای   گرجــی افــزود : 
کیفــی  کنتــرل  کلــی تجهیــزات مربــوط بــه  سنســورهای هیدروکربــن و بــه طــور 
کــه مــی تــوان در ایــن رابطــه از تکنولــوژی  آب نیــاز بــه تجهیــز و تعویــض دارنــد 
گیــری قدیمــی و مغناطیســی  کشــور ژاپــن بهره منــد شــد و نیــز فلومترهــای انــدازه 
کــه بــه نظــر مــی رســد بایــد از تکنولــوژی نویــن در ایــن خصــوص اســتفاده  اســت 

 کرد.

کنیم؟ بابچههایلوسچه

کشــور مــا حــدود ۸5 درصــد از تولیــد بــرق  در 
کــه بــا اســتفاده  در نیروگاه هــای حرارتــی اســت 
انــرژی  گاز،  و  نفــت  ماننــد  فســیلی  منابــع  از 

گاز بــه انــرژی الکتریکــی  حرارتــی ناشــی از ســوختن نفــت و 
تبدیــل مــی شــود.

ــا  متاســفانه راندمــان نیروگاه هــای حرارتــی بــرق بیــن 3۰ ت
گاز  ۴۰ درصــد اســت؛ یعنــی بیــش از 6۰ درصــد از نفــت و 
کــه ســوزانده مــی شــود، هــدر مــی رود و بــه بــرق تبدیــل  ی 
قابلیــت  هــم  فســیلی،  منابــع  ایــن  طرفــی  از  نمی شــود. 
هــم  و  دارنــد  را  کشــور  ارزی  منابــع  تامیــن  و  صــادرات 
مقدارمنابــع مذکــور محــدود اســت؛ یعنــی مــا نمی توانیــم تــا 
صدهــا ســال آینــده چنیــن منابعــی را داشــته باشــیم. حفــظ 
ایــن منابــع بــرای نســل های آینــده،  بــرای فرزنــدان مــا هــم 
الزم اســت و نســل های آینــده حــق دارنــد از ایــن منابــع 
اســتفاده کننــد. هرچقــدر بتوانیــم از انــرژی بــرق بــه صــورت 
کنیــم  کنیــم و از هــدردادن آن جلوگیــری  بهینــه اســتفاده 
کنیــم و از محــل  می توانیــم منابــع نفتــی بیشــتری را صــادر 
کشــور در ســایر زمینه هــا و صنعتــی  ــه توســعه  فــروش آن ب
کنیــم. کمــک  کشــور و خودکفایــی در همــه زمینه هــا  شــدن 

 توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر نظیــر توســعه اســتفاده از 
کاهــش اســتفاده  نیروگاه هــای خورشــیدی و بــادی هــم در 
ــور خورشــید و  ــود. ن ــر خواهــد ب ــع فســیلی بســیار موث از مناب

ــرای تامیــن  ــاد منبــع تمام نشــدنی ب ب
انــرژی مــورد نیــاز مــا خواهنــد بــود. 
ایــن زمینــه  کشــورهای پیشــگام در 
نظیــر کشــور آلمــان تا حــد ۲5 درصد از 
انــرژی الکتریکــی مــورد نیــاز خــود را از 
محــل همیــن انرژی هــای تجدیدپذیــر خورشــیدی و بادی 
کــه تعــداد روزهــای آفتابــی  کننــد؛ درحالــی  تامیــن مــی 
ســالیانه آن هــا یــک چهــارم مــا مــی باشــد؛ ولــی متاســفانه 
کشــور مــا نســبت  ســهم انرژی هــای خورشــیدی و بــادی در 

کمتــر از نیــم درصــد اســت. کل انــرژی مصرفــی  بــه 
کاهــش وابســتگی  اســتفاده از انــرژی خورشــیدی عــاوه بــر 
انرژی هایــی  از  اســتفاده  موجــب  فســیلی،  منابــع  بــه 
کیفیــت  کــه آلودگــی ایجــاد نمی کننــد و بــه بهبــود  می شــود 

ــرد. ک ــد  ــک خواهن کم ــا  ــی م ــل زندگ ــوای مح ه
تمــام  ســریع  مــا  فســیلی  منابــع  می خواهیــم  گــر  ا لــذا 
بایــد  اول  شــود  حفــظ  آینــده  نســل های  بــرای  و  نشــود 
کنیــم و از وســایل  در مصــرف بهینــه انــرژی بــرق تــاش 
رفــاه  تامیــن  در  و  کنیــم  اســتفاده  کم مصــرف  برقــی 
و  نکنیــم  مصــرف  بیهــوده  را  انــرژی  کنیــم  ســعی  خــود 
کوچــک و  دوم بایــد بــا نصــب نیروگاه هــای خورشــیدی 
کارخانه هــا  بــام منــازل و  بــر  آبگرمکن هــای خورشــیدی 
انرژی هــای  ســبد  ســهم  تجــاری،  واحدهــای  و 
کشــور افزایــش   تجدیدپذیــر را در تولیــد بــرق و حــرارت در 

دهیم.

