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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

امام جمعه اصفهان خطاب به استاندار:

  در ماه رمضان 
تمام اغذیه فروشی های شهر 

کنید را تعطیل 

الریجانی: 

  اصولگرا و غیراصولگرا در تبعیت 
از رهبری یک جور فکر می کنند

کرد: کار اعالم  وزیر 

 توزیع بسته غذایی 
در ماه رمضان

راه هایی برای
درمان اضطراب

نگاهی به آداب ماه مبارک رمضان در اصفهان

 آوای خوش رمضان 
در نصف جهان
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ماه رمضان به احتمال زیاد
 از سه شنبه آغاز می شود

تحقق رؤیای 52ساله:

 سالم 
والیبال ایران

 به المپیک

اسالم و محیط زیست   

له
قا

رم
س

ــه شــئون و  ــرای کلی ــی اســام ب ــگ غن  فرهن
روابــط انســانی، برنامــه و مقرراتــی وضــع 

نمــوده اســت کــه در همــه زمان هــا و در هــر 
اســت  بشــری  نیاز هــای  پاســخگوی   مکانــی 
و می توانــد انســان ها را در هــر دوره ای بــه رشــد 
اینکــه  و کمــال رهنمــون باشــد؛ مشــروط بــر 
گزینشــی از مقــررات و برنامه هــا اســتفاده نشــود؛ 
بلکــه برنامه هــا و قوانیــن و مقــررات تمام عیــار 
فرهنــگ  دل  در  تردیــد  بــدون  شــود.   اجرایــی 
آیــات و احادیــث و  و برنامه هــای اســام و در 
 ســایر منابــع، در بــاره آب، زمیــن، پاکــی و ناپاکــی

آتش ســوزی و مســایلی از ایــن قبیــل، احــکام 
ــه کمــک آن هــا  زیــادی بــه چشــم می خــورد کــه ب
ــط  ــرای مســایل محی ــی ب ــررات دقیق ــوان مق می ت
زیســت بــه دســت آورد. از پیامبــر اکــرم)ص( 
روایــت شــده اســت کــه حضــرت فرمــود: »تحفظــو 
زمیــن  از  یعنــی  امکــم«؛  فانهــا  االرض  مــن 
ــت... ــادر شماس ــه م ــد ک ــت  کنی ــتی حفاظ به درس

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

انقالبیگری،  تنها راه پیشرفت 
و تحقق اهداف است

در صفحه ورزش )6( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آلودگی محیط زیست، یعنی توقف تدریجی زندگی

هفته محیط زیست گرامی باد

افتتاح نخستین اثر طبیعی ملی

در کمشچه اصفهان

با ستناد شیوه نامه 
وژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فوالد شهر شهرداری فوالدشهر در نظر دارد جهت اتمام پر

چاپ دوم 

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

وش هــای معمــول مشــارکتی بــه   بــا ســتناد شــیوه نامــه امــور ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری ها بــا ر
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد.

عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت بــه 
شــهرداری فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

بــه  نســبت  مشــارکت  جهــت  گــذار  ســرمایه  شناســایی  فراخــوان  در  شــرکت  جهــت  اســت  خواهشــمند 
پیوســت  بــا  و  ده  فرمــو اقــدام  آن  امضــاء  و  مهــر  و  گــذار(  ســرمایه  شناســایی  )جهــت  پیشــنهاد  فــرم  تکمیــل 
بــه   95/03/26 مــورخ  چهارشــنبه  وز  ر اداری  وقــت  پایــان  تــا  مذکــور  فــرم  در  درخواســتی  مــدارک  دن  نمــو
یافــت  در رســید  حراســت،  خانــه  دبیــر  در  آن  ثبــت  از  پــس  و  داده  تحویــل  شــهرداری  حراســت   دبیرخانــه 

نمائید.
یافــت  ر از دبیرخانــه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو

د.  وم خواهنــد بــو نماینــد، از شــرکت در فراخــوان محــر
و  مطــرح  فوالدشــهر  شــهرداری  گــذاری  ســرمایه  عالــی  هیــأت  و  فنــی  کمیتــه  جلســه  در  رســیده  پیشــنهادات 
تصمیم گیــری خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد شــد و بعــد 
از آن موضــوع طــی الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر ارســال و پــس از تاییــد 

و تصویــب آن مطابــق آئین نامــه مالــی شــهرداری ها اقــدام خواهــد شــد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان: 

وژه: سالن اجتماعات گلزار شهدای فوالد شهر  نام و مشخصات پر
وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری: ر ر

ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و بــه 
صــورت اعــالم زمــان بهــره بــرداری بــر اســاس حداقــل مــدت باشــد. )اجــاره ســالن می بایــد طبــق تعرفــه مصــوب 

ــد( ــهر باش ــالمی ش ــرم اس ــورای محت ش
د  آورده شهرداری فوالدشهر: سالن  اجتماعات با وضع و شرایط موجو

مبلــغ  بــرآورد  طبــق  کامــل  بــرداری  بهــره  تــا  ســاختمان  تکمیــل  و  اجرایــی  ینه هــای  هز تمــام  یک:  شــر آورده 
وز  یــال پیــش بینــی مــی گــردد.) مبلــغ بــرآورد تــا زمــان انعقــاد قــرار داد بــا توجــه بــه شــرایط ر 5/329/889/243 ر

بــازار و نوســانات دارای 10 درصــد افزایــش یــا کاهــش مــی باشــد(
ب( شرایط فراخوان:

وژه با شند.  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر
بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــأت عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری نســبت بــه رد 

د. ــو ــد نم ــدام خواه ــنهادات اق پیش
2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

شماره 95/1342/ص مورخ 95/3/11
نوبت اول 

                روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی مناقصه

ــاژ هفــت  ــاز و احــداث ایســتگاه پمپ ــه، اتصــاالت و پمپ هــای مــورد نی ــد لول   1- موضــوع مناقصــه: خری
پمپــه، دیــوار محوطــه و مخــزن 2000 متــر مکعبــی مســکن مهــر شــهر جدیــد فوالدشــهر بــا هزینــه اجــرای 
پنجــاه درصــد از  هزینه هــا بــه شــكل تهاتــر بــا بهتریــن اراضــی موجــود بــا کاربــری تجــاری مســکونی در 
شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه انتخــاب برنــده مناقصــه بــه قیمــت كارشناســی روز و پنجــاه درصــد بــه صــورت 

نقــدی.
2- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جدید فوالدشهر.

مــورخ  اداری  وقــت  تاپایــان   95/3/16 تاریــخ  از  مناقصــه:  اســناد  دریافــت  محــل  و  مهلــت   -3
ــا  ــی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ی ــگاه اینترنت ــه پای ــه ب ــق مراجع  95/3/20 و از طری
ــی عصــر-  ــوار ول ــه نشــانی، بل ــد فوالدشــهر ب ــه شــرکت عمــران شــهر جدی ــا ب http://iets.mporg.ir و ی

ــن: 0315-2630161-5. ــی عصــر، تلف ــدان ول می
4- محــل و زمــان تســلیم پیشــنهاد قیمــت و تاریــخ گشــایش آن: زمــان تحویــل پیشــنهاد قیمــت تــا پایــان 
وقــت اداری مــورخ 95/3/30 و زمــان گشــایش پاكتهــای پیشــنهاد قیمــت در تاریــخ 95/3/31 مــی باشــد.

5- مبلــغ بــرآورد: بیســت و پنــج میلیــارد و ششــصد و بیســت و هفــت میلیــون و هشــتصد و پنجــاه و ســه 
هــزار و ســیصد و هشــتاد و ســه )25,627,853,383( ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ابنیــه، تأسیســات 

برقــی و مكانیكــی ســال 95.
6- میــزان ســپرده شــركت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و هشــتاد و دو میلیــون 

ــال. )1,282,000,000( ری
ــا ضمانــت نامه هــای صــادره  ــد ارجــاع كار: 1-ضمانــت نامــه بانکــی و ی ــوع ســپرده شــركت در فرآین 7- ن
ــوری  ــزی جمه ــک مرك ــت از ســوی بان ــه دارای مجــوز فعالی ــر بانكــی ك ــاری غی از ســوی موسســات اعتب
اســامی ایــران هســتند، در وجــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر دارای حداقــل اعتبــار ســه مــاه و 
قابــل تمدیــد بــه مــدت ســه مــاه 2- فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 2173690205004 ســیبا بانــک 

ملــی بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر 
ــده  ــی نماین ــه كتب ــه معرفینام ــوری: ارائ ــورت حض ــه ص ــناد ب ــت اس ــت دریاف ــاز جه ــورد نی ــدارک م ۸- م

ــركت. ش

تذكــر: داشــتن حداقــل پایــه پنــج در هــر دو رشــته ســاختمان و تأسیســات و تجهیــزات و یا داشــتن حداقل 
ــزی(  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــت س ــه صاحی ــاختمان و آب )گواهینام ــته س ــر دو رش ــج در ه ــه پن پای

جهــت شــركت در مناقصــه الزامــی اســت.
م الف : 2307

گزارش اختصاصی   از محیط زیست برخوار:
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اسالم و محیط زیست        
ادامه از صفحه یک: 

ــط  ــت محی ــان دادن اهمی ــرای نش ــز ب ــن کالم پرمغ  ای
زیســت در اســالم کافــی اســت؛ زیــرا زمیــن را بــه مــادر 
کــه دوست داشــتنی ترین بــرای همــه انسان هاســت 
ــد  ــن باش ــه ذه ــن ب ــا قری ــوده ت ــبیه فرم ــر و تش  تعبی
و بــرای همــه قابــل درک؛ از طرفــی توصیــه بــه حفاظــت 
آن نموده انــد و در جایــی بهداشــت و رعایــت اصــول 
ــت  ــم اس ــه مه ــی - را ک ــردی و اجتماع ــتی - ف بهداش
مــن  )الّنظافــة  برشــمرده اند  ایمــان  نشــانه های  از 

ــان( . االیم
زمیــن  کــردن  آبــاد  دربــاره  قــرآن   در   همچنیــن 
و پایــداری محیــط زیســت آمــده اســت: »ُهــَو َانَشــَاکُم 

ــَن االَْرِض َواْســَتْعَمَرکُْم«؛  مِّ
ــه  ــما را ب ــرد و ش ــق ک ــن خل ــما را در زمی ــد ش  خداون

ــت. ــن گماش ــردن زمی ــاد ک ــارت و آب عم
 لــذا هرگونــه تخریــب از نظــر اســالم ناپســند و غیرقابــل 
ــی اســت. حــال  ــه آبادان ــول اســت. انســان مامــور ب قب
آن کســانی کــه بــه شــیوه های مختلــف زمیــن و منابــع 
ــچ  ــد، از هی ــب می کنن ــگ و ... تخری ــا جن ــی را ب طبیع
ــه  ــد هم ــالم می گوی ــتند. اس ــوردار نیس ــی برخ فرهنگ
آنچــه خلــق شــده بــرای اســتفاده انســان اســت؛ امــا بــه 
گونــه ای کــه درســت اســتفاده شــود و نــه اینکــه شــیوه 

اســتفاده، نابودگــر باشــد. 
اکــرم)ص(  پیامبــر  زیســت،  محیــط  اهمیــت  در 
ــی  ــه و ف ــم القیام ــی احدک ــت عل ــد: »ان قام می فرمای

یــده فســیله فلیغرســها«؛
  اگــر قیامــت برپــا شــود و در دســت کســی نهالــی باشــد

باید آن را بکارد.
مســلمان  انســان  دینــی،  آموزه هــای  اســاس  بــر 
بایــد خــود را در هــر مــکان و موقعیتــی، نگهدارنــده 
محیــط  جملــه  از  نعمت هــا  و  امانت هــا  پاســدار  و 
نابــودی  از  پیشــگیری  بدانــد.  انســانی   زیســت 
ــداری و  ــت امانت ــا رعای ــز ب ــت نی ــدن طبیع ــف ش و تل
ــت  ــط زیس ــی محی ــت. آلودگ ــر اس ــت امکان پذی حفاظ
و  می گــذارد  اثــر  طبیعــی  چرخــه  و  کیفیــت  بــر 
ــوان ــان، حی ــی انس ــرای زندگ ــاری ب ــای زیان ب  پیامده

گیاه و بناها دارد.
ــن  ــی از مهم تری ــی، یک ــروز، مســئله آلودگ ــان ام در جه
ــن مشــکالت تمــدن انســانی اســت و نقــش  و حادتری
ــم گیر  ــیار چش ــت بس ــط زیس ــی محی ــان در آلودگ انس
اســت. طبیعــت، بــرای بقــای نســل بشــر آفریــده شــده 
ــان انســان و طبیعــت  ــدی ناگسســتی می اســت و پیون

وجــود دارد. 
معرفــی  هللا  خلیفــة  را  انســان  متعــال  خــدای 
می کنــد و او را بــه فراگیــری معــارف دینــی، آبــاد 
 ســاختن زمیــن و نجــات آن از هــر گونــه تباهــی 
و تیرگــی  فرامی خوانــد. مقصــود از زمیــن، گســتره 
ــپهر  ــا اوج س ــا ت ــق دری ــه از عم ــت ک ــر اس ــت بش  زیس
ــا  ــن، فرهنــگ زیســت محیطی ب ــرد؛ بنابرای را در برمی گی

مقــام بریــن جانشــینی خــدا آمیختــه اســت. 
ــد  ــوا، آن را می آالی ــش ه ــای پاالی ــه ج ــه ب ــس ک آن ک
و عــوض مرّمــت زمیــن، آن را ویــران می کنــد و بــه 
بــه قطــع درخــت می پــردازد  نهــال   جــای غــرس 
از  صحــرا،  و  دریــا  سالم ســازی  جــای  بــه  و 
فــارغ  چنیــن  نــدارد،  اِبایــی  آن هــا  آلــوده کــردن 
 بی فروغــی بی دریــغ دروغ می گویــد کــه خویشــتن 

را خلیفه خدا می شمرد. 
منظــور از عمــارت زمیــن، تامیــن اصــول زیســت محیطی 
بــرای حیــات انســانی اســت؛ امــا افســوس کــه امــروز 
 فاجعــه بســیار عمیق اســت. انســان امــروز، فرداى بشــر 
ــى  ــا تمدن ــه و ب ــى آویخت ــه تمدن ــرده و ب ــاه ک ــز تب را نی
ــه در  ــد ک ــش کرده ان ــر همراه ــا ناگزی ــده ی ــراه ش هم
ــت.  ــت محیطی اس ــل زیس ــع اصی ــودی مناب ــال ناب ح
متاســفانه دنیــای صنعتــی امــروز بــا تخریــب جنگل هــا 
و نابــودی فضاهــای ســبز و پژمردگــی و مــرگ گل و گیاه 
ــه  ــت، همان گون ــه صنع ــرفت بی روی ــت. پیش روبه روس
ــی  ــتوار خانوادگ ــای اس ــی و پیونده ــک دل ــا، ی ــه صف ک
 را از مــردم صنعــت زده گرفتــه و روانشــان را رنجــور 
ــد  ــای امی ــن روزنه ه ــت، آخری ــاخته اس ــرده س  و افس
خــرم  دشــت های  و  جنگل هــا  کــه  نیــز   را 
 و مزرعه هــای سرســبز بــود، تبــاه ســاخت و انســان 
ــی و دود  ــای بتون ــای خشــن، دیواره ــان آهن ه را در می
و آلودگی هــای گوناگــون صنعتــی، بی کــس و تنهــا رهــا 
ــرگردانی ــه س ــماری ب ــان های بی ش ــون انس ــرد. اکن  ک

ــه نتیجــه  پریشــان حالی و افســردگی دچــار شــده اند ک
شــوم و ناخواســته جهــان صنعتــی اســت و آرام آرام بــه 

ــل می شــود.  فاجعــه ای انســانی تبدی
گفتنــی اســت کــه دانشــمندان، آفــات صنعتــی را بیــش 
از بالهــای طبیعــی دانســته اند. بــر ایــن اســاس، احیــای 
دوبــاره محیط زیســت و برگرداندن ســرزندگی و شــادابی 
ــه نشــاط  ــل مهمــی  در ایجــاد روحی ــه آن، عام ــن ب  زمی
 و امیــد در انسان هاســت و بــه تعبیــری منــار را دزدیدنــد

ــد  ــا می ش ــرا قطع ــد؛ زی ــش را نکندن ــل چاه ــا از قب ام
 در دنیــای صنعتــی نیــز محیــط زیســت را حفاظــت 
ــره  ــز به ــت نی ــرد و از صنع ــداری ک ــداری و پاس و نگه

ــت. گرف
 ســخن آخــر اینکــه بــرای نجات بشــر باید محیط زیســت 
را احیــا کــرد. بــاز هــم تاســف از اینکــه شــنیده می شــود 
ــی  ــی و اصول ــط زیســت از مواضــع قانون ــان محی متولی
در  و  تاثیــر فشــار ها، عقب نشــینی می کننــد  تحــت 
ــن طــرح توســعه و... مجــوز  محــدوده ممنوعــه باعناوی
ــل  ــزرگ و غیرقاب ــن فاجعــه ای ب ــه ای صــادر می شــود ک

تصــور اســت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

امام جمعه اصفهان خطاب به استاندار:
 در ماه رمضان، تمام 

اغذیه فروشی های شهر را تعطیل کنید
در  اصفهــان  جمعــه  امــام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  اصفهــان  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای 
اصفهــان شــهری توریســتی اســت، امــا ایــن مســئله نبایــد 
باعــث فــدا شــدن ارزش هــای دینــی و اســامی  در مــاه مبــارک 
رمضــان شــود در تذکــری بــه اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: 
شــهر  اغذیه فروشــی های  تمــام  کــه  می خواهــم  شــما   از 
دیگــر  و  پارک هــا  در  کــه  کســانی  بــا  و  کنیــد  تعطیــل  را 
ســیگار  یــا  می خورنــد  غــذا  شــهر  مــرور  و  عبــور  مبــادی 
جریمــه  را  آن هــا  کنیــد؛  برخــورد  شــدت  بــه   می کشــند 

کنید.
بــه  اشــاره  بــا  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  اهلل  آیــت 
شــخصیت واالی امــام)ره( و لــزوم احتــرام بــه ایشــان افــزود: 
کــه ایشــان توانســتند  گرمیداشــت امــام بــه دلیــل ایــن اســت 

کننــد. بــه خوبــی مبانــی اســام را احیــا 
دارای  خمینــی  امــام  راه  داد:  ادامــه  طباطبایی نــژاد 
کــه از مهم تریــن آن هــا، اثبــات اســام نــاب  محکماتــی اســت 

اســت. آمریکایــی  اســام  نفــی  و  محمــدی 
داشــت:  اظهــار  رابطــه  همیــن  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
متحجــر و  ســکوالرها  شــاخه  دو  دارای  آمریکایــی   اســام 

 است.
وی بــا بیــان اینکــه چــون امــام خمینــی براســاس فطــرت 
انســان ها صحبــت می کردنــد، جوانــان از طرفــداران اصلــی 
گفــت: قانونگرایــی از دیگــر ویژگی هــای امــام  ایشــان بودنــد، 
گــر قانونــی مشــکل هــم  کیــد داشــتند ا راحــل بــود و ایشــان تا
کــرد. کــه اصــاح نشــده، بایــد بــه آن تمکیــن  دارد تــا زمانــی 
کیــد بــر اینکه اصفهان شــهری توریســتی  طباطبایی نــژاد بــا تا
اســت، امــا ایــن مســئله نبایــد باعــث فــدا شــدن ارزش هــای 
دینــی و اســامی  در مــاه مبــارک رمضــان شــود در تذکــری بــه 
ــام  ــه تم ک ــم  ــما می خواه ــه داد: از ش ــان ادام ــتاندار اصفه اس
کــه در  کســانی  کنیــد و بــا  اغذیه فروشــی های شــهر را تعطیــل 
پارک هــا و دیگــر مبــادی عبــور و مــرور شــهر غــذا می خورنــد یــا 
کنیــد؛ آن هــا را جریمــه  ســیگار می کشــند بــه شــدت برخــورد 
کنیــد تــا همــه  کنیــد یــا دســت کم آن هــا را مدتــی توقیــف 

کــه اصفهــان شــهری مذهبــی اســت. بداننــد 

امام جمعه شهرکرد:
دشمن به دنبال سست کردن 

باورهای مردم است
گفــت: یکــی از توطئه هــای  کــرد  امــام جمعــه شــهر 
کــردن باورهــا   کــه دشــمن دنبــال می کنــد، سســت 

و آرمان های مردم است.
االســام  حجــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در  نکونــام  محمدعلــی 
نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــای امــام خمینــی)ره( 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  همان گونــه  افــزود: 
14خردادمــاه در ســالروز ارتحــال ملکوتــی امــام راحــل 
متعبــد  تمام عیــار،  مومــن  راحــل  امــام  فرمودنــد 

بودنــد. تمام عیــار  انقابــی  و  تمام عیــار 
رهبــری  معظــم  مقــام  شــد:  یــادآور  نکونــام   
انقــاب  آرمان هــای  ادامــه  بــرای  فــرد  دلســوزترین 
اســامی  و امــام و در راه زنــده نگهداشــتن آرمان هــای 
کامــل هســتند.  امــام راحــل و انقــاب، یــک الگــوی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد 
کــه دشــمن دنبــال  کــرد: یکــی از توطئه هایــی  کیــد  تا
کــردن باورهــا و آرمان هــای مــردم  می کنــد، سســت 
ــام  ــل و مق ــام راح ــه استکبارســتیزی ام اســت و روحی
معظــم رهبــری باعــث توطئــه دشــمنان شــده اســت.
کنی  شــایعه پرا بنــگاه  دروغ پــردازی  وی  گفتــه  بــه 
سندســازی  و  راحــل  امــام  درخصــوص  بی بی ســی 
مــردم  آرمــان  کــه  اســت  ایــن  بــرای  آمریــکا  جعلــی 
امــام  کــه  کننــد  اعــام  غ  بــه دور و  کننــد  را سســت 
ایــن  کــه  حالــی  در  بودنــد؛  انعطاف پذیــر  رهبــری، 
شــدن  سســت  باعــث  هیــچ گاه  کنی هــا  دروغ پرا
کــه  چــرا  اســت؛  نشــده  انقابــی  مــردم  آرمان هــای 
امــام راحــل یــک دشمن شــناس تمام عیــار بودنــد. 