حفظمنابعفسیلیبراینسلهایآینده
وتوسعهانرژیهایتجدیدپذیردرتولیدبرق

مدیر دفتر مدیریت مصرف
شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مهندس مهدی ثقفی 

باشــید.  شــنیده  زیــاد  میوه هــا  پوســت  مصــرف  دربــاره  شــاید 
آناین،»لــی  قــدس  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کارشــناس ارشــد تغذیــه و مــواد غذایــی از »کلــرادو« آمریــکا  بــاخ« 
پوســت  کــه  اســت  ایــن  ماجــرا  ســویه  دو  واقعیــت  می گویــد 
»فیتوکمیکال« هــای  دارای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  میوه هــا 
می تواننــد  هســتند،  مغــذی  مــواد  دیگــر  و  فیبــر  گیاهــی، 
صــورت  در  بیاورنــد.  مــا  غــذای  میــز  بــه  نیــز  را  آلودگی هایــی 
تمایــل بــه اســتفاده از پوســت میوه هــا و ســبزی ها بایــد توجــه 
کنیــم.  اســتفاده  ارگانیــک  محصــوالت  از  کــه  باشــیم  داشــته 
زیــر  مطلــب  در  را  تغذیــه  ارشــد  کارشــناس  ایــن   توصیه هــای 

بخوانید.
  مرکبات

گرچــه  گریــپ فــروت و لیمــو، ا پوســت مرکباتــی نظیــر پرتقــال، 
ــر فراوانــی ویتامیــن C، ریبــو  ــخ و دیرهضــم هســتند، امــا مقادی تل
همــراه  بــه  پتاســیم  منیزیــم،  کلســیم،   ،B6 ویتامیــن  فاویــن 
بیــن  کــه  ســفیدی  الیــه  دارنــد.  التهــاب  ضــد  »فانویید«هــای 
زیــادی  العــاده  فــوق  نیــز دارای فیبــر  قــرار دارد  پوســت و میــوه 
ــاد  ــه را زی ــال ایــن الی ــه هنــگام مصــرف پرتق ــد ب کنی اســت. ســعی 
برنداریــد. پوســت مرکبــات می تواننــد بــه صــورت خالــی و رنــده 
شــده در ســس ســاالد یــا در ترکیــب بــا مقــداری شــکر، روغــن یــا 

ســرکه مصــرف شــوند.

  پیاز
امــا  نیســت،  جالبــی  زیــاد  ایــده  پیــاز  پوســت  خــوردن  چنــد  هــر 
توصیــه  را  مــاده  ایــن  از  زیــادی  مقادیــر  مصــرف  کارشناســان، 
»کوئرســتین«  از  غنــی  منبعــی  قرمــز،  پیــاز  پوســت  می کننــد. 
کــه مانــع تشــکیل رادیکال هــای آزاد شــده می شــود و بــه  اســت 
کوئرســتین  کمــک می کنــد.  ــان خــون ســالم در عــروق   بهبــود جری
خــون  پمپــاژ  افزایــش  و  خونــی  عــروق  اتســاع  ســبب  همچنیــن 
در عضــات می شــود. افــزون بــر ایــن، پوســت پیــاز قرمــز سرشــار 
برابــر  در  بــدن  از  می تواننــد  کــه  اســت  شــیمیایی  ترکیبــات  از 
کننــد و همچنیــن می تــوان آن را یــک منبــع  ســرطان ها محافظــت 

آورد. شــمار  بــه  کتریــال  آنتی با

  موز
گرچــه طعــم تلــخ و بافــت زمختــی دارد، امــا دارای مقادیــر  پوســت مــوز ا
و  چشــم(  بــرای  قــوی  کســیدانی  )آنتی ا لوتئیــن  پتاســیم،  زیــادی 
تریپتوفــان )موجــب افزایــش تولیــد هورمــون شــادی- در بدن می شــود( 
ــانیدن و  ــا جوش ــیدنی ها ی ــوه در نوش ــن می ــت ای ــتفاده از پوس ــت. اس اس

کمــک می کنــد. پختــن آن، بــه مصــرف آســان تر ایــن مــاده 
  خیار

خیارهــای پوســت کنــده کلســیم، منیزیم، فســفر، پتاســیم، ویتامین 
کامــل دارنــد و تقریبــا  کمتــری نســبت بــه یــک خیــار   K و ویتامیــن A
همــه فیبــر خیــار در پوســت آن اســت. حجــم عــمده میــوه داخــل 

ــد. ــکیل می ده ــت را آب تش پوس
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