امام جمعه کاشان:
 رفتار آل سعود 

 در ممنوعیت ورود حجاج ایرانی 
مانند اقدام کفار قریش است

آیــت  اهلل عبدالنبــی نمــازی در خطبه های 
کیمیای وطن
ابراهیم قربانی 

ایــن هفتــه نمــاز جمعــه ایــن شهرســتان 
کبیــر  بــا تســلیت 14 خردادمــاه ســالروز ارتحــال بنیانگــذار 
کــه در  کــرد: یکــی از موضوعاتــی  انقــاب اســامی  اظهــار 
حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها بایــد مــورد توجــه، تعلیــم و 
ــی ابعــاد شــخصیت امــام اســت؛  ــرد، ارزیاب گی ــرار  ــل ق تحلی
کــه ســزاوار اســت بــرای مــا  کــه ایــن وجــوه آن چنــان  چــرا 
ــادآوری  ــا ی کاشــان ب روشــن نیســت. نماینــده ولی فقیــه در 
جلســه انتخــاب رهبــر پــس از ارتحــال امــام خمینــی)ره( 
گفــت: در نهایــت جلســه انتخــاب رهبــر خــدای متعــال افکار 
نماینــدگان مجلــس خبــرگان را بــه ســمت و ســوی انتخــاب 
کــرد و این  مقــام معظــم رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای هدایت 
کــرد: در  معجــزه و هدایتــی الهــی بــود. نمــازی خاطرنشــان 
رهبــری  معظــم  مقــام  زعامــت  دوران  ســال   27 طــول 
کشــورمان بــا طوفان هــا، حــوادث، بحران هــای داخلــی، 
امــا  بــوده؛  مواجــه  متعــددی  بیــن  المللــی  و  منطقــه ای 
ســکاندار ســفینه انقــاب بــا تکیــه بــر امــداد الهــی و یــاری 
کــردن امــام عصر)عــج(، ایــن نظــام را بــه بهتریــن وجــه 
کرده انــد.وی متذکــر شــد: امــروز ملــت  رهبــری و هدایــت 
ایــران بــه زعامــت مقــام معظــم رهبــری آســایش و آســودگی 
کــرده اســت. خطیــب  خــواب راحــت را از مســتکبران ســلب 
کاشــان در بخــش دیگــری از خطبه هــا امتنــاع  نمــاز جمعــه 
ایرانــی  حجــاج  پذیــرش  از  ســعود  آل   رژیــم 
بیــت  اهلل  الحــرام را یــادآور شــد و عنــوان کــرد: همان طــور کــه 
و  بنی امیه هــا  ابوســفیان ها،  ابوجهل هــا  اســام  صــدر  در 
کفــار قریــش از ورود پیامبــر و مســلمانان بــه مکــه جلوگیــری 
می کردنــد امــروز رژیــم آل ســعود ملــت ایــران را از زیــارت 

خانه خدا محروم می سازند.

نماز جمعه

 حضــرت آیــت  هللا خامنــه ای روز جمعــه 14 خــرداد بــا حضــور 
در مراســم بیســت وهفتمین ســالگرد رحلــت بنیانگــذار کبیــر 
انقــالب اســالمی  حضــرت امــام خمینــی )رضــوان  هللا  تعالــی 
ــران در حــرم  ــی ای ــردم انقالب ــاع پرشــکوه م ــه(، در اجتم  علی

مطهــر امــام راحــل ســخنرانی کردنــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی 
ــر معظــم  ــات رهب ــری، خالصــه بیان ــام معظــم رهب ــر مق دفت

انقــالب بــه شــرح ذیــل اســت:
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
 صبــح روز )جمعــه( در اجتمــاع عظیــم و پرشــکوه قشــرهای 
ــام  ــی)ره(، ام ــام خمین ــر ام ــرم مطه ــردم در ح ــف م مختل
راحــل را شــخصیت »مؤمــِن متعبــِد انقالبــی« خواندنــد و بــا 
ــه عنــوان تنهــا  ــِی ملــت« ب ــر ادامــه راه »امــاِم انقالب تاکیــد ب
راه پیشــرفت و تحقــق اهــداف مــردم و نظــام، پنــج شــاخص 
ــا  ــد ب ــد: بای ــد و افزودن ــن کردن ــری« را تبیی ــم »انقالبیگ مه
اســتفاده از تجربــه مذاکــرات هســته ای، یعنــی اثبــات ضرورت 
ــکا، مســیر حرکــت و پیشــرفت کشــور  ــه آمری بی اعتمــادی ب

ــه داد. را ادام
ــم  ــود در مراس ــخنان خ ــه ای در س ــت هللا خامن ــرت آی حض
بیســت وهفتمین ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی تعبیــر 
»مؤمــِن متعبــِد انقالبــی« را صفتــی جامــع بــرای امــام راحــل 
ــدا« ــه خ ــن ب ــوار، »مؤم ــام بزرگ ــد: ام ــمردند و افزودن  برش
ــه  ــن ب ــدف« و »مؤم ــه ه ــن ب ــردم«، »مؤم ــه م ــن ب »مؤم

ــاند.« ــدف می رس ــن ه ــه ای ــه او را ب ــود ک ــی ب راه
ایشــان درخصــوص متعبــد بــودن امــام)ره( خاطرنشــان 
کردنــد: ایشــان عبــد صالــح پــروردگار و اهــل خشــوع، تضــرع 

ــود. و دعــا ب
ــد و  ــاره کردن ــام)ره( اش ــوم ام ــی س ــه وی  ژگ ــالب ب ــر انق رهب
ــود و همیــن صفــت علــت  گفتنــد: امــام، »امــاِم انقالبــی« ب

ــت. ــان اس ــادی از ایش ــای م ــت قدرت ه ــی عصبانی اصل
ــا  ــه قدرت ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
از کلمــه انقــالب و انقالبیگــری ملــت ایــران بــه شــدت 
ــه در  ــارهایی ک ــی فش ــت اصل ــد: عل ــد، افزودن ــراس دارن ه
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــا بهانه ه ــادی ب ــال های متم ــول س ط
 موضــوع هســته ای و حقــوق بشــر بــه ملــت وارد شــده اســت

خصوصیــت انقالبیگــری ملــت ایــران و نظــام اســالمی 
ــران از  ــدن ای ــارج ش ــه خ ــاره ب ــا اش ــالب ب ــت.رهبر انق  اس
کنتــرل قدرت هــا و تبدیــل نظــام اســالمی  بــه الگــوی 
ــت  ــن اس ــی ای ــئله اساس ــد: مس ــا گفتن ــش ملت ه الهام بخ
کــه امــاِم انقالبــی، کشــور را از بســیاری از منجالب هــا از جملــه 
»منجالب هــای وابســتگی، فســاد سیاســی، فســاد اخالقــی 
ــی، عقب ماندگی هــای علمــی، اقتصــادی  ــن الملل ــارت بی حق
و فنــاوری و آقاباالســری آمریــکا و انگلیــس« نجــات داد و در 
مســیر حرکــت کشــور و ملــت، تغییــری بــزرگ ایجــاد کــرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه امــام 
ــای  ــمت هدف ه ــه س ــور را ب ــت کش ــل حرک ــوار)ره(، ری بزرگ
ــد:  ــر داد، افزودن ــزرگ یعنــی »حاکمیــت دیــن خــدا« تغیی ب
حاکمیــت دیــن خــدا عبــارت اســت از تحقــق عدالــت 
اجتماعــی واقعــی، ریشــه کنی فقــر و جهــل، ریشــه کنی 
اســتضعاف و آســیب های اجتماعــی، برقــراری منظومــه 
ارزش هــای اســالمی، تامیــن ســالمت جســمی  و اخالقــی و 
معنــوی، پیشــرفت علمی کشــور، تامیــن عــزت و هویــت ملــی 
ــور. ــای کش ــردن ظرفیت ه ــال ک ــی و فع ــن الملل ــدار بی و اقت

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه سخنانش ــری در ادام ــم رهب ــام معظ مق

ــا  ــارزه ی ــه دوران مب ــر ب ــط منحص ــودن فق ــی ب ــه انقالب اینک
دوران امــام)ره( نیســت، در تبییــن انقالبیگــری، خاطرنشــان 
 کردنــد: انقــالب و انقالبیگــری بــرای همــه دوران هاســت 
و انقــالب یــک رود جــاری اســت و همــه کســانی کــه 
ــی  ــد، انقالب ــل کنن ــری عم ــاخص های انقالبیگ ــاس ش براس
هســتند؛ حتــی جوانانــی کــه امــام)ره( را هــم ندیــده باشــند.

رهبــر انقــالب، طــرز تفکــری کــه انقالبیگــری را مســاوی 
و  »تنــدرو«  بــه  را  مــردم  و  می خوانــد  بــودن  افراطــی 
ــمردند و  ــا برش ــی از خطاه ــد، یک ــیم می کن ــه رو« تقس »میان
گفتنــد: چنیــن دو گانه هایــی کــه ســوغات بیگانــگان و ســخن 
ــد وارد فرهنــگ سیاســی کشــور شــود. دشــمنان اســت، نبای

ــی  ــوع انقالب ــر در موض ــای دیگ ــک خط ــه ی ــالب ب ــر انق رهب
بــودن و انقالبیگــری اشــاره کردنــد و گفتنــد: توقــع یــک 
میــزان انقالبیگــری از همــه کســانی کــه در مســیر شــاخص ها 
ــد، اشــتباه اســت  و جهت گیری هــای انقــالب حرکــت می کنن
و اصــل بــر ایــن اســت کــه شــاخص های انقالبیگــری وجــود 

داشــته باشــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: ممکــن اســت فــردی 
ــی، بهتــر حرکــت  ــه مفاهیــم انقــالب و عمــل انقالب نســبت ب
ــد  ــت نکن ــت او حرک ــدت و جدی ــا ش ــری ب ــرد دیگ ــد و ف کن
امــا هــر دو انقالبــی هســتند و نمی تــوان هــر فــردی را کــه در 
ــت  ــا خــوب حرک ــرار دارد، ام ــالب ق مســیر شــاخص های انق
نمی کنــد، متهــم بــه غیرانقالبیگــری و ضدانقــالب بــودن، کــرد.

رهبــر انقــالب ســپس در تبییــن معیارهــای اصلــی انقالبیگری 
ــدی  ــد: »پایبن ــده پرداختن ــاخص عم ــج ش ــریح پن ــه تش ب
اســالمی« انقــالب  اساســی  ارزش هــای  و  مبانــی   بــه 

»هدف گیــری مســتمر آرمان هــا و همــت بلنــد بــرای رســیدن 
ــور« ــه کش ــتقالل همه جانب ــه اس ــدی ب ــا«، »پایبن ــه آن ه  ب
»حساســیت در برابــر دشــمن و تبعیــت نکــردن از او« و 

»تقــوای دینــی و سیاســی«.
اوِل  شــاخص  تبییــن  در  خامنــه ای  هللا  آیــت  حضــرت 
انقالبیگــری یعنــی »پایبنــدی بــه ارزش هــا و اصــول مبنایــی« 
اســالم  نــاب در مقابــل  اســالم  بــه  افزودنــد: »اعتقــاد 

آمریکایــی«، اصلی تریــن نکتــه ایــن شــاخص اســت.
ــاخه  ــی دو ش ــالم آمریکای ــد: اس ــان کردن ــان خاطرنش ایش
»اســالم متحجــر« و »اســالم ســکوالر« دارد کــه اســتکبار از 

ــد. ــت می کن ــاخه حمای ــر دو ش ه
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، »اعتقــاد عمیــق بــه محــور بــودن 
مــردم« را از دیگــر مبانــی انقــالب خواندنــد و تاکیــد کردنــد: در 
نظــام اســالمی، »رای و خواســت و اهــداف و منافــع مــردم« 
اصــل اســت و اعتقــاد واقعــی بــه ایــن حقایــق، از ضروریــات 

انقالبیگــری اســت.

رهبــر انقــالب، »پیشــرفت، تحــول و تکامــل« را از دیگــر 
ارزش هــای اساســی انقــالب برشــمردند و افزودنــد: فــرد 
ــی  ــر روز در پ ــاد دارد و ه ــز اعتق ــن ارزش نی ــه ای ــی ب انقالب

ــت. ــاع اس ــدن اوض ــر ش ــول و بهت تح
»حمایــت از محرومــان و اقشــار ضعیــف« و »حمایــت از 
ــالب  ــر انق ــه رهب ــود ک ــری ب ــان«، ارزش دیگ ــان جه مظلوم
ــه  در تبییــن اولیــن شــاخص انقالبیگــری، یعنــی پایبنــدی ب

ــد. ــاره کردن ــه آن اش ــالب ب ــی انق ــول و مبان اص
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپس در تبییــن شــاخص دوم 
انقالبیگــری، یعنــی »همــت بلنــد بــرای پیشــرفت و رســیدن 
ــری  ــد از پیگی ــی نبای ــچ وضع ــد: در هی ــا« افزودن ــه آرمان ه ب
اهــداف بــزرگ انقــالب و مــردم منصــرف شــد یــا بــه وضــع 

ــت داد. موجــود رضای
ایشــان »تنبلــی، محافظــه کاری و ناامیــدی« را نقطــه مقابــل 
ایــن شــاخص دانســتند و تاکیــد کردنــد: راه پیشــرفت، 
ــن  ــدام در ای ــری، م ــا انقالبیگ ــد ب ــت و بای ــدنی اس تمام نش

ــرد. ــت ک ــیر حرک مس
شــاخص ســوم انقالبیگــری، »پایبنــدی بــه اســتقالل« اســت 
کــه رهبــر انقــالب در ســخنان خــود در اجتمــاع عظیــم مــردم 
ــه  ــام)ره( آن را در س ــت ام ــالگرد رحل ــت وهفتمین س در بیس

بعــد سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی تبییــن کردنــد.
ــری  ــاخص انقالبیگ ــن ش ــن آخری ــن در تبیی ــان همچنی ایش
ــی  ــوای دین ــد: تق ــی« گفتن ــی و سیاس ــوای دین ــی »تق  یعن
ــه  ــی ک ــه اهداف ــق هم ــرای تحق ــت ب ــالش و مراقب ــی ت یعن

ــت. ــرده اس ــه ک ــن و مطالب ــه تعیی ــرای جامع ــالم ب اس
ــد ــل ش ــی حاص ــوای دین ــر تق ــد: اگ ــالب افزودن ــر انق  رهب
ــان را در  ــود و انس ــد ب ــل خواه ــز حاص ــی نی ــوای سیاس تق
»لغزشــگاه های سیاســی و مســئولیتی« حفــظ خواهــد کــرد.

ــاع  ــالب اســالمی  در اجتم ــر انق ــی ســخنان رهب بخــش پایان
 پرشــکوه مــردم در تجدیــد بیعــت بــا آرمان هــای امــام راحــل
 بــه چنــد توصیــه مهــم اختصــاص داشــت کــه نخســتین آن ها

»توجه به امام به عنوان یک الگوی کامل« بود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن زمینــه گفتنــد: در 
نقشــه راهــی کــه امــروز بیــان و ترســیم شــد، امــام در همــه 
ــوان  ــه عن ــد ب ــرار دارد و بای ــن ســطح ق شــاخص ها در باالتری

ــرد. ــرار گی ــام ق ــه و اهتم ــورد توج ــل م ــوی کام ــک الگ ی
ایشــان تامــل و تعمــق مســتمر در صحیفــه امــام و وصیتنامــه 
ــی  ــام را راه ــع ام ــار و مواض ــا گفت ــن ب ــس گرفت ــان و ان ایش
بــرای الگــو قــرار دادن آن عزیــز بــه عــرش ســفر کــرده 
ایــن مســئله  به ویــژه جوانــان،  بــه همــه،   برشــمردند و 

را توصیه کردند.
توصیــه دوم رهبــر انقــالب »فرامــوش نکــردن تجربــه حاصــل 

شــده از مذاکــرات هســته ای« بــود. 
ایشــان تاکیــد کردنــد: ایــن تجربــه بــه مــا می آمــوزد کــه اگــر 
ــچ گاه از نقــش  ــم، او هی ــازل کنی ــی تن ــکا حت ــل آمری در مقاب

مخربــش دســت برنمــی دارد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه مذاکــرات بــا 1 + ۵ 
و حتــی مذاکــرات جداگانــه بــا آمریــکا در موضــوع هســته ای 
ــا تــالش بــرادران فعــال مــا، مذاکــرات بــه نقــاط  افزودنــد: ب
مشــترکی رســید؛ امــا آمریــکا تاکنــون در »عمــل بــه تعهــدات 

خــود«، بدقولــی و بدعهــدی کــرده و دّبــه درآورده اســت.
ایشــان افزودنــد: خیلی هــا قبــل از مذاکــرات هســته ای نیــز 
ــد؛  ــی می کردن ــتند و پیش بین ــکا را می دانس ــار آمری ــن رفت ای

امــا برخــی نمی دانســتند کــه حــاال بایــد بداننــد.
ــر  ــرض محــال در ه ــر ف ــر ب ــد: اگ ــد کردن ــالب تاکی ــر انق رهب
 زمینــه ای از جملــه حقــوق بشــر، موشــکی، تروریســم، لبنــان

فلســطین و هــر قضیــه دیگــری بــا آمریــکا، بحــث و مذاکــره 
کنیــم و از اصــول و مواضــع خــود کوتــاه هــم بیاییــم، او کوتــاه 
ــا، در عمــل  ــا و تبســم ها و حرف ه ــد از لبخنده ــد و بع نمی آی

ــد. ــال می کن اهــداف خــود را دنب
ــود. ــت و ملــت« ب ــر انقــالب، »اتحــاد دول ــه ســوم رهب توصی

ایشــان افزودنــد: هرکســی در مقاطــع مختلف ممکن اســت از 
دولتــی خوشــش بیایــد یــا نیایــد کــه البتــه ایــرادی نــدارد؛ اما 
اتحــاد ملــت و دولــت، نبایــد در هیــچ حالتــی بــر هــم بخــورد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: البتــه انتقــاد و مطالبــه از 
دولــت بــی  شــکال اســت و بــا وحــدت منافاتــی نــدارد؛ امــا 
همان گونــه کــه در زمــان همــه دولت هــا ایــن توصیــه را بیــان 
کــرده ام، بایــد مراقــب بــود نقــار و کــدورت بــه وجــود نیایــد و 
ــل تهدیدهــا و دشــمنی ها، هــم دوش و همــدل  همــه در مقاب

باشــند.
ــد:  ــه گانه« افزودن ــوای س ــدت ق ــر »وح ــد ب ــا تاکی ــان ب ایش
ــدارد؛  ــی قــوا ن ــه وظایــف قانون ــا عمــل ب ــی ب وحــدت، منافات
ــی و  ــا جناحــی، همدل ــا احساســات شــخصی ی ــد ب ــا نبای ام

ــرد. ــوا را خدشــه دار ک همراهــی ق
ــان  ــد از بی ــد: بای ــد کردن ــه ای تاکی ــت هللا خامن ــرت آی حض
و  »دوقطبی گــری«  »دوجریانــی«،  کــه  حرف هایــی 
ــا دشــمن  ــه وجــود مــی آورد، خــودداری کــرد ت »تخاصــم« ب

ــد. ــه ببین ــران را یکپارچ ــه ای هم
ــل  ــدن تقاب ــه ای دی ــالب، »جبه ــر انق ــه رهب ــن توصی چهارمی
بــا آمریــکا« بــود. ایشــان خاطرنشــان کردنــد: آمریــکا البتــه 
ــه  ــه ب ــن جبه ــداد ای ــا امت ــرار دارد؛ ام ــه ق ــن جبه ــز ای در مرک
ــیده  ــور کش ــل کش ــه داخ ــی ب ــون و گاه حت ــای گوناگ جاه
ــاخه های  ــه ش ــای هم ــب فعالیت ه ــد مراق ــه بای ــود ک می ش

ــود. ــه ب ــن جبه ــدای ای ــان و پی پنه
»برجســته بــودن و پررنــگ مانــدن خطــوط فاصــل بــا 
دشــمنان«، پنجمیــن توصیــه رهبــر انقــالب اســالمی  در 
ــود. ــام)ره( ب ــال ام ــالگرد ارتح ــت وهفتمین س ــم بیس مراس

ایشــان تاکیــد کردنــد: برخــی جریان هــای داخلــی بــا 
ــد و  ــن ضــرورت، خطــوط مــرزی را حفــظ نکردن ــت از ای غفل
فاصل گذاری هــا، تضعیــف و کمرنــگ شــد؛ امــا بایــد مراقــب 
باشــیم خطــوط مــرزی بــا دشــمنان انقــالب و امــام و ملــت 

ــگ نشــود. کمرن
ــت  ــه مل ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی ــه حض ــن توصی و آخری
ــد  ــل کنی ــاد کام ــدا اعتم ــرت خ ــده نص ــه وع ــئوالن: ب  و مس
ــمنان از آن  ــم دش ــوری چش ــه ک ــده ب ــید آین ــن باش و مطمئ

ــت. ــران اس ــان ای ــت و جوان مل

تبیین پنج شاخص اصلی انقالبیگری در سخنان مهم رهبرمعظم انقالب اسالمی  در مرقد مطهر امام خمینی 

انقالبیگری، تنها راه پیشرفت و تحقق اهداف است

 وزارت امــور خارجــه آمریــکا در تازه تریــن گــزارش خــود، ایــران 
ــت  ــرد. حمای ــی ک ــان معرف ــم در جه ــی  تروریس ــن حام را اصلی تری
از حــزب هللا لبنــان، از جملــه مــواردی اســت کــه از آن  تحــت عنــوان 

حمایــت از تروریســم یــاد شــده اســت. 
ــه  ــجو، وزارت خارج ــزاری دانش ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
آمریــکا در گــزارش تــازه ای کــه روز پنجشــنبه منتشــر کــرده بــا تکــرار 
ادعاهــای اثبات نشــده، ایــران را بــه حمایــت از تروریســم متهــم کــرد.

بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، گــزارش ســاالنه تروریســم وزارت خارجه 
ــا گــروه ۵+1  ــران را علی رغــم امضــای توافــق هســته ای ب ــکا ای  آمری
ــم  ــت از تروریس ــرو در حمای ــورهای پیش ــی از کش ــوان یک ــه عن ب

ــت. ــرده اس ــداد ک قلم
در بخشــی از ایــن گــزارش عنــوان شــده اســت کــه ایــران »در ســال 
ــی  ــان باق ــم در جه ــی تروریس ــی  دولت ــن حام ــم اصلی تری 201۵ ه
ــی،  ــای مال ــه حمایت ه ــا از جمل ــه ای از حمایت ه ــده و مجموع مان

ــه  ــان ارای ــر جه ــی در سرتاس ــه گروه های ــزات را ب ــوزش و تجهی آم
می کنــد.«

فلســطینی  مقاومــت  لبنــان، گروه هــای  حــزب هللا  از   حمایــت 
و گروه هــای عراقــی از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن گــزارش از 
آن هــا تحــت عنــوان حمایــت از تروریســم یاد شــده اســت. جمهوری 
ــای  ــت از فعالیت ه ــاره حمای ــا درب ــه ادعاه ــران، قاطعان ــالمی  ای اس
تروریســتی را رد می کنــد. تهــران ضمــن یــادآوری کمک هــای 
ــیمیایی  ــه ش ــان حمل ــراق در جری ــور ع ــدام، دیکتات ــه ص ــکا ب آمری
بــه روســتای حلبچــه می گویــد کــه خــود قربانــی تروریســم اســت. 
نشــریه »فاریــن پالیســی« چند ســال پیــش در گزارشــی اختصاصی 
ــکا )ســیا(  ــات مرکــزی آمری ــه اســناد ســازمان اطالع ــا اســتناد ب ب
فــاش کــرد کــه آمریــکا از حمــالت شــیمیایی عــراق بــه ایــران مطلــع 
بــوده و حتــی بــا دادن تصاویــر ماهــواره ای بــه »صــدام حســین« در 

ــرده اســت. ــن حمــالت کمــک می ک ای

ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی  ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
موضــع ایــران در برابــر کشــورهای منطقــه برادرانــه 
اســت، گفــت: همــواره بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی 
کشــور تــالش کــرده، امــا از آن علیــه کشــوری اســتفاده 

ــرد. ــم ک نخواهی
ــت ــه مل ــل از خان ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب

علــی الریجانــی در گفت وگــو بــا شــبکه المیادیــن 
ــو  ــه ج ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــان در پاس لبن
ــت،  ــه اس ــم چگون ــس ده ــان در مجل ــر پارلم ــم ب حاک
گفــت: شــرایط ایــران از نظــر سیاســی در حــوزه مســایل 
داخلــی بــه یــک بلــوغ رســیده و جریان هــای مخلتــف 

ــند. ــده آن می اندیش ــور و آین ــی کش ــع مل ــه مناف ب
ــوص  ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــس در پاس ــس مجل ریی

ــم  ــر می کن ــرد: فک ــح ک ــالب تصری ــر انق ــا رهب ــاط ب ارتب
ــالب  ــم انق ــر معظ ــا رهب ــا ب ــه م ــالیان درازی ک در س
ــالب  ــروزی انق ــدای پی ــاید از ابت ــتیم، ش ــاط داش ارتب
ایشــان همیشــه در مســایل مهــم کشــور حضــور داشــته 

ــد. ــاذ کردن ــی اتخ ــات مهم و تصمیم
الریجانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارتبــاط قلبــی بیــن بنــده 
و تمامــی  نماینــدگان مجلــس بــا رهبــر انقــالب همیشــه 
وجــود داشــته و ارادت بــه ایشــان داریــم، گفــت: ارادت 
ــاص  ــروه خ ــک گ ــه ی ــاص ب ــالب اختص ــر انق ــه رهب ب
ــرا روی  ــرا و غیراصولگ ــدی اصولگ ــا صف بن ــدارد؛ منته ن
ســالیق دیگــر اســت؛ ممکــن اســت قرائت هــا متفــاوت 
باشــد، امــا دربــاره تبعیــت از رهبــری و توجــه بــه 
ــد. ــر می کنن ــور فک ــه یک ج ــان هم ــای ایش رهنمون ه

الریجانی: ایاالت متحده: ایران، اصلی ترین حامی  تروریسم در جهان است! 
 اصولگرا و غیراصولگرا در تبعیت از رهبری یک جور فکر می کنند

 بــه گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز
ســخنان حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر 
معظــم انقــالب، در گرامیداشــت ســالروز ارتحــال 
در  گســترده ای  بازتــاب  خمینــی)ره(  امــام 

داشــت. عربــی  رســانه های 
ــر انقــالب  ــه نقــل از رهب ــار ب ــی المن  شــبکه لبنان
گــزارش داد: ایــران هرگــز بــا آمریــکا در مســایل 
منطقــه ای همــکاری نخواهــد کــرد؛ زیــرا اهــداف 
ــران  ــا اهــداف ای ــکا در منطقــه 180 درجــه ب آمری

اختــالف دارد.
ــه ای  ــری افــزود: آیــت هللا خامن ــن شــبکه خب ای
بــا  مقابلــه  بــرای  ایــران خواســت  مــردم  از 
کشــورهایی کــه بــه دنبــال قلــدری مقابــل ایــران 
هســتند، مســتحکم، متحــد و انقالبــی باقــی 

بماننــد.
 شــبکه الجزیــره قطــر بــه انعــکاس بیانــات 
رهبــر معظــم انقــالب پرداخــت و بــه نقــل از 
وی گــزارش داد: آمریــکا از پیــروزی انقــالب 
ــه  ــران ادام ــا ای ــه دشــمنی ب ــون ب اســالمی  تاکن
داده اســت و اعتمــاد بــه انگلیــس خبیــث و 
ــزرگ - اشــتباهی ســنگین  ــکا - شــیطان ب آمری

ــت. اس
 روزنامــه الکترونیکــی رای الیــوم بــه نقــل از 
آیــت هللا خامنــه ای نوشــت: ایــران قصد نــدارد در 
مســایل منطقــه ای بــا دشــمنان سرســخت خــود 
یعنــی آمریــکا و انگلیــس خبیــث همــکاری کنــد.

در  آمریــکا  بــا  هرگــز  ایــران  داد:  ادامــه  وی 
اهــداف آمریــکا در منطقــه 180 درجــه بــا اهــداف مســایل منطقــه ای همــکاری نخواهــد کــرد؛ زیــرا 

ــالف دارد. ــران اخت ای
ــکاس ســخنان  ــا انع ــه ب شــبکه ســعودی العربی
رهبــر ایــران گــزارش داد: آیــت هللا خامنــه ای 
درخصــوص  آمریــکا  بــا  ایــران  تاکیــد کــرد 
ــام  ــش را انج ــرد و تعهدات ــره ک ــته ای مذاک هس

داد؛ امــا آمریــکا عهــدش را شکســت.
انعــکاس  بــه  الســومریه  عراقــی  شــبکه 
انقــالب  رهبــر  ســخنان  مهــم  بخش هــای 
پرداخــت و گــزارش داد: رهبــر عالــی ایــران 
انگلیــس  آمریــکا،  از  بــه شــدت  روز جمعــه 
و اســراییل انتقــاد کــرد و آن هــا را دشــمنان 
همچنیــن  وی  توصیــف کــرد.  ایــران  اصلــی 
 آمریــکا را بــه پایبنــد نبــودن بــه توافــق هســته ای 

متهم کرد.

بازتاب گسترده سخنان آیت هللا خامنه ای در رسانه های عربی

حتما بخوانید!
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 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
گرانفروشی صحت ندارد

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــای  کیمیای وطن ــه بنگاه ه ــوان اینک ــا عن ــان ب اصفه

بــه  صنعتــی و رســانه ها در کنــار همدیگــر می تواننــد 
ــه  ــق ب ــق و وثی ــات دقی ــج اطالع ــل در تروی ــورت مکم ص
جامعــه ایفــای نقــش کننــد، گفــت: گرانفروشــی محصوالت 
فــوالد مبارکــه صحــت نداشــته و تعطیلــی بعضــی از 
ــوده  ــی ب ــن مال ــدم تمک ــی از ع ــدی ناش ــای تولی واحده
اســت؛ ضمــن آنکــه حضــور محصــوالت فــوالد مبارکــه در 
بــورس و حــذف رانــت ناشــی از اختــالف قیمــت کارخانــه و 
بــازار اعتــراض ایــن عــده را بــه همــراه داشــته اســت. بهــرام 
ســبحانی افــزود: تمامــی فعالیت هایــی کــه در یــک بنــگاه 
صنعتــی انجــام می شــود، اگــر بــه صــورت صحیــح 
پیرامــون  جامعــه  در  نمی توانــد  نگــردد،  اطالع رســانی 
خویــش اثرگــذار باشــد. ســبحانی حضــور اصحــاب رســانه 
در خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه را مؤثــر دانســت و افــزود: 
وقتــی خبرنــگاران در محیــط صنعــت حضــور می یابنــد و از 
ــی  ــزرگ صنعت ــه ب ــک مجموع ــای ی ــا فعالیت ه ــک ب نزدی
ــن در  ــه یقی ــه آشــنا می شــوند، قطــع ب ــوالد مبارک ــل ف مث
یاری رســان  عملکــرد شــرکت  و  دســتاوردها  انعــکاس 
خواهنــد بــود و در مقابــل، شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز از ایــن 
عامــل  مدیــر  می شــود.  منتفــع  خبرنــگاران  اقــدام 
بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد خاورمیانــه خاطرنشــان 
راســتای  در  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  کــرد: 
سیاســت های خــود و اســتراتژی تعریــف شــده در ارتبــاط 
ــانه های  ــا رس ــی ب ــه تنگاتنگ ــته رابط ــانه ها، توانس ــا رس ب
خــود  دســتاوردهای  و  نمــوده  برقــرار   جمعــی 
را بــه اطــالع عمــوم برســاند. وی افــزود: مــا بــر ایــن عقیــده 
هســتیم کــه فــوالد مبارکــه یــک کارخانــه ملــی بــا تولیــدات 
فراملــی اســت و بــا ســرمایه گــذاری در واحدهــای متعددی 
ــه  ــته ب ــام داده، توانس ــور انج ــار کش ــه و کن ــه در گوش ک
ــا  ــز کشــور م ــردم عزی ــد و م ــی دســت یاب ــات بزرگ توفیق
شــوند  آشــنا  اقدامــات  ایــن  ابعــاد  همــه  بــا   بایــد 
ــر  ــق رســانه ها امکان پذی ــم از طری ــن مه و اطالع رســانی ای
ــوالد  ــه ف ــته ک ــای گذش ــال در ماه ه ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
مبارکــه میزبــان هیئت هــای اقتصــادی کشــورهای اروپایــی 
ــان  ــد تصورش ــب ش ــه موج ــوالد مبارک ــور در ف ــود، حض ب
ایــران  و  کنــد  تغییــر  ایــران  صنعــت  بــه   نســبت 
ــت  ــد. در حقیق ــا بدانن ــی اروپ ــای کشــورهای صنعت را همپ
ــن  ــکاس ای ــد در انع ــه می توانن ــتند ک ــانه ها هس ــن رس ای
ــه خصــوص قشــر  ــه جامعــه ب توفیقــات و تزریــق امیــد ب
ــی کــه بزرگ تریــن دغدغه شــان کار و اشــتغال اســت  جوان
تأثیرگــذار باشــند. بنــا بــر ایــن گــزارش، ســبحانی بــا اشــاره 
بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد در گــروه فــوالد مبارکــه افــزود: 
ایجــاد ظرفیــت ۱۰ میلیــون تــن تولیــد فــوالد در گــروه فوالد 
ــا  ــا ب ــتیم ت ــم هس ــه مصم ــده ک ــذاری ش ــه هدفگ مبارک
شــروع بهره بــرداری از طرح هــای توســعه شــرکت و فــوالد 
مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا ظرفیــت تولیــد ۷٫۵ میلیــون 
ــه حــدود ۱۰٫۵ میلیــون تــن برســانیم و در  تــن فعلــی را ب
ــه  ــت را ب ــن ظرفی ــم ای ــبی بتوانی ــی مناس ــی دوره زمان ط

صورت عملیاتی مورد استفاده قرار دهیم.

 پایانه لجستیک بار اصفهان 
کلنگ زنی شد

مراســم افتتــاح و کلنگ زنــی پایانــه لجســتیک بــار حمــل 
و نقــل اســتان اصفهــان در زمینــی بــا مســاحت 446 هزار 
ــل  ــر کل حم ــد. مدی ــزار ش ــک برگ ــاز ی ــع در ف ــر مرب مت
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــل و پایانه ه و نق
واگــذاری ایــن شــهرک هفــت ســال بــه طــول انجامیــد، 
افــزود: ســرانجام تالش هــای بی وقفــه درخصــوص ایــن 
طــرح بــه نتیجــه رســید و باحضــور مهنــدس کشــاورزیان 
کلنگ زنــی آن انجــام شــد. داریــوش امانــی خاطرنشــان 
کــرد: ایــن شــهرک دارای ظرفیــت 3۰ هــزار نفــر اســت که 
براســاس آن تمــام فعــاالن و مشــاغل مربــوط بــه حمــل 
ــه ایــن محــل نقــل مــکان  ــد ب و نقــل جــاده ای می توانن
کننــد و در راســتای حمــل  و نقــل کاالی اســتان کــه یــک 
قطــب مهــم اقتصــادی، صنعتــی و کشــاورزی اســت، گام 
بســیار مهمــی برداشــته شــود. شــهرام آدم نــژاد، معــاون 
برنامه ریــزی ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــو و  ــا ذکــر ایــن مطلــب کــه ایــن عمــل طرحــی ن نیــز ب
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــاخت های حم ــوزه زیرس ــا در ح زیب
ــور  ــار در کش ــای ب ــت: پایانه ه ــار داش ــت، اظه ــر اس مؤث
ــنگین  ــای س ــازی ترافیک ه ــی جداس ــدف اصل ــا 3 ه ب
درون شــهری و هدایــت آن هــا بــه بیــرون از شــهر، تجمیع 
ــه  ــده ک ــاخته ش ــل س ــل و نق ــد در حم ــر م ــار و تغیی ب
احــداث و افتتــاح ایــن شــهرک ها و گســترش آن در 
ــن  ــه ای ــد ب ــز اســتان ها می توان ــزرگ و مراک شــهرهای ب

امــر کمــک شــایانی کنــد.

کلینیک درمان ناباروری شهرکرد 
افتتاح شد

کلینیــک درمــان نابــاروری حضــرت زهــرا)س( 
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــهرکرد ب در ش
ــاح شــد. رییــس دانشــگاه  آمــوزش پزشــکی افتت
ــا  ــم ب ــن مراس ــز در ای ــهرکرد نی ــکی ش ــوم پزش عل
اشــاره بــه اینکــه کلینیــک نابــاروری شــهرکرد، 
در  اســت کــه  پروژه هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه بهره بــرداری 
بهره بــرداری  بــا  عنــوان کــرد:  اســت،  رســیده 
از ایــن پــروژه نیــازی بــه ســفر زوج هــا بــرای 
ــان  ــت و درم ــر نیس ــتان های دیگ ــه اس ــان ب درم
می شــود.  انجــام  اســتان  مرکــز  در  نابــاروری 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــوان ک ــم زاده عن ــی هاش مرتض
ــان ســاخته  ــران حــوزه بهداشــت و درم کمــک خی
ــش  ــروژه بی ــن پ ــاخت ای ــرای س ــت. ب ــده اس ش
ــس  ــت. ریی ــده اس ــه ش ــال هزین ــارد ری از 6 میلی
ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــزار و ۲۰۰  ــک ه ــای ی ــا زیربن ــروژه ب ــن پ ــه ای اینک
ــا  متــر مربــع ســاخته شــده اســت، عنــوان کــرد: ب
ــاران  ــی بیم ــروژه هزینه هــای درمان ــن پ احــداث ای

اســتان کاهــش پیــدا می کنــد.

اخبار کوتاه

بخــش بزرگــی از پیام هــای تبلیغاتــی 
سرویس  اقتصاد

   دامون رشیدزاده 

خــود  بــه  شــامپوها  تبلیــغ  را 
ــی کــه  اختصــاص می دهــد. تبلیغــات پررنــگ و لعاب
 نه تنهــا بــا هزینه هــای گزافــی ســاخته می شــود

ــغ  ــت مبال ــد پرداخ ــز نیازمن ــش نی ــرای پخ ــه ب بلک
سرســام آور اســت. بــا نگاهــی بــه ایــن تبلیغــات چنــد 
ســوال ذهــن هــر بیننــده ای را مشــغول می کنــد: 
نخســت اینکــه ایــن تبلیغــات تــا چــه انــدازه واقعــی 
ــن  ــر ای ــی ب ــه چــه نظارت و درســت اســت؟ دوم اینک

بازار پرسود وجود دارد؟
تبلیغات گسترده

تبلیغــات وسوســه انگیزی کــه درخصــوص شــامپوهای 
رســانه های  در  مــو  ضدریــزش  و  تقویت کننــده 
داخلــی و خارجــی می بینیــم، باعــث شــده خیلی هــا 
ــد ــود دارن ــای خ ــه موه ــادی ب ــیت زی ــه حساس  ک

ــان  ــه روزانه ش ــامپوها را در برنام ــن ش ــتفاده از ای اس
 قــرار دهنــد و هــر چنــد وقــت یــک بــار پــول زیــادی 

را برای خرید این محصوالت صرف کنند. 
شــرایط ســخت تولیــد باعــث شــده بســیاری از 
شــامپوها و محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی مربــوط 
ــد، در  ــودن می کنن ــه ب ــای ویتامین ــه ادع ــو ک ــه م ب

ــند.  ــر باش ــن موث ــی از ویتامی ــت خال حقیق
شــامپوهای تقویتــی هــم نمی تواننــد باعــث رشــد مــو 
شــوند. ایــن شــامپوها ملکول هــای بزرگــی دارنــد کــه 
جــذب پوســت ســر نمی شــوند؛ البتــه ماننــد الیــه ای 
باعــث  ترمیــم  و  را می پوشــانند  مــو  روی ســاقه 

آســیب های آن می شــوند؛ امــا بــر رشــد مــو تاثیــری 
ــت آن  ــم اســت، عل ــو ک ــر رشــد م ــی اگ ــد. حت ندارن
ــک  ــت ی ــن خاصی ــون بزرگ تری ــت؛ چ ــامپو نیس ش
شــامپو تمیزکنندگــی موســت. در واقــع ریشــه اصلــی 
ریــزش مــو، مــوارد ژنتیکــی و ارثــی اســت و اســتفاده 
از ایــن شــامپوها نقــش چندانــی در تقویــت مــو 

نــدارد.
واقعیت

ــی  ــو و زیبای ــت و م ــان پوس ــن متخصص ــر انجم دبی

ایــران دربــاره اینکــه تبلیغــات بعضــی شــامپوها بــرای 
جلوگیــری از ریــزش مــو تــا چــه انــدازه واقعیــت دارد 
ــوینده ای  ــواد ش ــامپوها م ــد: »ش ــنا می گوی ــه ایس ب
ــرای  ــده و ب ــوان پاک کنن ــه عن ــط ب ــه فق ــتند ک هس
تمیــزی و پاکیزگــی مــوی ســر بــه کار می رونــد. 
ــی  ــه آلودگ ــت ک ــن اس ــامپو ای ــت ش ــع خاصی  درواق
البتــه بعضــی شــامپوها  از موهــا پــاک کنــد.  را 
ــای  ــه موه ــرادی ک ــد و اف ــی دارن ــت نرم کنندگ خاصی
ــد.  ــد از ایــن شــامپوها اســتفاده می کنن خشــک دارن

ــع  ــه مان ــدارد ک ــود ن ــامپویی وج ــچ ش ــع، هی در واق
ریــزش و باعــث تقویــت مــو شــود. هــر آنچــه 
می بینیــم تبلیغاتــی اســت کــه در بــازار فــروش چنــد 
ــن اســت  ــت ای ــاردی شــامپو وجــود دارد. واقعی میلی
ــه  ــدارد ک ــت ن ــه تقوی ــازی ب ــو نی ــرده م ــت م ــه باف ک
بخواهیــم آن را بــا اســتفاده از شــامپو حفــظ کنیــم.«

لزوم اطالع رسانی
تبلیغــات  در  آنچــه  شــد  همان گونــه کــه گفتــه 
ــای  ــوان مبن ــچ عن ــه هی ــود ب ــده می ش ــامپوها دی ش
ــز ایــن  ــدارد و متخصصــان پوســت و مــو نی علمــی ن
ــا  ــود ویتامین ه ــه وج ــد ک ــد می کنن ــوع را تایی موض
تاثیــری در  و پروتئین هــا در شــامپوها نمی توانــد 
ــا موجــب  ــو داشــته باشــد ی ــزش م ــری از ری جلوگی

ــود.  ــو ش ــت م ــد و تقوی رش
بــا ایــن حــال تبلیغــات تلویزیونــی سرشــار از این گونــه 
ــای الزم در  ــه نظارت ه ــدون اینک ــت؛ ب ــات اس تبلیغ
ــر  ایــن زمینــه صــورت گیــرد. جــای خالــی نظــارت ب
ــی  ــه یک ــل ب ــامپو را تبدی ــازار ش ــی ب ــن تبلیغات چنی
و  اســت  کــرده  بازارهــای کشــور  پرســودترین  از 
شــرکت های مختلــف تولیــدی داخــل و واردکننــدگان 
بــه  راه  همیــن  از  ســاالنه  خارجــی  محصــوالت 
ــد. ســودهایی  ــدا می کنن ــی دســت پی ســودهای کالن
ــی  ــدم آگاه ــی ع ــارت کاف ــود نظ ــر نب ــالوه ب ــه ع ک
کافــی مصرف کننــدگان اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
ــوی  ــه از س ــتر چ ــه بیش ــر چ ــانی ه ــزوم اطالع رس ل
ــت  ــئوالن وزارت بهداش ــوی مس ــه از س ــانه ها و چ رس

بیــش از پیــش احســاس می شــود.

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

پشت پرده بازار پرسود شامپو

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه گفــت: نخســتین بســته حمایــت 
غذایــی بــه مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان در 
ــد قــرار می گیــرد. علــی ربیعــی  اختیــار خانوارهــای نیازمن
ــه  ــد ب ــرح می توانن ــن ط ــمول ای ــای مش ــت: خانواره گف
محــض دریافــت پیامــک از طریــق تلفــن همــراه بــا 

مراجعــه بــه فروشــگاه های زنجیــره ای 
و از پیــش  تعییــن شــده، کاالهــای 
مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد. 
ســبدهای  ریالــی  ارزش  ربیعــی، 
ــای  ــرای خانواره ــی را ب ــت غذای حمای
ــا ۱۲۰  ــن ۸۰ ت ــن طــرح بی مشــمول ای
هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: 
 4 در  امســال  دارد  نظــر  در  دولــت 
ــن  ــی را بی ــت غذای ــت ســبد حمای نوب

خانواده هــای نیازمنــد توزیــع کنــد. وی عرضــه یــک وعــده 
ــر  ــتان های کمت ــودک در اس ــای ک ــرم در مهده ــذای گ غ
برخــوردار و توزیــع شــیر در مــدارس را از دیگــر برنامه هــای 
حمایتــی دولــت در ســال ۹۵ دانســت و افــزود: بــه زودی 

ــت اجرایــی خواهــد شــد.  ــن برنامه هــای حمایتــی دول ای
وزیــر کار همچنیــن از بــه روز شــدن پرداخــت حقــوق 
بازنشســتگان تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی فوالد 
خبــر داد و گفــت: درحــال حاضــر، دولــت تمــام معوقــات 
ــز  ــتگان را واری ــروه از بازنشس ــن گ ــوق ای ــه حق ــوط ب مرب
کــرده اســت و آنــان هیــچ طلبــی ندارنــد. 
صنــدوق  در  بحــران  ایجــاد  علــت  وی 
بازنشســتگی فــوالد را پیش بینــی نشــدن 
محاســبات بیمــه ای در ایجاد ایــن صندوق 
همیــن  افــزود:  و  دانســت  آن  اداره  و 
موضــوع باعــث شــد ایــن صنــدوق دچــار 
نارســایی های ســاختاری عمیــق شــود. 
ــن  ــا راه حــل برون رفــت از ای ــر کار تنه وزی
مشــکل را اصــالح محاســبات بیمــه ای بــا 
ــدوق فــوالد دانســت و گفــت:  اســتفاده از دارایی هــای صن
ــی  ــا هماهنگ ــر دارد ب ــت در نظ ــاس دول ــن اس ــر همی ب
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  و  حسابرســی  ســازمان های 

ــع ــد. ربی ــرف کن ــکل را برط ــن مش ــور ای کش

وزیر کار اعالم کرد:
توزیع بسته غذایی در ماه رمضان

ــاالنه ۷۰۰  ــت: س ــان گف ــتاندار اصفه ــن: اس ــای وط کیمی
ــه  ــد می شــود ک ــون دالر طــال در اســتان تولی ــا ۸۰۰ میلی ت
متاســفانه بخشــی از آن بــه صــورت قاچــاق از کشــور 
خــارج می شــود. رســول زرگرپــور در جلســه کمیتــه 
داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  صــادرات  توســعه  

صــادرات  گــزارش  براســاس 
۹4 ســال  در  اصفهــان   اســتان 

گمــرک   ۱۲۰ بیــن  در  اصفهــان 
صادراتــی کشــور، در رده هفتــم قــرار 
ــالش شــود  ــد ت ــه اســت و بای گرفت
کــه بــه جایــگاه چهــارم ارتقــا یابــد. 
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات در 
ــی  ــر وزن ــد از نظ ــال ۹4، ۷ درص س
ــش و از  ــه ســال ۹3 افزای نســبت ب

نظــر ارزشــی ۷ درصــد کاهــش داشــته اســت، افــزود: در 
ــادرات و واردات  ــارد دالر ص ــال ۹۵، 6.۵ میلی ــه س دو ماه
اســتان، ۵.۵ میلیــارد دالر بــوده اســت. اســتاندار اصفهــان 
ــوالد  ــزود: ۷۷ درصــد ارزش صــادرات اســتان، آهــن، ف اف

 محصــوالت لبنــی، فــرش و مصنوعــات فلــزی اســت 
و مهم تریــن صــادرات گمــرک کاشــان، مربــوط بــه فــرش 

و کفپــوش بــا ســهم ۷۵ درصــد صــادرات اســت. 
وی تصریــح کــرد: براســاس گــزارش اعالم شــده صــادرات 
ایــن گمــرک از نظــر وزنــی ۱۹ درصــد رشــد، ولــی از نظــر 
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــی ۲۹ درص ارزش
زرگرپــور بیشــترین صــادرات را به کشــورهای 
 عــراق، افغانســتان و پاکســتان برشــمرد 
و گفــت: ۱۱4 تــن فــرش دســتباف بــه ارزش 
۱۲ میلیــون دالر در ســال ۹4 صــادر شــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه ــت. اس اس
ســاالنه ۷۰۰ تــا ۸۰۰ میلیــون دالر طــال در 
اســتان تولیــد می شــود، گفــت: بخشــی از آن 
بــه صــورت قاچــاق از کشــور خــارج می شــود 
کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه شــد. وی تاکید کرد: الزم اســت 
ــدگان  ــا صادرکنن ــود ت ــم ش ــه ای فراه ــه گون ــه ب ــه زمین ک
ــد  ــی جدی ــته  حمایت ــه بس ــدگان ب ــران و تولیدکنن صنعتگ

دولــت اعتمــاد کامــل پیــدا کننــد.

ــک  ــت ی ــا عضوی ــک ب ــا در اوپ ــی آفریقایی ه ــا قدرت نمای ــان ب همزم
کشــور جدیــد و نــگاه داشــتن عنــوان دبیــر کلــی، نظــام ســهمیه بندی 
اوپــک احیــا نشــد تــا عمــال حــرف ایــران در پایــان نشســت ۱6۹ بــه 

کرســی ننشــیند. 
انتخــاب دبیــر کل جدیــد و تعییــن تکلیــف نظــام ســهمیه بندی اوپــک 
دو محــور اصلــی برگــزاری یکصــد و شــصت و نهمیــن نشســت وزیران 
نفــت اوپــک بــود کــه در نهایــت بــا وجــود انتخــاب دبیــر کل جدیــد 
ایــن ســازمان از نیجریــه، دربــاره تعییــن ســهمیه های جدیــد تولیــد 

ــه تصمیم گیــری انجــام نشــد.  نفــت اوپــک هیچ گون
ــرای  ــی ب ــه نوع ــران ب ــن، ای ــت در وی ــن نشس ــزاری ای ــش از برگ پی
بعضــی از کشــورهای عضــو اوپــک بــه منظــور بازگشــت نظــام 
ســهمیه بندی خــط و نشــان کشــیده بــود؛ بــه طــوری کــه در آســتانه 
ــه ای  ــال برنام ــه فع ــود ک ــرده ب ــد ک ــران تاکی ــک، ای نشســت ۱6۹ اوپ
ــان  ــا زم ــدارد و ت ــود ن ــام خ ــت خ ــد نف ــش تولی ــف افزای ــرای توق ب
ــت  ــادرات نف ــد و ص ــش تولی ــه افزای ــهمیه بندی ب ــام س ــای نظ احی

ــد.  ــه می ده ــود ادام ــام خ خ
ــه  ــا گذشــت حــدود ۱4 ســال از فعالیــت عبــدهللا ســالم البــدری ب ب
ــی  ــور آفریقای ــک کش ــده ی ــر نماین ــار دیگ ــک ب ــر کل اوپ ــوان دبی عن
ــاب  ــک انتخ ــد اوپ ــرکل جدی ــوان دبی ــه عن ــه ب ــار از نیجری ــن ب و ای

شــد. مهــر

ــی  ــته اینترنت ــک بس ــذف ی ــطه ح ــه واس ــه ب ــکالتی ک ــال مش ــه  دنب ب
پرطرفــدار بــرای مشــترکان ایجــاد شــد، روابــط عمومــی شــرکت 
ــب  ــت جل ــرکت جه ــن ش ــرد: ای ــد ک ــر تاکی ــار دیگ ــیار ب ــات س ارتباط
رضایــت مشــترکان ناراضــی یــک گیگابایــت اینترنــت رایــگان در اختیــار 
آن هــا می گــذارد. مــاه گذشــته اپراتــور اول ارتباطــی یــا همــان شــرکت 
ــذف  ــود را ح ــدار خ ــی پرطرف ــته های اینترنت ــی از بس ــراه اول یک هم
ــذف  ــش از ح ــرکت، پی ــن ش ــی ای ــط عموم ــالم رواب ــق اع ــرد و طب ک
ــک،  ــق ارســال پیام ــن موضــوع از طری ــا ای ــی آلف بســته ۲٫۵ گیگابایت
ــه  ــن ب ــن مت ــا ای ــی ب ــب پیامک ــن ترتی ــود. بدی ــده ب ــانی ش اطالع رس
ــه آن هــا اعــالم شــد: »مشــترک  ــور ارســال و ب مشــترکان بســته مذک
ــته  ــراه از بس ــت هم ــه اینترن ــال ب ــت اتص ــون جه ــما تاکن ــی، ش گرام
ــه  ــم ب ــد. مفتخری ــتفاده کرده ای ــدود اس ــرعت مح ــا س ــا ب ــه آلف ماهان
ــته  ــرعت برداش ــت س ــخ ۹۵/۰۲/۱3 محدودی ــانیم از تاری ــالع برس اط
ــه زودی  ــدون مــرز ب ــا ســرعت ب ــن ب خواهــد شــد. بســته های جایگزی
بــه اطــالع شــما خواهــد رســید.« دربــاره علــت حــذف ایــن بســته نیــز 
 3G ــش ــه پوش ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــده ب ــوان ش ــه عن این گون
همــراه اول در بیشــتر نقــاط کشــور وجــود داشــته و در بیشــتر شــهرهای 
ــه  ــم گرفت ــور تصمی ــت، اپرات ــل اس ــا کام ــش تقریب ــن پوش ــزرگ ای ب
بســته آلفــای ۲٫۵ گیــگ خــود را حــذف و آن را بــه »آلفــا +« کــه دارای 

ــد. ایســنا ــل کن ســرعت بیشــتری اســت، تبدی

کیمیــای وطــن: معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
گفــت: ایســتگاه متــروی چهــارراه تختــی اصفهــان تــا مردادمــاه امســال 
ــا  ــرو ت ــاعات کار مت ــال آن س ــه دنب ــه ب ــد ک ــرداری می رس ــه بهره ب ب

ســاعت ۲۲ افزایــش خواهــد یافــت. 
علیرضــا صلواتــی درخصــوص آخریــن وضعیــت ایســتگاه های متــروی 
ــن رو  ــت: از ای ــار داش ــتند، اظه ــاخت هس ــال س ــه در ح ــان ک اصفه
ــرداد  ــا م ــی ت ــارراه تخت ــروی چه ــتگاه مت ــود ایس ــی می ش پیش بین

ــرداری برســد.  ــره ب ــه به ســال جــاری ب
وی بــا بیــان اینکــه هــر چــه متــرو بــه محــدوده مرکــزی شــهر نزدیــک 
ــت،  ــد داش ــتری خواه ــر بیش ــاعات کاری آن تاثی ــش س ــود، افزای ش
ــتگاه  ــا ایس ــرو ت ــرداری از مت ــس از بهره ب ــاس پ ــن اس ــر ای ــزود: ب اف
ــا ۲۲  ــز ت ــی نی ــن ســامانه حمــل و نقل ــی ســاعات کار ای ــارراه تخت چه

شــب افزایــش خواهــد یافــت. 
ــه  ــه ب ــان در ادام ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
خریــد تجهیــزات جانبــی متــروی اصفهــان اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
ایــن تجهیــزات بــه منظــور اســتفاده در مواقــع بــروز مشــکل و تامیــن 
ــه ورود رام هــای  ــه ب ــد شــد. وی در ادام ــه خواهن ــه کار گرفت ــت ب امنی
ــا  ــن رام ه ــت: ای ــراز داش ــرد و اب ــاره ک ــان اش ــه اصفه ــرو ب ــد مت جدی
ــوط  ــه خط ــرای ورود ب ــدن ب ــت ش ــال تس ــر در ح ــال حاض ــز در ح  نی

هستند.

حرف ایران در اوپک به کرسی ننشست

ین صادرکنندگان کاال به ایران لیست عمده تر
وســیه، ایتالیــا، فرانســه، انگلســتان و  براســاس اطالعــات منتشــر شــده از ســوی گمــرک ایــران کشــورهای چیــن، فدراســیون ر
زش یــک میلیــارد و 175  یــکا در لیســت کشــورهای عمــده طــرف معاملــه واردات کاال بــه ایــران قــرار دارنــد. چیــن بــا وارداتــی بــه ار آمر

میلیــون و 66 هــزار و 972 دالر در صــدر ایــن لیســت جــا دارد.

در قاب تصویر

متروی اصفهان مرداد به چهارراه تختی می رسد

کوتاه از اقتصاد 

 آمادگی ایران 
برای اتصال شبکه برق به اروپا

ــرای  ــران ب ــی ای ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
ــب  ــال قری ــا، از اتص ــه اروپ ــرق ب ــبکه ب ــال ش اتص
ــا دو کشــور حاشــیه  ــران ب ــرق ای ــوع شــبکه ب الوق
حمیــد  داد.  خبــر  فــارس  خلیــج  جنوبــی 
چیت چیــان در دیــدار بــا »اربــان راســناک«، دبیــر 
کل منشــور جهانــی انــرژی در تهــران بــا بیــان 
ــود  ــران وج ــی در ای ــرژی خوب ــت ان ــه ظرفی اینک
شــبکه  بــه  را  آن  می تــوان  به راحتــی  دارد کــه 
بــرق اروپــا متصــل کــرد، گفــت: مســئولیت منشــور 
انــرژی ایجــاب می کنــد کــه روابــط بیــن کشــورها 
را در زمینــه انــرژی تســهیل کنــد. وزیــر نیــرو 
ــرق  ــاط شــبکه ب ــراری ارتب درخصــوص امــکان برق
ــح  ــا تصری ــه اروپ ــادرات گاز ب ــا و ص ــران و اروپ ای
ــت  ــوزه وزارت نف ــی در ح ــوع گاز طبیع ــرد: موض ک
اســت و در تمــاس بــا مســئوالن نفــت مــورد تاکیــد 
قــرار گرفتــه؛ ولــی در زمینــه برقــراری ارتبــاط 
الکتریکــی بــا اروپــا وزارت نیــرو آمادگــی دارد تا در 
صــورت نیــاز اروپــا، ایــن ارتبــاط را برقــرار کنــد. این 
عضــو کابینــه دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در 
حــال حاضــر بــا ۷ کشــور همســایه خــود در زمینــه 
ــکاری دارد  ــرق هم ــادل ب ــادرات و واردات و تب  ص
ــرق  ــادرات ب ــم ص ــون حج ــت: هم اکن ــار داش اظه

ــت. ــزان واردات اس ــش از می ــران بی ای

 دالل بازی 
دلیل افزایش قیمت خرمای بم

بــم کــه لقــب باکیفیت تریــن خرمــای تولیــد 
داخــل کشــور را بــه خــود داده، هم اکنــون آمادگــی 
ــی دارد؛  ــازار داخل ــه ب ــن خرمــا را ب ورود ۱۰ هــزار ت
ــا ســودجویی مانــع موجــب افزایــش  امــا دالالن ب
دالل بــازی  شــده اند.  محصــول  ایــن  قیمــت 
اســت  اســتان  کشــاورزی  آفــت  مهم تریــن 
ــت و  ــاده اس ــاکاران افت ــان خرم ــه ج ــاال ب ــه ح ک
در  خرمــا  محصــول  تــن  هــزار   ۱۰ درحالی کــه 
ــع در  ــاده توزی ــم آم ــتان ب ــردخانه های شهرس س
ــدام  ــا دالالن اق ــت ام ــور اس ــف کش ــق مختل مناط
بــه گــران کــردن ایــن محصــول کرده انــد و قیمــت 
محصــول تقریبــا ۲ تــا 4 هــزار تومــان بــه  تناســب 
در مناطــق مختلــف کشــور گــران شــده اســت. ایــن 
ــول  ــن پ ــه ای ــی اســت ک ــت در حال ــش قیم افزای
اضافــه، بــه جیــب دالالن و ســودجویان مــی رود و 
ــت ناراضــی  ــش قیم ــن افزای ــز از ای کشــاورزان نی
هســتند؛ زیــرا حضــور ایــن محصــول بــر ســر 
ــت باغ هــای  ــه برک ــاه رمضــان را مای ســفره های م

خــود می داننــد.

بانک ها بخش تولید را در اولویت 
پرداخت تسهیالت قرار می دهند

ــزد  ــدن و تجــارت ی ــت، مع ــس ســازمان صنع ریی
گفــت: بــر اســاس مصوبــه بانــک مرکــزی بانک هــا 
اولویــت  در  را  تولیــد  موظــف هســتند بخــش 
پرداخــت تســهیالت قــرار دهنــد. محمدرضــا علمدار 
یــزدی در نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد اظهــار داشــت: بــا اســتناد بــه مصوبــه ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی در راســتای رفــع مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی بانــک مرکــزی مصوبــه ای 
ــد  ــکالت تولی ــل مش ــا ح ــی بانک ه ــا تمام داده ت
را در دســتور کار قــرار داده و واحدهــا را در اولویــت 
ــا  پرداخــت تســهیالت قــرار دهنــد. وی در ادامــه ب
ــهیالت  ــت تس ــت در پرداخ ــدام دول ــه اق ــاره ب اش
ســوی  از  واحدهــا  شناســایی  و  میلیــاردی   ۱6
ــرد:  ــوان ک ــتان ها عن ــت در اس ــازمان های صنع س
ــی  ــه اقدامات ــدی از جمل ــای تولی ــای واحده احی
اســت کــه در دســتور کار ســازمان صنعــت اســتان 
قــرار گرفتــه کــه بــر ایــن اســاس 4۰۱ واحــد بــرای 
شناســایی  تســهیالت  پرداخــت  نخســت  فــاز 
معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس  شــده اند. 
ایــن  و تجــارت واحدهــای مشــمول دریافــت 
تســهیالت را راکــد و نیمه فعــال دارای اشــتغال 
ــا ۱۰۰ نفــر برشــمرد و گفــت: طرح هــای صنعتــی  ت
کــه پیشــرفت فیزیکــی بیشــتر از 6۰ درصــد دارنــد 
ــد.  ــت کنن ــهیالت را دریاف ــن تس ــد ای ــز می توانن نی
ــن واحدهــا  ــه ای ــان داشــت: اطالعــات اولی وی بی
در کمیته هــای تخصصــی احصــا شــده و بــرای 
ــه بانک هــا معرفــی خواهنــد  دریافــت تســهیالت ب

شــد.

یک پیشنهاد به ایران خودرو و سایپا
بهــروز مشــهدی، کارشــناس صنعــت خــودرو گفــت: 
واحدهــای تحقیــق و توســعه ایران خــودرو و ســایپا 
ــرمایه گذاری  ــا س ــد ب ــا بتوانن ــوند ت ــام ش ــد ادغ بای
مشــترک در جهــت طراحــی و تولیــد خودرویــی 
باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب حرکــت کننــد. بهروز 
ــای  ــر واحده ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــهدی اظه مش
تحقیــق و توســعه دو خودروســاز بــزرگ بــه صــورت 
نیــز  هیچ کــدام  و  می کننــد  فعالیــت  مجــزا 
خروجــی مناســبی نداشــته اند. وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن شــرکت ها بــه دالیــل مختلــف ســرمایه گذاری 
انجــام  توســعه  و  تحقیــق  واحدهــای  در  را  الزم 
نمی دهنــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن وضعیــت در 
حالــی اســت کــه رمــز موفقیــت خودروســازان بزرگ 
بین المللــی، ســرمایه گذاری در حــوزه تحقیــق و 
توســعه اســت. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم 
و صنعــت ادامــه داد:  اگــر ایران خــودرو و ســایپا 
در ســال های گذشــته مخصوصــا در دوره ای کــه 
درآمــد و ســود بیشــتری داشــتند در حــوزه تحقیــق 
و توســعه متمرکــز می شــدند، هم اکنــون شــاهد 
ادامــه تولیــد خودروهــای قدیمــی در کشــور نبودیــم. 
بــرای خودروســاز شــدن، ایران خــودرو و ســایپا 
ــام  ــق و توســعه خــود را ادغ ــد واحدهــای تحقی بای
ــام  ــوزه انج ــن ح ــترک در ای ــرمایه گذاری مش و س
ــروی  ــرمایه و نی ــع س ــا تجمی ــد ب ــا بتوانن ــد ت دهن

انســانی، خروجــی مناســبی داشــته باشــند.

حتما بخوانید!
3تولید ساالنه 800 میلیون دالر طال... یکشنبه 16 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 170 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی:

37 میلیون تومان

32 میلیون و 800 هزار تومان

new 315 ام وی ام

ام وی ام 550

دنا

رانا

V8 206 پژو

پژو 206 تیپ 2

پژو 206 تیپ 5

37 میلیون و 500 هزار 
تومان

33 میلیون تومان

43 میلیون و 400 هزار 
تومان

51 میلیون و 400 هزار تومان

42 میلیون تومان

استاندار اصفهان اعالم کرد:
تولید ساالنه ۸۰۰ میلیون دالر طال در اصفهان

تصمیم اپراتور اول برای حذف بسته پرطرفدار



شهردار اصفهان:
گفتمان دانش محوری نباید دستاویز 

چالش های شهری اصفهان شود
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار   کیمیای وطن

ــد ایجــاد شــده در  ــان دانش محــوری و بســتر جدی گفتم
ــا  ــد تلفیقــی ب ــان نبای ــوآوری در اصفه حــوزه خالقیــت و ن
ــم  ــازه دهی ــد اج ــت: نبای ــد، گف ــهری باش ــای ش چالش ه
ــان، دســتاویز چالش هــای  ــد شــهری اصفه ــن جدی عناوی
شــهری شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
جمالی نــژاد در نخســتین همایــش ملــی بافــت میانــی کــه 
در کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه 
بــر اســاس فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب احیــای تمدن 
ــد در دســتور کار مســئوالن  و معمــاری نویــن اســالمی بای
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی باشــد، اظهــار کــرد: باید 
توجــه داشــت کــه ایــن تمــدن در ســال های گذشــته 
ــرار  ــورد توجــه ق ــی م توســط مســئوالن کشــورهای اروپای
ــروز  ــر داشــتند؛ ام ــن ام ــرداری الزم را از ای ــه و بهره ب گرفت
مــا بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای نویــن بــرای برپــا کــردن 
ــا روح اســالمی و معنویــت بهــره   تمــدن نویــن اســالمی ب
ــر  ــای اخی ــی از برنامه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــم. وی ب جویی
شــهرداری اصفهــان در حــوزه کارهــای فرهنگــی، اجتماعــی 
و خدماتــی، افزایــش مشــارکت اجتماعــی شــهروندان 
بــوده اســت، افــزود: از ایــن رو در نظــر داریــم دیــوار 
به ویــژه  و  دولتــی  نهادهــای  و  مــردم  بی اعتمــادی 
مدیریــت شــهری را کوتــاه کنیــم. شــهردار اصفهــان بــا بیان 
اینکــه تمــدن نویــن اســالمی خــود نســبت بــه تمدن هــای 
ــد  ــرد: بای ــه ک ــت، اضاف ــژه ای را داش ــع وی ــین موض پیش
توجــه داشــت کــه ایــن تمــدن نقــاط قــوت ایــن تمدن هــا 
 را الگوبــرداری کــرده و ســعی داشــته نقــاط ضعــف آن هــا 

را تکرار نکند. 
ــد در  ــا بای ــا نه تنه ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
کشــورمان و به ویــژه در شــهر اصفهــان در بافت هــای 
ــت  ــالم اس ــان اس ــه هم ــم ک ــوژی حاک ــف ایدئول مختل
انســانی  افــزود: حاکمیــت صفــات   را حاکــم کنیــم، 
ــت  ــه عبودی ــی از جمل ــل اله ــه فع ــب ب ــات منتس  و صف
انســانی، تذکــر امنیــت، کرامــت  تواضــع،   و عبــادت، 
امنیــت، میانــه روی، امــر بــه معــروف، نهــی از منکــر 
عبرت گیــری و ... را بایــد در بدنــه شــهرهای مان - چــه از 
جهــت صــوری و چــه از جهــت ســیرتی - تســری دهیــم. 
شــهردار اصفهــان، اصفهــان را مهم تریــن شــهر کشــور 
ــرد  ــوان ک ــوری عن ــان دانش مح ــری گفتم ــه تس  در زمین
و ابــراز داشــت: اصفهــان اولیــن شــهری بــود کــه راه انــدازی 
کریــدور علــم و فنــاوری در آن بــه تصویــب رســید و ایــن 

امــر می توانــد بــه همــه شــهرها تســری یابــد.

شهردار اصفهان 

 برگزاری ویژه برنامه 
رویت هالل ماه در اصفهان

کــرد: ویژه برنامــه  مدیــر مرکــز آمــوزش نجــوم ادیــب اعــام 
ــاه رمضــان روز دوشــنبه 17 خــرداد  عمومــی رویــت هــال م
از ســاعت 6 تــا 8:30 عصــر در ایــن مرکــز اجــرا می شــود و 
حضــور کلیــه شــهروندان در ایــن برنامــه آزاد و رایــگان اســت. 
مهــدی اســحاقی افــزود: فعالیت هــای مرکــز نجــوم ادیــب 
ترویجــی  فعالیت هــای  و  آموزشــی  کاس هــای  برگــزاری 
ج از شــهر و  مثــل همایش هــای ماهانــه و رصدهــای خــار
درون شــهری اســت. مدیــر مرکــز آمــوزش نجــوم ادیب گفت: 
یکــی از برنامه هــای پیــش رو، رویــت هــال ماه هــای قمــری 
کــرد:  کیــد  بــه خصــوص رمضــان و شــوال اســت. اســحاقی تا
ــه صــورت  ــز ب ــز در مرک مســابقات عکاســی از هــال مــاه را نی

کــرد. ایمنــا همزمــان برگــزار خواهیــم 

احداث 3 خیابان در مرکز شهر اصفهان
گفــت: 70 میلیــارد و 450  مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان 
میلیــون ریــال بــرای احــداث 3 خیابــان در منطقــه 3 اختصــاص 
کــرد: در ســال جــاری  کارگــر اظهــار  داده شــده اســت. حســین 
در  کمرزریــن  و  نجفــی  نورالــه  آقــا  فرشــادی،  خیابان هــای 
منطقــه 3 احــداث می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 70 میلیــارد 
و 450 میلیــون ریــال بــرای احــداث ایــن 3 خیابــان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت، افــزود: احــداث ایــن 3 خیابــان بــه منظــور 
کار قرار گرفته اســت. روان ســازی ترافیکــی مرکــز شــهر در دســتور 

برگزاری جشن ملی پسته در رفسنجان
گفــت: جشــن ملــی پســته در شــهریورماه  فرمانــدار رفســنجان 
برگــزار  رفســنجان  در  متنــوع  برنامه هــای  بــا  همــراه  امســال 
»اقتصــاد  ســال  بــه  اشــاره  بــا  مانــوری  حمیــد  می شــود. 
کــرد: بــرای حــل مشــکات  مقاومتــی، اقــدام و عمــل« اظهــار 
معیشــتی و ســامان دادن بــه اوضــاع اقتصــادی، بایــد در جهــت 
کنیــم تــا مــردم  اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تــاش 
در برابــر تهدیدهــا و مشــکات مقــاوم شــوند. وی بــا بیــان اینکــه 
علم محــور  برونگــرا،  درونــزا  اقتصــادی  مقاومتــی،  اقتصــاد 
اعتدالگــرا و دانش بنیــان و متکــی بــه ســرمایه های مردمــی و 
کــرد: هــم در حــوزه فناوری ها  بخــش خصوصــی اســت، تصریــح 
و دانــش بــا وجــود دانشــگاه ها و انجمن هــای علمــی و افــراد 
متخصــص، خــاق و ایده پــرداز، و هــم در ســرمایه های مالــی 
بخــش خصوصــی می توانیم مشــکات خــود را در حــوزه اقتصاد 
حــل کنیــم. مانــوری بــا بیــان اینکه بــا اســتفاده از ظرفیت های 
کنیــم، عنــوان  داخلــی و منابــع انســانی بایــد اقتصــاد را مقــاوم 
داشــت: ظرفیت هــای بخــش مردمــی زیــاد اســت و می توانــد 
کنــد. فرمانــدار رفســنجان  کمــک  بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی ها و تک محصولــی بــودن  کیــد  تأ
ــرای خــروج از  ــد راهکارهایــی مناســب ب اقتصــاد شهرســتان بای

ایــن چالــش پیــدا شــود. ایســنا

اخبار کوتاه 

ــت  ــط زیس ــه محی ــت. هفت ــت اس ــط زیس ــرداد روز محی 16 خ
زندگــی«  بــرای  طبیعــت  ســوی  »بــه  شــعار  بــا  امســال 
ربیــع خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  شــده   نامگــذاری 
در همیــن راســتا مدیــر کل محیــط زیســت اســتان یــزد، صنایــع 
را مهم تریــن منابــع آالینــده اســتان خوانــد و گفــت: خوشــبختانه 
اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ســال های اخیــر منجــر بــه کاهــش 
50 درصــدی واحدهــای آالینــده اســتان شــده اســت. ســید 
حســین ســادات موســوی در آســتانه هفتــه محیــط زیســت )16 
تــا 22 خردادمــاه( کــه امســال بــا شــعار »بــه ســوی طبیعــت بــرای 
زندگــی« نامگــذاری شــده اســت، گفــت: آالیندگی هــای موجــود در 
اســتان یــزد برخــالف بعضــی اســتان ها ماننــد تهــران کــه ناشــی از 
آالینده هــای ســیار، یعنــی خودروهاســت، مربــوط بــه آالینده هــای 

ثابــت، یعنــی صنایــع اســت.
  دشت اردکان - مهریز

وی دشــت اردکان - مهریــز را بــه دلیــل اســتقرار قریــب 3 هــزار و 
500 واحــد صنعتــی، مهم تریــن منشــأ ایــن آالیندگی هــا خوانــد و 
اظهــار کــرد: براســاس تــوان و نیــروی انســانی موجــود هــر هفتــه 
ســه روز در قالــب گشــت های پایــش شــبانه، بازدیدهایــی از 
ــده انجــام می شــود کــه ماحصــل ایــن بازدیدهــا  واحدهــای آالین
ــه  ــد ب ــدود 400 واح ــده از ح ــای آالین ــش واحده ــه کاه ــر ب منج

نصــف طــی دو ســال اخیــر شــده اســت.
  عدم صدور مجوز

 ســادات موســوی یکــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن رابطــه 
 را عــدم صــدور مجــوز بــرای اســتقرار واحدهــای آالینــده و پرآبخــواه
ــز کــه بخــش جالــب توجهــی از  ــژه در محــور اردکان - مهری به وی

ــده آب اســتان اســت ــن کنن ــردارد و تامی ــت اســتان را درب  جمعی
ذکر کرد.

  انجام پهنه بندی برای استقرار صنایع
وی از تاکیــد اســتان بــرای انجــام پهنه بنــدی بــرای اســتقرار صنایع 
در اســتان خبــر داد و گفــت: تنهــا در هفته هــای اخیــر شــاهد پلمب 
و تعطیلــی ســه واحــد فــوالد در اســتان بوده ایــم و خوشــبختانه بــا 
 برقــراری گشــت های پایــش شــبانه بــرای نخســتین بار در کشــور

ــا آلودگی هــای ناشــی از واحدهــای  شــکایات مردمــی در رابطــه ب
آالینــده از جملــه کوره هــای آجرپــزی و ... کاهــش یافتــه اســت.

  جلب مشارکت های بخش خصوصی
ــتان از  ــی اس ــرق اختصاص ــه ق ــنهاد س ــه پیش ــاره ب ــا اش وی ب

ــن  ــرد: ای ــح ک ــرق درحــال بررســی کشــور تصری ــج ق مجمــوع پن
ــات  ــا حی ــذاری اراضــی ی ــه واگ ــه منزل ــچ وجــه ب ــه هی ــا ب قرق ه
ــارکت های  ــب مش ــدف جل ــا ه ــه ب ــت؛ بلک ــه نیس ــش منطق وح
بخــش خصوصــی جهــت حفــظ حیــات وحــش بعضــی مناطــق 
ــام  ــه انج ــی ک ــا رصدهای ــر ب ــه اگ ــود و البت ــام می ش ــتان انج اس
ــش آن  ــات وح ــت حی ــی داری در جمعی ــش معن ــود، افزای می ش
ــرداری صاحــب  ــرای حــق بهره ب منطقــه اتفــاق بیفتــد، درصــدی ب

ــود. ــادر می ش ــز ص ــرق نی ق
  کاهش جمعیت حیات وحش

ــات  ــت حی ــش جمعی ــتان، کاه ــت اس ــط زیس ــر کل محی مدی
موفــق  بیانگــر  را  دهه هــای گذشــته  طــی  وحــش کشــور 

ــی  ــرد: یک ــوان ک ــت و عن ــت دانس ــی حفاظ ــیوه کنون ــودن ش نب
 از راهکارهایــی کــه امــروز در دنیــا نتیجه بخــش بــوده اســت
موضــوع قــرق اســت کــه شــاید نواقضــی نیــز داشــته باشــد کــه 

امیدواریــم ایــن ایــرادات نیــز مرتفــع شــود.
  کاهش بارندگی

وی بــه کاهــش 40 میلیمتــر بارش هــای اســتان در مقایســه 
ــالی ها  ــداوم خشکس ــت: ت ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــال گذش ــا س ب
دغدغــه مهــم مســئوالن اســتان اســت؛ لــذا توســعه اســتان حتمــا 
ــد و  ــه باش ــای منطق ــی و نیازه ــرایط اقلیم ــاس ش ــر اس ــد ب بای
ــد  ــداوم یاب ــعه ت ــم توس ــه شش ــئوالن در برنام ــت مس ــر حمای  اگ
آینــده  ســال  چنــد  طــی  باشــیم کــه  امیــدوار  می توانیــم 
ســر پشــت  را  اســتان  کنونــی  زیســت محیطی   مشــکالت 

 بگذاریم.
نابــودی  از  پیشــگیری  راه  تنهــا  قرق هــا،  ایجــاد    

یســت محیطی ز یر خا ذ
»حســن اکبــری«، معــاون محیــط طبیعــی اداره کل محیــط 
ــودی 80  ــه ناب ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــز در ای زیســت اســتان نی
ــا 80  ــای 30 ت ــی دهه ه ــور ط ــت محیطی کش ــر زیس ــد ذخای درص
ــته  ــای برجس ــت گونه ه ــماری ها، جمعی ــاس سرش ــت: براس گف
حیــات وحــش کشــور 110 هــزار رأس اســت کــه ایــن عــدد کمتــر 
از تعــداد جمعیــت ایــن  گونــه تنهــا در اســتان فــارس در دهــه 40 
ــد  ــن رون ــا راه پیشــگیری از ادامــه ای ــد کــرد: تنه اســت. وی تاکی
کــه در همــه جــای دنیــا انجــام شــده و نتیجــه داده اســت، ایجــاد 
قرق هــا و شــکارگاه های خصوصــی بــوده اســت کــه در کشــور نیــز 

بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم.

کل محیط زیست یزد خبر داد: مدیر 

کاهش 50 درصدی واحدهای آالینده یزد

ــزار و 981  ــود 49 ه ــاری از وج ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــواد در اس بی س
منطقــه ای از امکانــات محروم تــر باشــد، نــرخ بی ســوادی در 

اســتان بیشــتر اســت. 
ــن جلســه  قاســم ســلیمانی دشــتکی در دومی
شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان چهارمحــال 
ــان  ــرارداد می ــق ق ــرد: طب ــار ک ــاری اظه و بختی
مدیــران مربوطــه، وزارت آمــوزش و پــرورش 
و خیــران مدرسه ســاز، مســئوالن آمــوزش و 
پــرورش موظــف بــه بررســی احــداث مــدارس 

هســتند. 
تمامــی  بــه  مربوطــه  مدیــران  افــزود:  وی 

ــق  ــهمیه مطاب ــار س ــن اعتب ــوص تامی ــود درخص ــدات خ تعه
ایــن توافق نامــه عمــل خواهنــد کــرد. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری آمــار نــرخ بی ســوادی 
در اســتان را مبهــم دانســت و گفــت: انجــام سرشــماری 
ســال 1395، می توانــد در رفــع بســیاری از ایــن ابهامــات 
ــال  ــوادی در چهارمح ــی بی س ــرخ واقع ــدن ن ــخص ش و مش

ــه  ــا اشــاره ب ــر باشــد. ســلیمانی دشــتکی ب ــاری موث و بختی
عملکــرد مطلــوب آمــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد: 
ــرورش  ــوزش و پ ــوزه آم ــه ح ــی ب ــات مردم ــش مراجع کاه

نشــان دهنده رضایتمنــدی مــردم از ایــن حــوزه اســت. 
وی در ادامــه تصریــح کــرد: امســال نیــز مبلــغ 
760 میلیــون ریــال اعتبــار جهــت برگــزاری 
مراســم هفتــه بزرگداشــت معلــم بیــن مناطــق 
ــا عــالوه  ــود ت ــع شــده ب مختلــف اســتان توزی
ــا  ــرورش، ب ــوب آمــوزش و پ ــر عملکــرد مطل ب
اجــرای مراســم بهتــر، میــزان رضایتمنــدی 

ــد.  ــش یاب ــن حــوزه افزای ــردم از ای م
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از وجــود 49 
ــر  ــه ه ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــواد در اس ــزار و 981 بی س ه
ــرخ  ــد، ن ــر باش ــات محروم ت ــه ای از امکان ــه منطق ــدازه ک ان
بی ســوادی در اســتان بیشــتر اســت. وی احــداث دو مدرســه 
در خــاران و شــیرانی شهرســتان لــردگان را ضــروری دانســت 
و افــزود: پروژه هــای نیمه تمــام حاجی آبــاد، رحیم آبــاد و 

چاهــگاه میــراس بایــد در ســال جــاری تکمیــل شــوند.

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان 
از اجــرای طــرح توشــه برکــت در ایــن اســتان خبــر داد. بــه 
ــانی  ــی و اطالع رس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــع ب ــزارش ربی گ
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان، حمیدرضــا 

شــیران بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن روزهــای 
پایانــی مــاه شــعبان و فرارســیدن مــاه مبــارک 
رمضــان گفــت: در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان 
ــدان و اکــرام  و همچنیــن هفتــه اطعــام نیازمن
حمایتــی  برنامه هــای  نهــاد  ایــن  ایتــام، 
ویــژه ای بــرای کاهــش نیــاز معیشــتی و کمــک 
بــه 96 هــزار خانــوار تحت پوشــش را در دســتور 

ــود دارد.  کار خ
ــر  ــعار »ه ــا ش ــت ب ــه برک ــرح توش ــرای ط ــزود: اج وی اف
غذایــی  ســبد  یــک  هزینــه  ســخاوت،  اهــل  خانــواده 
نیازمنــدان«، بــه نحــوی کــه هیــچ ســفره ای در مــاه مبــارک 
ــی ضــروری در افطــار و ســحر  ــواد غذای ــی از م رمضــان خال
نباشــد، بــا همــکاری نهادهــا، ســازمان ها و دســتگاه های 
اجرایــی در کلیــه دفاتــر و پایگاه هــای کمیتــه امــداد، مراکــز 

ــه و  ــاز جمع ــای نم ــاجد و مصال ه ــیج، مس ــوکاری، بس نیک
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــطح اس ــازار در س ب

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــا  ــن پایگاه ه ــوکار در ای ــردم نیک ــای م ــع آوری کمک ه جم
و  انجــام  خردادمــاه   21 جمعــه  روز  در 
توزیــع  نیازمنــدان  بیــن  وقــت  اســرع  در 
ــکر از  ــر و تش ــن تقدی ــد. وی ضم ــد ش خواه
ــخاوتمند  ــردم س ــگی م ــای همیش همراهی ه
 اســتان بــا کمیتــه امــداد ابــراز امیــدواری کــرد 
ــار  ــه اقش ــکاری همه جانب ــارکت و هم ــا مش ب
ــرای  ــژه ای از اج ــت وی ــردم، برک ــف م مختل
ایــن طــرح بــه نیازمنــدان و خانواده هــای 

ــد.  ــت برس ــت حمای تح
ــن منظــور شــماره حســاب جــاری  ــه همی ــزود: ب شــیران اف
ــماره کارت 6063737000002509  2-3091407-11-2401 و ش
نــزد بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــرای دریافــت 
کمک هایــی نقــدی مــردم نوع دوســت در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان:
طرح توشه برکت در اصفهان اجرایی می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

وجود بیش از 49 هزار بی سواد در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
احداث 3 خیابان در مرکز شهر اصفهان یکشنبه 16 خردادماه 41395

ـــمـــاره 170 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح   62571 دارای شناسنامه شماره  آبادی  آبادی حبیب  خانم عصمت شکل 

نموده و چنین توضیح داده که  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  1 )وراثت(  148/95 ش ح 

شادروان حسین منصوری حبیب آبادی بشناسنامه 105 در تاریخ 1395/02/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عصمت شکل آبادی حبیب آبادی فرزند محمد 

باقر ش.ش 62571 )همسر متوفی()2( فاطمه ش.ش 1270286129 )3( سمیه  ش.ش 6609885532 

)4( حسن ش.ش 141 )5( سجاد ش.ش 1711 )6( اصغر ش.ش 84 همگی منصوری حبیب آبادی 

فرزند حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا 

هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/294/م الف به تاریخ 95/03/13

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
تولید و  به خواسته  آقای سبز علی حاتمی  به طرفیت متهم:  بابائی دادخواستی  شاکی: آقای محمدرضا 

 101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  برخوار  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تقلبی  عسل  عرضه 

پرونده  به کالسه  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع   ) سابق  جزایی   101( برخوار  شهر  دو  دادگاه کیفری 

9209983752200194-101/941760 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/31 و ساعت 10:00 تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار)101جزایی سابق(

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/293/م الف به تاریخ 95/03/12

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محسن رضایی فرزند عباس و فوزیه رضایی فرزند قدمعلی به اتهام جعل و استفاده از 

سند مجعول از طرف این شعبه در پرونده کالسه 950091/ج 102 تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای 

تاریخ 95/04/19 ساعت 08:30 تعیین گردیده و با توجه به اینکه ابالغ احضاریه  به وی بواسطه مجهول بودن 

محل اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 

به نامبرده ابالغ تا در تاریخ فوق در شعبه 102 جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 

حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/292/م الف به تاریخ 95/03/12

آگهی ابالغ و ضمائم 
نام نام خانوادگی : فرخ کریمی به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه 6 حقوقی  شورای حل اختالف 

واقع در خورزوق وقت حضور : 95/05/12 ساعت 05:30 علت حضور : دعوی آقای علیرضا صابری به طرفیت 

شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/291/م الف به تاریخ 95/03/12

آگهی حصر وراثت
خانم طوبی زین العابدینی شاپور آبادی دارای شناسنامه شماره 2009 به شرح دادخواست به کالسه 145/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر 

صادقی بشناسنامه 1799 در تاریخ 1395/01/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1-طوبی زین العادینی شاپور آبادی فرزند رمضان ش.ش 2009 )همسر متوفی(

)2( ابوالفضل ش.ملی 660138130 )3( ریحانه  ش.ش 6600001623 )4( پروانه ش.ملی 6600041595 

)5( افسانه ش.ملی 6600074851 همگی صادقی فرزند اصغر )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/295/م الف به تاریخ 95/03/13

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
اداره ثبت اسناد و  اله محبیان و  خواهان : شهرداری خورزوق  دادخواستی به طرفیت خوانده : شمس 

امالک شاهین شهر و غالمرضا امیر یوسفی و حمید رضا اصالنی و حسن زینلی و نسرین نکوکار زنجانی 

ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است( تقدیم  و رضوان امیر یوسفی به خواسته دستور موقت و 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9409983751400945  ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/05/17 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده 

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر 

آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/276/م الف به تاریخ 95/03/01

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر اسدی دارای شناسنامه شماره 5249 به شرح دادخواست به کالسه 146/95 ش ح 1 )وراثت( 

اله دادی  داده که شادروان فرخنده  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از 

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395/02/31 تاریخ  در   44 بشناسنامه  دستجردی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-رضا اسدی فرزند عبدالحسین ش.ش 3859 )همسر متوفی()2( 

عبدالکریم ش.ش 98 )3( اکبر  ش.ش 5249 )4( عبدالرحیم ش.ش 4683 )5( بتول ش.ش 3 )6( 

ملوک ش.ش 4220 )7( ملک ش.ش 4873 )8( زهره ش.ش 39 )9( زهرا ش.ش 6455 )10( اصغر 

ش.ش 177  همگی اسدی فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/297/م الف به تاریخ 95/03/12

آگهی حصر وراثت
آقای هادی جعفری دلیگانی دارای شناسنامه شماره 1270328689 به شرح دادخواست به کالسه 149/95 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  1 )وراثت(  ش ح 

حسین جعفری دلیگانی بشناسنامه 1 در تاریخ 1395/02/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه خمسه فرزند علی ش.ش 2 )همسر متوفی()2( هادی 

جعفری دلیگانی ش.ش 1270328689 )3( مهدی  ش.ش 3 )4( محمد ش.ش 26 )5( مصطفی 

ش.ش 510 )6( زهرا ش.ش 26 )7( زهره ش.ش 49 )8( مریم ش.ش 18 )9( اشرف ش.ش 8961 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  حسین  فرزند  جعفری  همگی    1487 ش.ش  طیبه   )10(

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/296/م الف به تاریخ 95/03/13

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
شاکی: ابراهیم رنجکش دادخواستی به طرفیت متهم: مرضیه دورق بجایی به خواسته خیانت در امانت 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

برخوار )101 جزایی سابق ( واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9409983752700799-

101/941498 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/28 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار)101جزایی سابق(

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/298/م الف به تاریخ 95/03/10

دادنامه
شاکی : آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد به نشانی کربکند خ 17 شهریور ک کاج پ 6 متهم: جمیله 

معینی فرزند محمد علی به نشانی کربکند ک 17 شهریور دارایی سابق اتهام: خیانت در امانت  رای دادگاه 

در خصوص شکایت آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد علیه خانم جمیله معینی فرزند محمد علی دائر 

بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره های 459982/543 و 459983/543 عهده بانک 

صادرات دولت آباد به نحو استعمال و تصاحب دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر 

خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت و اظهارات شاکی و مودای 

شهادت شهود و استعالم انجام شده از بانک صادرات صرف نظر از عدم حضور متهمه جهت هرگونه دفاع 

موثر بزهکاری نامبده را محرز و مسلم دانسته و با ستناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

75 متهمه موصوفه را به تحمل بیست ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/298/م الف به تاریخ 95/02/29

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018000186 کالسه پرونده 1392114402018000728 آقای غالمرضا علی قلی 

زفره فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 16 صادره از کوهپایه نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 73 . 283 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 42 فرعی از 46 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/31

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 284 /37/05/الف/م به تاریخ 95/03/08

ابالغ رای
کالسه پرونده: 941492 شماره دادنامه: 220 مورخ 95/2/13  مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: محمدرضا معینی کربکندی نشانی شاهپور جدید، خیابان مشیرالدوله، روبروی گاراژ مشیر، 

جنب رستوران اشراف، فروشگاه دانگ فنگ معینی وکیل: 1ـ حسین محمدیان 2ـ الهام خدارحمی نشانی: 

خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم، واحد 18  خوانده : رضا نجاتی نشانی 

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و چهارمیلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی  گردشکار: 

با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با 

استعانت از ایزد متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست محمدرضا معینی کربکندی به طرفیت رضا نجاتی بخواسته مطالبه 

مبلغ 34/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 16281499 مورخ 94/4/20 و 16281495 مورخ 

دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  بانک  پست  بانک  عهده    94/3/18

انتظار کافی در جلسه  ابالغ قانونی وقت و  با  اینکه خوانده  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 

شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 

ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 

دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 

249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و صد و  شصت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول 

و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان     6568 / م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده: 94158 شماره دادنامه: 252 مورخ 95/2/7 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف 

فنگ  دانگ  بزرگ  فروشگاه  الدوله،  مشیر  خیابان  اصفهان،  نشانی:  ابوالقاسم کریمی  خواهان:  اصفهان 

کریمی وکیل: حسین محمدیان و نفیسه عربی زاده نشانی اصفهان، خیابان شیخ صدوق، شمالی ساختمان 

بانک تجارت )ارغوان( طبقه 2، واحد 18 خوانده: محمد رضا توکلی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 

مبلغ هفت میلیون ریال وجه دو فقره چک بانضمام خسارت با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 

رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم کریمی با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عربی زاده 

به طرفیت آقای محمدرضا توکلی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه چک به شماره های 

انضمام  به  بانک تجارت  به عهده  2388/789841 مورخ 94/5/3 و 2388/789839 مورخ 94/6/3  

مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

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

خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و 48/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  )سررسید چکها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

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

باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    6500 / م الف

ابالغ رای
8  شورای حل  رسیدگی: شعبه  مرجع  مورخ 94/9/29   1596 دادنامه:  پرونده: 806/94  شماره  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: حسن جعفری فرزند حسین وکیل : مجتبی طاهری نشانی: اصفهان، خ رباط 

سوم، میدان نگین،  جنب مجتمع شیخ حسنعلی، ساختمان کتیبه، طبقه اول خوانده: نفیسه صفائی نژاد 

فرزند احمد نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال به شماره 

510479 مورخ 87/6/25 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حسن 

جعفری فرزند حسین با وکالت آقای مجتبی طاهری به طرفیت خانم نفیسه صفائی نژاد فرزند احمد به 

خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره 510479 مورخ 87/6/25 به عهده بانک سپه 

به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 

198، 515، 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشرآگهی 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  )87/6/25( تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان    6527 / م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده: 94/885  شماره دادنامه:1132 مورخ 94/12/17   مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل 

روبروی  انتهای خیابان فردوسی،  قائمیه،  اصفهان، خیابان  نشانی:  اصفهان خواهان: علی هادی  اختالف 

تقاطع آخر، مغازه کامپیوتر الماس وکیل: محمد ابراهیمی نشانی اصفهان، بزرگمهر، نبش خ سپهبد قرنی، 

المکان  مجهول  نشانی  امیرحسین خان محمدی خشوئی  خوانده:  واحد 304   ،3 نور، ط  میالد  مجتمع 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم  با عنایت  خواسته: مطالبه وجه چک 

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

ابراهیمی به طرفیت آقای امیرحسین خان محمدی  در خصوص دعوی آقای علی هادی بوکالت محمد 

سررسید  به   49 381097 ص  شماره  به  وجه چک  ریال   13/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خشوئی 

اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  کشاورز  بلوار  سپه  بانک  عهده    94/3/28

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 

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

مواد 313 و 310 قانون تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 

و 335/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان ـ حسین گازری          6537/ م الف
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5اطالعرسانی یکشنبه   16 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 170 ســـــال دوم         ݡسݒ

مفاد آرا
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
اصفهان  شرق  شمال  ثبت   در  مستقر  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و   اراضی 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تایید  بر  این هیات مبنی  از طرف  آرا ذیل که  رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

«
1- رای شماره 139460302027016613 مورخ 1394/06/08 محمدعلی اسالمیه فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 29 صادره از یزد بشماره ملی 4431930078 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 698 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای شماره 139460302027027325 مورخ 1394/11/12 قدیرعلی یزدان بخش  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129820096 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/80 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
3- رای شماره 139460302027027697 مورخ 1394/11/17 غالمرضا کاظمی فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 396 صادره از ماهشهر بشماره ملی 1950478106 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 156 فرعی از اصلی 10353 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   204/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمی.
سنایی  شاه  حمیده    1394/12/02 مورخ   139460302027028746 شماره  رای   -4
بشماره ملی  از خمینی شهر  بشماره شناسنامه 673 صادره  فرزند شکرهللا  گنیرانی  
1141148811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 116/40 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم و عبدالرحیم حسین زاده 

خراسانی فرزندان محمد کاظم .
5- رای شماره 139460302027029017 مورخ 1394/12/04 حمید زارعی خوراسگانی  
از اصفهان بشماره ملی 1291567410 در  اكبر بشماره شناسنامه 1530 صادره  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10753 واقع در 
الواسطه بصورت  بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 08/118 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی حسنعلی امینی پزوه فرزند محمد علی.
6- رای شماره 139460302027030358 مورخ 17/12/1394 عذری علیخانی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 372 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198923490 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 134/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139460302027030361 مورخ 1394/12/17 علیرضا ترابی فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199490490 در سه دانگ یکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   13048 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 

اصفهان به مساحت 134/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خدامی  عبدالرسول   1394/12/22 مورخ   139460302027030683 شماره  رای   -8
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649928460 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 156/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139460302027030684 مورخ 1394/12/22 محمد خدامی  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 28 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649918971 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 156/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
معینی  عبدالرسول   1394/12/22 مورخ   139460302027030687 شماره  رای   -10
فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291388699 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/86 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027000168 مورخ 1395/01/14 اكبر امینی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 157 صادره از تیران  بشماره ملی 5499390411 در سه دانگ یکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 

اصفهان به مساحت 205/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027000171 مورخ 1395/01/14 فلورا جباران فرزند اكبر 
از اصفهان بشماره ملی 1286994640 در سه دانگ  بشماره شناسنامه 1943 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 205/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ستاری  فیروز   1395/01/21 مورخ   139560302027000447 شماره  رای   -13
داراب بشماره شناسنامه 10 صادره از مباركه بشماره ملی 5419385473 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ستاری  حسن  محمد   1395/01/21 مورخ   139560302027000452 شماره  رای   -14
ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   111 شناسنامه  بشماره  اله  فرج  فرزند  خواه 
1141494558 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
11731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/44 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027000673 مورخ 1395/01/24  اصغر چنگانی  فرزند 
در   1283789639 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   8776 شناسنامه  بشماره  محمد 
واقع در  از قطعه زمین پالک 6169  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027000768 مورخ 1395/01/26 سلیمه سادات فضل الهی 
فرزند سید هادی بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270261975 در 
یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9و10 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/34 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027000769 مورخ 1395/01/26حسن زیدی كوله پارچه 
 1288559781 ملی  بشماره  اصفهان  از  26 صادره  بشماره شناسنامه  رجبعلی  فرزند 
در پنج دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9و10 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/34 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

جواهریان  سمیرا   1395/01/30 مورخ   139560302027000958 شماره  رای   -18
فرزند عباس بشماره شناسنامه 921 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286024935 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5219 فرعی از 
اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/72 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  قاسمی  احمد   1395/02/05 مورخ   139560302027001162 شماره  رای   -19
حسن بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291400532 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/70 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی حسین کردگاری کردآبادی فرزند احمد.
20- رای شماره 139560302027001165 مورخ 1395/02/05 عفت یزدی خوراسگانی   
در   1291350111 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
از  فرعی   140 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/45 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027001258 مورخ 1395/02/07 قدمعلی عنایتی کلمانی  
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291283390 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12840 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 78/201 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027001261 مورخ 1395/02/07 پری فروغی ابری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291295070 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12840 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 201/78 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027001350 مورخ 1395/02/08 مجتبی حسن پور فرزند 
علی بشماره شناسنامه 16672 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283868067 در سه 
از قطعه زمین پالک 9611 واقع در  بر روی قسمتی  دانگ یکباب ساختمان احداثی 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/63 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی علی ولد ابوالقاسم به شماره شناسنامه 97 کنگاز.
بدیعی گورتی   سمیه   1395/02/08 مورخ   139560302027001355 شماره  رای   -24
فرزند حسین بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293501484 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9611 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/63 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی علی ولد ابوالقاسم به شماره شناسنامه 97 کنگاز.
پزوه   رحیمی  جمال   1395/02/11 مورخ   139560302027001430 شماره  رای   -25
فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 15767 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283858614 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صفری  علی  امیر   1395/02/11 مورخ   139560302027001432 شماره  رای   -26
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  افشین  فرزند  شهربیجاری 
1274921600 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
صادقی حسن  تاجی   1395/02/11 مورخ   139560302027001436 شماره  رای   -27
ملی  بشماره  لردگان  از  صادره   811 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  هندوئی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   4668845728
پالک 2122 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  آزاده   1395/02/11 مورخ   139560302027001445 شماره  رای   -28
فرزند محمود بشماره شناسنامه 567 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291488170 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 183/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027001453 مورخ 1395/02/11 اصغر شهبازی فرد فرزند 
در   1289292027 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   651 شناسنامه  بشماره  شعبانعلی 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11931 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/5 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027001456 مورخ 1395/02/11 محمود حاذق فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 4554 صادره از دلیجان بشماره ملی 0579375579 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
دهقی  صفری  1395/02/11نجف  مورخ   139560302027001457 شماره  رای   -31
فرزند غالم اکبر بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدن بشماره ملی 1159681732 در 
ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 169/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027001459 مورخ 1395/02/11 محمد رضا امید بخش 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 144 صادره از خاش بشماره ملی 3719543749 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
33- رای شماره 139560302027001469 مورخ 1395/02/11 مرتضی منصوریان نژاد 
در  ملی 1287596398  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 68 صادره  رضا  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12140 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027001478 مورخ 1395/02/11 رضا عنایتی کردآبادی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 395 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283979659 در 
12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027001482 مورخ 1395/02/11 حمید عنایتی كردآبادی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1456 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283988224 در 
15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عنایتی  عباسعلی   1395/02/11 مورخ   139560302027001491 شماره  رای   -36
كردآبادی فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306511 
در 15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027001492 مورخ 1395/02/11 احمد عنایتی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 7279 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292601256 در 15 حبه مشاع 

از  روی قسمتی  بر  احداثی  متصله  های  مغازه  و  خانه  یکباب  از 72 حبه ششدانگ 
قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
عنایتی  محمدعلی   1395/02/11 مورخ   139560302027001499 شماره  رای   -38
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1190 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  كردآبادی 
های  مغازه  و  خانه  یکباب  حبه ششدانگ   72 از  مشاع  حبه   15 در   1283987503
متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 235 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی   مسعود   1395/02/11 مورخ   139560302027001500 شماره  رای   -39
حسین بشماره شناسنامه 635 صادره از كرج بشماره ملی 0321271726 در سه دانگ 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  انبار  یکباب 

اصفهان به مساحت 1249/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی   مجید   1395/02/11 مورخ   139560302027001501 شماره  رای   -40
حسین بشماره شناسنامه 750 صادره از كرج بشماره ملی 0321315367 در سه دانگ 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  انبار  یکباب 

اصفهان به مساحت 1249/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی  مجید   1395/02/11 مورخ   139560302027001508 شماره  رای   -41
حسین بشماره شناسنامه 750 صادره از كرج بشماره ملی 0321315367 در سه دانگ 
یکباب تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 123/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027001511 مورخ 1395/02/11  مسعود جوزی  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 635 صادره از كرج بشماره ملی 0321271726 در سه دانگ 
یکباب تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 123/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اعتباریان  جعفر   1395/02/13 مورخ   139560302027001593 شماره  رای   -43
از اصفهان بشماره ملی  خوراسگانی فرزند احمد رضا  بشماره شناسنامه 316 صادره 
1291451341 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
2 فرعی از اصلی 6595 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/24 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027001594 مورخ 1395/02/13 محمود غالف گر  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 270 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286207398 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027001598 مورخ 1395/02/13 رضا دادخواه فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1566 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288223481 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027001602 مورخ 1395/02/13 حسین دادخواه فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 4836 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288296916 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری  اتحادی  رسول   1395/02/14 مورخ   139560302027001688 شماره  رای   -47
از اصفهان بشماره ملی 1291392297 در  فرزند عباس بشماره شناسنامه 21 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12574 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/18 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قاسمی  اکبر    1395/02/14 مورخ  رای شماره 139560302027001735   -48
محمد رضا بشماره شناسنامه 933 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286831903 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 121 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
فتحی  محمد   1395/02/14 مورخ   139560302027001741 شماره  رای   -49
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   85 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  حسن 
1289295875 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
صفابخش  نسرین   1395/02/15 مورخ   139560302027001743 شماره  رای   -50
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284631486 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
ابراهیمی فرزند  51- رای شماره 139560302027001753 مورخ 1395/02/15 زهرا  
عبدالکریم  بشماره شناسنامه 640 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141895757 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/33 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
52- رای شماره 139560302027001756 مورخ 1395/02/15 عباس صادقی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشماره ملی 1189871221 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  امیر   1395/02/15 مورخ   139560302027001795 شماره  رای   -53
 1291535675 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   777 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/99 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
ابری   سازش  اکرم   1395/02/15 مورخ   139560302027001798 شماره  رای   -54
ملی 1291560238  بشماره  اصفهان  از  صادره   815 شناسنامه  بشماره  فرزند حسین 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/99 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027001948 مورخ 1395/02/19 حیدر موالئی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 297 صادره از فارسان بشماره ملی 5558664797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 142/39 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  1395/02/19 محسن  مورخ   139560302027001976 رای شماره   -56
در   1291459081 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   117 شناسنامه  بشماره  فرزند کریم 
از  فرعی   160 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
خریداری  مترمربع.   140 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 12953 

طی سند رسمی.
فرزند  حیدری  مهدی   1395/02/20 مورخ   139560302027002002 شماره  رای   -57
در   1283838710 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   13696 شناسنامه  بشماره  حسن 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6583 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027002022 مورخ 1395/02/21 عصمت قریشی فرزند 
سید رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129722450 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 162 فرعی از اصلی 
به مساحت 96/45 مترمربع. خریداری مع  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5   10353

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سیف هللا کریمی کلمانی.
هاشمی  رسول  سید    1395/02/21 مورخ   139560302027002030 شماره  رای   -59
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   878 شناسنامه  بشماره  محمد  سید  فرزند  فشارکی 
5659060481 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
مترمربع.  به مساحت 150/83  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع   1 اصلی  از  فرعی   _
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی زارعی هفدانی فرزند نعمت 

هللا.
مقتدای  حسن   1395/02/21 مورخ   139560302027002045 شماره  رای   -60
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6737 شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  خوراسگانی 
بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  یکباب ساختمان  دانگ  پنج  در   1283769141
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

208/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پزوه  1395/02/21 سیمین جعفری  مورخ  رای شماره 139560302027002046   -61
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4762 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293412821 در 
یکدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
مترمربع.   208/38 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6659 پالک  زمین 

خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027002132 مورخ 23/02/1395  فاطمه امینی  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 642 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386920 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 
الواسطه بصورت عادی از مالک  اصفهان به مساحت 22/101 مترمربع. خریداری مع 

رسمی فاطمه باللی فرزند حسن.
زارعی گشیری  رای شماره 139560302027002140 مورخ 1395/02/23 رسول   -63
در   1291351590 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 4 صادره  عزیزاله  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10937 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عسگرپور  اکبر  علی   1395/02/25 مورخ   139560302027002222 شماره  رای   -64
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 124 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199787914 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12513 واقع در 
الواسطه بصورت  بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/16 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی بتول خانم توسلی .
علی  محمد   1395/02/26 مورخ   139560302027002289 شماره  رای   -65
کشکولی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 71354 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282455028 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/1 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027002303 مورخ 1395/02/27  رسول زمانی  فرزند 
در  ملی 1283698552  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 3147 صادره  عباس  
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7033 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/78 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027002304 مورخ 1395/02/27 عباس حسینی هرندی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 1600 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286755220 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8902 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/32 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
حدادی  محمدسعید   1395/02/27 مورخ   139560302027002320 شماره  رای   -68
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   89 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  ئی  زفره 
5659364314 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
_ فرعی از اصلی 9561 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/94 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد باقر حدادی زفره ئی.
69- رای شماره 139560302027002321 مورخ 1395/02/27 مریم حیدریان خرزوقی 
فرزند ا صغر بشماره شناسنامه 72912 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281828319 در 
سه چهارم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/60 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
عابد كریمی   حمید   1395/02/27 مورخ   139560302027002324 شماره  رای   -70
فرزند باقر بشماره شناسنامه 70704 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281804827 در 
پنج و یک چهارم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027002940 مورخ 1395/03/05 شهربانو حاتمی  فرزند 
در   6219307941 ملی  بشماره  فریدن  از  صادره   52 شناسنامه  بشماره  میرزامحمد 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 89 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249/83 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027003016 مورخ 1395/03/08 محمد دهقانی پیله ورانی 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288093608 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10388 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/13 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فیروزیان  علی   1395/03/08 مورخ   139560302027003041 شماره  رای   -73
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2374 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  پوراصفهانی 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب کارخانه  در ششدانگ   1286593271
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای اصالحی شماره 139560302027000140 مورخ 1395/01/11 جمیله افسری 
در   2411255683 ملی  بشماره  آباده  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  اسد  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از  پالک 160 فرعی از اصلی 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/12 مترمربع صحیح میباشد که در رای 
صادره به شماره 139460302027021436 مورخ 1395/08/17 اشتباه سه دانگ ثبت 

شده است لذا بدینوسیله اصالح میگردد . خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/31
 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 

                                                                              حسین هادیزاده«



استقاللسیدجاللرانمیخواهد
باشــگاه اســتقال تهــران اعــام کــرد برنامــه ای بــرای 
جــذب ســیدجال حســینی، مدافــع ملی پــوش تیــم 
نفــت تهــران نــدارد. تلگــرام رســمی باشــگاه اســتقال 
در ایــن زمینــه اعــام کــرد: باشــگاه اســتقال ضمــن 
احتــرام بــه جــال حســینی برنامــه ای بــرای جــذب او 
ــد  ــه تاکی ــواداری، الزم ب ــای ه ــار کُری ه ــدارد. در کن ن
اســت کــه باشــگاه اســتقال بــا جــذب چنــد بازیکــن 
ــت خــود در  ــه فعالی ــق لیســت ســرمربی ب دیگــر طب
فصــل نقــل و انتقــاالت پایــان می دهــد و قصــد 
نــدارد کــه بــا جوســازی و وعده هــای بــی اســاس بــا 

ــد. ــازی کن ــوادار ب ــا ه ــات میلیون ه احساس

دوایرانی
درجمعبرترینفرنگیکارانجهان

رده بنــدی برتریــن فرنگــی کاران جهــان در پایــان مــاه 
مــی میــادی از ســوی اتحادیــه جهانــی کشــتی 
 اعــام شــد کــه افشــین بیابانگــرد در وزن ۷۱ کیلوگــرم 
و قاســم رضایــی در وزن ۹۸ کیلوگــرم در جایــگاه ســوم 

ــرار دارند. ق

توافقمالیزالتانبامنچستریونایتد
زالتــان  انتقــال  پروســه  می رســد کــه  نظــر  بــه 
ابراهیموویــچ بــه منچســتریونایتد وارد فــاز نهایــی خود 
شــده اســت. بــه ادعــای گاردیــن، مینــو رایــوالف، مدیر 
برنامه هــای زالتــان در مذاکــره بــا مدیــران یونایتــد از 
لحــاظ مالــی بــه توافــق دســت یافتــه و زالتــان را بایــد 
بازیکــن جدیــد شــیاطین ســرخ بدانیــم. زالتــان یکــی 
 از شــروطش بــرای پیوســتن بــه منچســتریونایتد 
ــت.  ــرده اس ــوان ک ــم عن ــن تی ــودن در ای ــس ب را فیک
ــا مورینیــو پــس از دو  ــه کاری او ب ایــن دومیــن تجرب

ــود. ــوب می ش ــر محس ــان در اینت ــل درخش فص

جیمیواردی
درآستانهپیوستنبهآرسنال

احتمــال ایــن مــی رود کــه جیمــی واردی، پدیــده 
فصــل گذشــته لیــگ برتــر انگلیــس تــا دو روز آینــده 
ــایت گل  ــدد. وب س ــنال بپیون ــگاه آرس ــه باش ــما ب رس
ــا ایــن انتقــال موافقــت کــرده   ادعــا کــرد کــه واردی ب
و تــا دو روز آینــده و پیــش از ســفر بــه فرانســه همــراه 
تیــم ملــی انگلیــس، در تســت های پزشــکی آرســنال 
شــرکت خواهــد کــرد. بدیــن ترتیــب او دومیــن خریــد 
آرســنالی ها بــرای فصــل آینــده خواهــد بــود. آرســنال 
ــون  ــم 33 میلی ــا رق ــت ژاکا را ب پیــش از واردی، گرانی

پونــد جــذب کــرده بــود.

کوتاه از ورزش

تخفیف200میلیونیزهیوی
بهاستقاللخوزستان

اســتقال  در  مانــدن  بــرای  زهیــوی  رحیــم 
بــه  میلیونــی   200 تخفیــف  یــک  خوزســتان 

اســت.  داده  تیــم  ایــن  مســئوالن 
اســتقال خوزســتان طــی روزهــای اخیــر بــا 
ــی  ــق مال ــه تواف ــود ب ــل خ ــل قب ــن فص ۸ بازیک
 رســیده اســت. محمــد طیبــی، حســن بیت ســعید
ــی ــم دورق ــدی، میث ــدی زبی ــزا، مه  فرشــاد جان ف

ــی  ــل کعب ــودرز داوودی، فرشــاد ســاالروند، عقی گ
ــن نفــرات هســتند. ای

ــا  ــه ب ــن جلس ــون چندی ــا کن ــوی ت ــم زهی  رحی
کــرده  برگــزار  خوزســتان  اســتقال  مســئوالن 
ــه باشــگاه داده اســت  ــی ب اســت و پیشــنهاد مال
 کــه 200 میلیــون از پیشــنهادهای دیگــرش کمتــر 

است. 
ــن  ــه« در ای ــا »ورزش س ــو ب ــوی در گفت وگ زهی
ــتان  ــردم خوزس ــر م ــه خاط ــن ب ــت: م ــاره گف  ب
ــون  ــد 200 میلی ــان قی ــرم تیمم ــواداران خونگ  و ه

را زده ام تا در تیمم بمانم. 
ــن  ــه اوج، م ــت ب ــرای بازگش ــم ب ــراف می کن اعت
بــه اســتقال خوزســتان مدیونــم و اکنــون منتظــر 

جــواب باشــگاه هســتم.

برانکو،قاتلکرواتیمعرفیمیکند
گزینــه  می شــد  گفتــه  کــه  حالــی  در 
طارمــی  جایگزینــی  بــرای  پرسپولیســی ها 
کریشــتانوویچ کــروات اســت، برانکــو بازیکــن 
دیگــری را مدنظــر دارد. مهــدی طارمــی بعــد از دو 
ــی  ــای خارج ــپولیس تیم ه ــور در پرس ــل حض فص
ــور  ــن منظ ــه همی ــد و ب ــود می بین ــان خ را خواه
مایــل بــه تمدیــد قــراردادش بــا پرســپولیس 

نیســت.
بنگســتون  جــری  عــذر  پرسپولیســی ها کــه    
ــال  ــه دنب ــور ب ــن منظ ــه همی ــز خواســته اند ب را نی
مهاجمــی هســتند کــه بــه گــواه برانکــو بتوانــد در 
طــول ۹0 دقیقــه بــه عنــوان قاتــل در زمیــن حضــور 

ــد.  ــور نکن ــه ســادگی عب ــد و از فرصت هــا ب یاب
زیــادی  صحبت هــای  اخیــر  روزهــای  طــی 
پرســپولیس  در  کریشــتانوویچ  حضــور  دربــاره 
فصــل  مهاجمــی کــه  شــد؛  آورده  میــان  بــه 
ایــران  در  ماریــچ  همــراه  بــه  نیــز  گذشــته 
حضــور یافتــه بــود، امــا بــه دلیــل خواســته 
توافــق  بــه  تیــم  ایــن  بــا  زیــادش   مالــی 

نرسید.
 حــاال گفتــه می شــود برانکــو در کرواســی بــه 

ــت. ــگ اس ــش دان ــم ش ــک مهاج ــال ی دنب

کوتاه از ورزش

   رســیدن بــه المپیــک، دیگــر یــک رؤیا 
سرویس  ورزش

 هامون رشیدیان

ــم  ــت. تی ــران نیس ــال ای ــرای والیب ب
ــک  ــدار دراماتی ــک دی ــران در ی ــته ای ــال شایس والیب
توانســت بــا شکســت لهســتان جــواز حضــور در 
ــران  ــال ای ــا والیب ــد ت ــو 20۱6 را کســب کن المپیــک ری
ــان  ــال جه ــت والیب ــن رقاب ــار در مهم تری ــرای اولین ب ب
گام بگــذارد. تیم هــای ملــی ایــران و لهســتان در 
انتخابــی  والیبــال  رقابت هــای  از  روز  ششــمین 
المپیــک ریــو 20۱6 در توکیــوی ژاپــن بــه مصــاف هــم 
ــی  ــر ۱ تیــم مل ــری 3 ب ــا برت ــدار ب ــد کــه ایــن دی رفتن
ایــران همــراه بــود. بــه ایــن ترتیــب تیــم ملــی ایــران 
ــته  ــن رش ــخ ای ــار در تاری ــرای اولین ب ــد ب ــق ش موف
مجــوز راهیابــی بــه المپیــک را کســب کنــد تــا چنــدی 

دیگر در برزیل برابر رقیبانش به میدان برود.
درخشششهراممحمودی

شــهرام محمــودی بــار دیگــر از نظــر امتیازگیــری 
ــازی  ــن ب عملکــرد خــوب خــود را نشــان داد. او در ای
بــا 20 اســپک، 2 امتیــاز ســرویس و 2 دفــاع توانســت 
امتیازآورتریــن  امتیــاز   24 بــا کســب  درمجمــوع 

ــود.  ــران ش ــن ای بازیک
ــت  ــاز توانس ــا 2۹ امتی ــکی ب ــل کونارس ــرف مقاب در ط
ــرد.  ــب گی ــابقه لق ــن مس ــن ای ــن بازیک امتیازآورتری
اگرچــه لهســتان حمــات بیشــتری نســبت بــه ایــران 
داشــت، ولــی اشــتباهات آن هــا باعــث شــد تــا ایــران 

ــرد. ــاز بگی ــدار امتی ــن دی از ای

استراحتستارگانلهستان
آنتیــگا ســرمربی لهســتان ترجیــح داد تــا در ایــن دیدار 
ــن  ــد و همی ــتفاده کن ــود اس ــره خ ــان ذخی از بازیکن
ــان ایــران خیلــی خــوب امتیــازات  باعــث شــد بازیکن
ــازی راحتــی را شــروع کــرده  ــد و ب خــود را جمــع کنن
ــتان  ــد. لهس ــش بیفت ــر ۱2 پی ــران ۱6 ب ــا ای ــند ت باش
ــران  ــه ای ــیدن ب ــوان رس ــز ت ــت نی ــن ِس ــه ای در ادام
ــذار  ــازی را واگ ــر 20 ب ــه 25 ب ــا نتیج ــت و ب را نداش
کــرد. اشــتباهات زیــاد لهســتان در ایــن ســت و بــازی 

خــوب ایــران باعــث شــد تــا ایــران بــرد راحتــی را در 
ــرده باشــد. ــه ک شــروع مســابقه تجرب

ستدوم
ســت دوم نیــز همــان داســتان ســت اول را داشــت و 
تیــم ملــی ایــران کامــا برتــر از تیــم لهســتان بــازی را 

آغــاز کــرد، ادامــه و پایــان داد. 
ــوب  ــرد خ ــز عملک ــی دوم نی ــتراحت فن ــت اس در وق
تــداوم  قائمــی  خــوب  ســرویس های  بــا  ایــران 
ــن  ــی ای ــر ۱2 راه ــری ۱6 ب ــا برت ــم ب ــت و دو تی داش

وقــت اســتراحت شــدند. در انتهــای ایــن ســت شــاهد 
برتــری مقتدرانــه تیــم ملــی ایــران بــا نتیجــه 25 بــر 

ــود. ــال ش ــوم دنب ــت س ــازی در س ــا ب ــم ت ۱۸ بودی
لغزشدرستسوم

بــازی خــوب کونارســکی و ســزپوالک در ســت ســوم 
باعــث شــد تــا در ایــن ســت لهســتان بــازی بهتــری 

از ایــران ارایــه دهــد. 
ــه ســود  ــر 20 ب ــا نتیجــه 25 ب در نهایــت ایــن ســت ب
ــر ۱  ــا نتیجــه ست شــماری 2 ب ــود ت لهســتان همــراه ب

بــه ســود ایــران شــود.
ایراندرالمپیک

در ســت چهــارم بــازی دو تیــم بــا برتــری ایــران 
ــاد.  ــش افت ــز پی شــروع شــد و ۱6-۱3 از لهســتان نی
ایــران  از  امتیــاز  یــک  لهســتانی ها   ۱۹ امتیــاز  در 
ــی  ــود؛ ول ــده ش ــی پیچی ــا کار کم ــد ت ــش افتادن پی
ــد  ــان آمدن ــه خودش ــی زود ب ــران خیل ــان ای ملی پوش
و کار را بــه تســاوی کشــاندند. البتــه هیچ کــدام از 
ــا  ــن ســت را نداشــتند. ب ــم قصــد باختــن در ای دو تی
ایــن حــال اســپک کوبیــاک بــه بیــرون از زمیــن رفــت 
ــودش  ــری خ ــد برت ــدی بتوان ــاز بع ــران در امتی ــا ای  ت
را تحمیــل کنــد و بــا نتیجــه 34-32 ایــن ســت را بــه 
ــر ۱ برســد.  ــه برتــری 3 ب ــرد و در مجمــوع ب ــان بب پای
ــن  ــای وط ــه کیمی ــه روزنام ــرف تحریری ــز از ط ــا نی م
ــال  ــی والیب ــه ســروقامتان تیــم مل  ایــن پیــروزی را ب

و مردم بزرگ ایران تبریک می گوییم.

تحقق رؤیای 52ساله

سالم والیبال ایران به المپیک

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سالم والیبال ایران به المپیک یکشنبه 16 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 170 ســـــال دوم        ݡسݒ

  اســطوره بوکــس جهــان، کاســیوس کلــی کــه 
کیمیای وطن

 پــس از مســلمان شــدن نــام محمدعلــی 
ــس از 32  ــس پ ــتانی در فینک ــد در بیمارس ــود برگزی ــرای خ را ب

ســال مبــارزه با بیمــاری پارکینســون 
ــت. او  ــالگی درگذش ــن ۷4 س در س
مطرح تریــن  طوالنــی  مدتــی 
پولســازترین  و  محبوب تریــن 
ــز  ــران نی ــود و در ای ــا ب ورزشــکار دنی
داشــت.  بی شــماری  هــواداران 
محمدعلــی در اوایــل دهــه ۱3۷0 
ســفری هــم بــه ایــران داشــت. جــدا 
از اینکــه وی ســه بــار قهرمــان جهــان 

ــی اش  ــای اجتماع ــل فعالیت ه ــه دلی ــت او ب ــود محبوبی ــده ب ش
بــود. محمدعلــی در ژانویــه ۱۹42 در لوئیــز ویــل شــهری از ایالــت 
کنتاکــی متولــد شــد. او از ۱2ســالگی بوکــس آماتــور را آغــاز کــرد 

ــا نــاک اوت کــردن ســانی لیســتون، قهرمــان  و در ســال ۱۹64 ب
ــام  ــن اس ــه دی ــال ب ــان س ــد. او در هم ــان ش ــنگین وزن جه س
گرویــد و نامــش را از کاســیوس کلــی بــه محمدعلــی تغییــر داد. 
محمدعلــی در زمــان جنــگ آمریــکا و ویتنــام از 
ــن  ــه همی ــاز زد و ب ــکا ســر ب ــش آمری ــت در ارت خدم
دلیــل ســه ســال و نیــم از فعالیــت بوکــس محــروم 
شــد کــه در نهایــت دادگاه رأی بــه لغــو محرومیــت وی 
فورمــن  جــرج   ۱۹۷4 ســال  در  محمدعلــی   داد. 
را شکســت داد و ســال بعــد از آن دوبــاره بــا جــو فریزر 
او را شکســت داد. در  در فیلیپیــن مســابقه داد و 
المپیــک ۱۹۹6 از محمدعلــی خواســته شــد تــا مشــعل 

بزرگ المپیک را در مراسم افتتاحیه روشن کند. 
 او همچنیــن در مراســم افتتاحیــه المپیــک 20۱2 پرچــم المپیــک 
را حمــل کــرد. او پیــش از اینکــه در ســال ۱۹۸۱ بازنشســته شــود 

دو بــار دیگــر نیــز قهرمــان ســنگین وزن جهــان شــد.

درسن74سالگی
اسطورهبوکسجهاندرگذشت

مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن تیــم محــک 
خوبــی در دیــدار بــا مقدونیــه خــورده اســت، گفت: تیــم ملی هــر کاری 
ــد. ســردار  ــی را مطــرح می کنن ــادات غیرفن ــده انتق ــک ع ــد، ی می کن

آزمــون دربــاره دیــدار تیــم ملــی فوتبــال 
ایــران برابــر مقدونیــه و پیــروزی ایــران 
ــم  ــر می کن ــرد: فک ــار ک ــم اظه ــن تی ــر ای براب
توانســتیم  و  بــود  بــازی خیلــی خوبــی 
برابــر تیمــی فیزیکــی و قدرتــی نمایــش 
ــی  ــه بازیکنان ــم. مقدونی ــه دهی ــی ارای خوب
ــا،  ــپانیا، ایتالی ــای اس ــه در لیگ ه ــت ک داش
اتریــش، کرواســی، یونــان و ســوییس بــازی 
بازیکنشــان  سرشــناس ترین  و  می کننــد 

ــش  ــرای تیم ــه ب ــک تن ــد ی ــه می توان ــود ک ــدف ب ــوران پان ــم گ ه
بــازی کنــد. بــا ایــن حــال قبــل از بــازی بــه خوبــی مقدونیــه را آنالیــز 
ــر از  ــروز شــدیم و مهم ت ــازی پی ــن ب ــم. خوشــحالم در ای ــرده بودی ک

ــا  ــون ب ــم. آزم ــی گرفتی ــدان اروپای ــک می ــی در ی آن درس هــای بزرگ
بیــان اینکــه انجــام چنیــن دیدارهایــی بــه تیــم ملــی کمــک بزرگــی 
ــک  ــتیم ی ــا توانس ــود و م ــی ب ــم خوب ــه تی ــت: مقدونی ــد، گف می کن
محــک جــدی بخوریــم. آن هــا فیزیکــی و ســرعتی 
بــازی می کردنــد و تجربــه ایــن بــازی در آینــده بــه 
کمــک مــا می آیــد. امیــدوارم در آینــده هــم از ایــن 
دســت بازی هــا داشــته باشــیم تــا وقتــی قــرار بــود 
ــم  ــن بروی ــی چــون قطــر و چی ــه مصــاف حریفان ب
از تجربــه کافــی ســود ببریــم. وی در ادامــه افــزود: 
تیــم ملــی جــوان اســت و نیــاز بــه حمایــت دارد؛ امــا 
متاســفانه معــدود افــرادی حرف هایــی می زننــد کــه 
هضمــش بــرای همــه دشــوار اســت. بــه جایــی کــه 
از تیــم ملــی حمایــت شــود، ایــن افــراد انتقادهــای غیرفنــی عجیبــی 
مطــرح می کننــد. تیــم ملــی هــر کاری می کنــد، تاکیــد می کنــم ایــن 

ــال ــیون فوتب ــد. فدراس ــرف می زنن ــش ح ــر خاف ــدک ب ــداد ان تع

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱۱۹4 شماره دادنامه: ۱6۸ مورخ ۹5/۱/3۱ مرجع رسیدگی: شعبه ۱4 شورای حل اختاف 

همکف،  طبقه  اول،  تقاطع  سوم،  رباط  خ  اصفهان،  نشانی:  خیرآبادی  قربانی  علیرضا  خواهان:  اصفهان 

خ  ابتدای  وحید،  خ  اصفهان،  نشانی:  خدایی  مصطفی  وکیل:  اول(  )تقاطع  جمشید  تخت  دندانپزشکی 

حسین آباد، مجتمع عسگری، ط 3 ، واحد ۷ خوانده: سعید وفایی فسارانی نشانی مجهول المکان خواسته: 

پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده 

آتی  از خداوند متعال به شرح  با استعانت  و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی 

مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای علیرضا قربانی خیرآبادی با وکالت آقای خدایی 

به طرفیت آقای سعید وفایی فسارانی به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال وجه چک به شماره 

5645۷۷/۱5  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

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

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 

قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  

)۹4/6/۱5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    650۹ / م الف

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱623 شماره دادنامه: ۹50/۹۹۷6۷۹4400۸5۸ مورخ ۹5/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 

۱4 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان 

کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه خوانده: احمد رضا سخائی نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به 

پرداخت مبلغ 6/400/000 ریال بابت چک به شماره 60۸6۸3 بانک ملی و هزینه تاخیر تادیه دادرسی  ـ نشر 

آگهی و تامین خواسته قبل از اباغ با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن 

اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف  در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای احمدرضا سخائی 

به خواسته مطالبه مبلغ 6/400/000  ریال وجه چک به شماره 60۸6۸3  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 

خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹ و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/400/000 ریال بابت اصل خواسته و ششصد و چهل هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک موصوف  )۹4/۹/۱5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    65۱0 / م الف

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱45۹  شماره دادنامه: ۱۷6 مورخ ۹5/2/6   مرجع رسیدگی: شعبه سی وسوم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: مرتضی فاتحی نشانی: اصفهان، اتوبان شهید چمران، خیابان محمد طاهر، کوچه 

22 بهمن، پاک 63  خوانده: ۱- حجت اله رئیسی: نشانی مجهول المکان 2ـ رضا مؤید نشانی: خیابان 

زینبیه شهرک امام خمینی کوچه بی سیم کوچه پارسیان پاک 3  خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای مرتضی 

فاتحی به طرفیت آقای حجت اله رئیسی 2ـ رضا موید به خواسته مطالبه مبلغ ۱0/000/000 ریال وجه چک 

با  انضمام مطلق خسارات قانونی،  به  بانک ملت  به عهده  به شماره ۱2۱۱۷6/024۹663۹ مورخ ۹4/۹/3 

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

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 

رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 

رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و 

سی هزار ریال ۸30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  

)۹4/۹/3( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختاف اصفهان ـ مریم هاشمی      65۱۹/ م الف

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱622  مرجع رسیدگی: شعبه ۱4 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی 

رایانه خوانده: محمدرضا نجفی  بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر  نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی 

شماره  به  چک  بابت  ریال   23/400/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 

2500۹0/55 بانک ملت و هزینه تاخیر تادیه ـ دادرسی و نشر آگهی و تامین خواسته قبل از اباغ با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای محمدرضا نجفی 

به خواسته مطالبه مبلغ 23/400/000 ریال وجه چک به شماره2500۹0/55  به عهده بانک ملت به انضمام 

مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹ 

و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/400/000 ریال بابت اصل 

خواسته و پانصد و بیست و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  از تاریخ سررسید چک موصوف  )۹4/6/3(  خسارت تاخیر تادیه 

صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان        65۱۱/ م الف

ابالغرای
۱2 شورای حل  رسیدگی: شعبه  مرجع     ۹5/۱/3۱ مورخ    ۱46 دادنامه:  پرونده:۹4۱40۹  شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده: محمد رحیم رفیع زاده نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ ۱۸/600/000 ریال 

به محتویات پرونده و اخذ  با عنایت  تادیه  انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر  به  بابت سه فقره چک 

نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای محمد رحیم رفیع 

زاده به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸/600/000 میلیون ریال وجه چک به شماره های ۹46۷24۹ مورخ ۹3/3/20 

و ۹46۷250 مورخ ۹3/5/20 و ۹46۷245 مورخ ۹3/۷/20 به عهده بانک  پست بانک به انضمام مطلق 

خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

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

خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت 

اصل خواسته و 525/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک های موصوف  فوق الذکر تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان ـ مریم هاشمی        65۷0   / م الف

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱4۱0 شماره دادنامه: ۱4۸  مورخ ۹5/۱/3۱   مرجع رسیدگی: شعبه ۱2 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر 

رایانه خوانده: حبیب اله رضایی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال بابت یک فقره 

چک به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای حبیب اله رضایی به 

خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه چک به شماره 2646۹۱ مورخ ۸۸/4/۱0  به عهده بانک صادرات 

به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و 

۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و 450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک موصوف  )۸۸/4/۱0( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان ـ مریم هاشمی       65۷۱ / م الف

ابالغرای
دادنامه: 34  مورخ ۹5/۱/23   مرجع رسیدگی: شعبه ۸  شورای حل  پرونده: ۹40۷۷0 شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: عباس فامیل دردشتی فرزند علی با وکالت مصطفی خدایی فرزند پرویز نشانی 

اصفهان، خ وحید ابتدای خ حسین آباد، مجتمع عسگری، طبقه 3، واحد ۷  خوانده: رضا احمدی تشنیزی 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا  فرزند عبدالکریم نشانی مجهول المکان 

ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای عباس فامیل دردشتی با وکالت مصطفی خدایی به 

طرفیت آقای رضا احمدی تشنیزی به خواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه چک به شماره 30۱2۷2 

مورخ ۹4/6/۱4 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 

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

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 45/000/000 ریال بابت هزینه 

تاریخ سررسید چک موصوف   از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 

)۹4/6/۱4( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه  ۸  شورای حل اختاف اصفهان ـ مریم هاشمی       6530/ م الف

ابالغرای
کاسه پرونده:  ۹4۱425 شماره دادنامه: ۱5۸  مورخ ۹5/2/4   مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده: امیرعشقی دهکردی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 3/۷00/000 ریال 

با  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی  وجه چک 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورای حل اختاف 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دهکردی  امیرعشقی  آقای  طرفیت  به  صادقی  رسول  آقای  دعوی  در خصوص 

مطلق  انضمام  به  بانک سپه  عهده  به  مورخ ۹0/۱2/2۷  به شماره 3۹220۸   وجه چک  ریال   3/۷00/000

خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  3/۷00/000 ریال بابت اصل 

خواسته و چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  )۹0/۱2/2۷( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

قاضی شعبه  33  شورای حل اختاف اصفهان ـ  مریم هاشمی        6522 / م الف

ابالغرای
کاسه پرونده: ۹4۱424 شماره دادنامه:  ۱60  مورخ ۹5/2/4   مرجع رسیدگی: شعبه 33  شورای حل 

اختاف اصفهان  خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده: خانم راحله محبی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 3/400/000 ریال بابت وجه 

چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص 

دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت خانم راحله محبی به خواسته مطالبه مبلغ 3/400/000 ریال وجه 

چک به شماره 366235 مورخ ۹4/۸/۱ به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 

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

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

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 435/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )۹4/۸/۱( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه  33  شورای حل اختاف اصفهان ـ  مریم هاشمی        652۱ / م الف

اباغ رای

 24 شعبه  رسیدگی:  مرجع     ۹4/۱2/۱۷ مورخ  دادنامه:۱۱3۱  شماره    ۹4/۸۸۹ پرونده:  کاسه 

خیابان  انتهای  قائمیه،  خیابان  اصفهان،  نشانی:  هادی  علی  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای 

اصفهان،  نشانی  ابراهیمی  محمد  وکیل:  الماس  کامپیوتر  مغازه  آخر،  تقاطع  روبروی  فردوسی، 

نشانی  امیررحیمی  خوانده:   304 واحد   ،3 ط  نور،  میاد  مجتمع  قرنی،  سپهبد  خ  نبش  بزرگمهر، 

اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول 

رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعام  ضمن   شورا 

می نماید. 

امیر  آقای  طرفیت  به  ابراهیمی  محمد  وکالت  به  هادی  علی  آقای  دعوی  در خصوص  شورا  قاضی  رای 

رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 2۱/000/000 ریال وجه چک / چک های شماره 23۷3/20۱۹0۱ به سررسید 

اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  تیران  تجارت شعبه  بانک  عهده    ۹3/2/25

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 

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

مواد 3۱3 و 3۱0 قانون تجارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

3۱0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان ـ حسین گازری          653۸/ م الف

سردارآزمون:
تیمملیهرکاریمیکند،یکعدهفقطمخالفتمیکنند



7معارف و گردشگری یکشنبه 16 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 170 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
ماه رمضان به احتمال زیاد از ...

  اثــر طبیعــی ســپاهان بــا قدمتی بیــش از ۲۰۰ 
سرویس  گردشگری

  زهرا نصیری
میلیــون ســال در شــهر کمشــچه پــس از 
ســال ها عــدم هویــت و گمنامــی بــا افتتــاح رســمی در اولیــن روز 
تحقیقــات  بــرای  مکانــی  بــه  زیســت  محیــط  هفتــه  از 
زمین شناســی تبدیــل می شــود و محققــان می تواننــد بــرای 
تکمیــل یافته هــای خــود از مزیت هــای بکــر و دســت نخورده آن 
ــط  ــال ۸۷ توس ــناخته در س ــه ناش ــن منطق ــد. ای ــتفاده کنن اس
پرفســور زمین شــناس بــه نــام صنوبــری داریــان کشــف شــد و 
ــی  ــور در جلســه شــورای عال ــر رییــس جمه ــا مه ــل ب ســال قب
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــی رســید. ب ــت مل ــه ثب ــط زیســت ب محی
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــراغ ریی ــه س ــکان، ب ــن م ــاص ای خ
ــم و ایشــان در گفت وگــوی اختصاصــی  شهرســتان برخــوار رفتی
ــی  ــر طبیع ــاح نخســتین اث ــای وطــن از افتت ــگار کیمی ــا خبرن ب

ملی در کمشچه در خردادماه خبر داد.
  افتتاح نخستین اثر طبیعی ملی در اصفهان

رضــا محمــدی ضمــن اشــاره بــه آغــاز هفتــه محیــط زیســت کــه 
از ۱۶ تــا ۲۲ خردادمــاه اســت، از افتتــاح نخســتین اثــر طبیعــی 
ملــی بــرای اولین بــاردر اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: ایــن 
اثــر طبیعــی کــه در شــهر کمشــچه قــرار دارد درنــوع خــود بســیار 
منحصربه فــرد اســت و قدمــت آن بــه ۲۰۰ میلیــون ســال پیــش 
 می رســد. وی مناطــق ۴ گانــه در ســازمان محیــط زیســت 
را شــامل پناهــگاه حیــات وحــش، پــارک ملــی، مناطــق حفاظت 
شــده و منطقــه اثــر طبیعــی دانســت و افــزود: بــه جهــت 
فســیل های بــاارزش و منحصربه فــردی کــه در ایــن منطقــه 
کشــف شــده اســت، ایــن منطقــه بــه عنــوان یــک اثــر طبیعــی 

ــت. ــی اس ــه دارای ارزش جهان ــود ک ــوب می ش ــی محس مل
  کشف و بررسی آثار

ــده در  ــت آم ــه دس ــار ب ــی آث ــف و بررس ــوه کش ــاره نح وی درب
ایــن منطقــه می گویــد: در ســال ۱۳۸۷ پرفســور صنوبــر ی 
ــه  ــه منطق ــه ب ــای زمین شناســی ک ــی از گردش ه ــان در یک داری
کمشــچه داشــت، بــا نمونه برداری هایــی کــه انجــام داد بــه 
ــن  ــوری در ای ــیل های جان ــت فس ــه قدم ــید ک ــف رس ــن کش ای
ــردد.  ــش برمی گ ــال  پی ــون س ــش از ۲۰۰ میلی ــه بی ــه ب منطق
ــان در تحقیقــات خــود از  محمــدی تصریــح کــرد: پرفســور داری
ــینه  ــت و پیش ــه دارای قدم ــت اینک ــه جه ــوار ب ــتان برخ شهرس

زیــاد در ســکونتداری بــوده اســت، دریافــت کــه ایــن محــل مملــو 
دوران  بــه  مربــوط  مرجان هــای  و  بی مهــرگان  ازفســیل های 
ــه  ــا اشــاره ب ــط زیســت برخــوار ب ــاس اســت. رییــس محی تری
ــن  ــار اســت، افــزود: ای ــن منطقــه 6.3 هکت اینکــه مســاحت ای
منطقــه بــه دلیــل دارا بــودن فســیل های بی مهــرگان، اعــم 
ــیل های دوره  ــن فس ــه زیباتری ــان ب ــفنج و مرج ــک، اس از جلب

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــاس در جه ــی تری زمین شناس
  ارجاع تخلفات ۸۰ واحد آجر پزی به دستگاه قضا

ــزی  ــه گری ــوار در ادام ــتان برخ ــت شهرس ــط زیس ــس محی ریی
ــتان زد و  ــن شهرس ــت محیطی در ای ــای زیس ــه بحث ه ــم ب ه

بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده ۸۰ واحــد کــوره آجرپــزی ســفال بــه 
دلیــل بحث هــای آلودگــی هــوا بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــده 
اســت، گفــت: مــواردی چــون تراکنــش ذرات، دپــوی خــاک، تردد 
کامیــون، جاده هــای خاکــی، نداشــتن فیلتراســیون و ... از مــوارد 

تخلــف ایــن واحدهــا بــوده اســت.
  خروج کوره های آجرپزی

محمــدی دربــاره خــروج کوره هــای آجرپــزی از ایــن شهرســتان 
گفــت: ایــن واحدهــا نــه فقــط در منطقــه برخــوار، بلکــه بــه تعداد 
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــود دارن ــتان وج ــزی در اس ــد آجرپ ۳۰۰ واح
ــطح  ــهری در س ــدوده ش ــان از مح ــا و خروجش ــی آن ه جانمای
ملــی تصمیم گیــری شــود. وی تاکیــد کــرد: در برخــوار ۷۸ 
واحــد تولیــد آجرنمــا و ۹۳ واحــد تولیــدی آجرســفال فعالیــت 

می کننــد.
  استفاده از پساب فاضالب

فاضــاب  پســاب  از  اســتفاده  بــا  رابطــه  در  وی همچنیــن 
ــاد  ــه حبیب آب ــاورزان منطق ــتفاده کش ــمال و اس ــه ش تصفیه خان
از  روی کانالــی کــه  بــر  نصــب شــده  موتورهــای  گفــت:  
ــداد داشــت و کشــاورزان  ــر امت ــه طــول ۵ کیلومت ــه ب تصفیه خان
ــه بــه صــورت شــبانه بــرای آبیــاری مــزارع  از پســاب تصفیه خان
خــود اســتفاده می کردنــد بــا پیگیری هــای انجــام شــده کمیتــه 
ــع آوری  ــی جم ــور کل ــه ط ــتان ب ــامت اس ــی و س ــت غذای امنی
شــد. ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت: اگــر چــه ایــن پســاب از 
اســتانداردهای زیســت محیطی برخــوردار اســت، ولــی اســتفاده 
از آن بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــرای مصــارف کشــاورزی 

ــد. منحــل گردی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از محیط زیست برخوار:

افتتاح نخستین اثر طبیعی ملی در کمشچه اصفهان

ــگری آران  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
و بیــدگل از ثبــت پنــج آییــن ســنتی تاریخی آران و بیــدگل در 
ــس  ــان ریی ــواد صدیقی ــر داد. ج ــور خب ــوی کش ــار معن ــت آث فهرس
اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری آران و بیــدگل 

روســتای  تعزیــه  آیین هــای  کــرد:  اظهــار 
 قاســم آباد، عاشــورای ابوزیدآبــاد، حلواشــیره

ــدگل از  ــنج زنی آران و بی ــعلی و س ــان عباس ن
ــار  ــت آث ــی در فهرس ــه به تازگ ــت ک ــاری اس آث
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــور ب ــوس کش ناملم
ــه روســتای قاســم آباد  ــن تعزی ــزود: آیی وی اف
ــردم  ــزرگ م ــاع ب ــا اجتم ــورا ب ــح عاش در صب
وقایــع روز عاشــورا را بــرای مــردم بــه نمایــش 
می گــذارد. در عصــر همــان روز نیــز آییــن 

ــارگاه  ــار ب ــرداری در کن ــا نخل ب ــاد همــراه ب عاشــورایی شــهر ابوزیدآب
امامــزاده عبــدهللا شــور و عــزاداری خاصــی در بیــن مــردم ایــن شــهر 
ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــد. صدیقی ــاد می کن ــراف ایج و شــهرهای اط

ــن ســنج زنی  ــن شهرســتان، آیی ــزاداری در ای ــای ع ــر آیین ه از دیگ
اســت کــه در آن نمایــش ســنگ زدن گروهــی اســت در مخالفــت 
بــا ســپاه ملعــون شــمر کــه اســبان خــود را بــر پیکــر بی جــان یــاران 
ــه  ــن مراســم، گروهــی ب ــد. وی ادامــه داد: در ای حســین)ع( تاختن
شــکل نمادیــن بــا چوب هایــی کــه بــه آن هــا 
ســنگ یــا ســنج گفتــه می شــود بــه حرکــت 
درمی آینــد و اشــعار خاصــی را بــا گویــش 
محلــی می خواننــد. صدیقیــان گفــت: پخــت 
ــر  ــز از دیگ ــان عباســعلی نی ــوا شــیره و ن حل
بیــدگل  و  آران  مــردم  ســنتی  آیین هــای 
تاســوعا  در  به ویــژه  محــرم  روزهــای   در 
ــا  ــه از مدت ه و عاشــورای حســینی اســت ک
قبــل بــه عنــوان شــیرینی عــزای حســین)ع( 
در بیــن مــردم و عــزاداران توزیــع می شــود. وی اضافــه کــرد: بــا ثبــت 
ایــن آثــار معنــوی جمــع آثــار معنــوی شهرســتان آران و بیــدگل در 

فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه تعــداد 6 اثــر رســید. ربیــع

رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل خبر داد:

ثبت 5 رویداد فرهنگی آران و بیدگل در فهرست آثار معنوی
ــروم  ــه مح ــه ب ــا توج ــرد: ب ــام ک ــارت اع ــج و زی ــازمان ح س
ــاری در  ــال ج ــج س ــه ح ــام فریض ــی از انج ــران ایران ــدن زائ ش
ــه  ــزی ک ــران عزی ــعودی، زائ ــتان س ــکنی های عربس ــی کارش پ
ــد  ــدام کرده ان ــود اق ــفر خ ــه س ــط اول هزین ــت قس ــرای پرداخ  ب

می تواننــد بــرای دریافــت اصــل مبلــغ قســط 
اول و ســود تعلــق گرفتــه بــه آن اقــدام کننــد. 
در متــن اطاعیــه ســازمان حج و زیــارت آمده 
ــران  ــه محــروم شــدن زائ ــا توجــه ب اســت: ب
ایرانــی از انجــام فریضــه حــج در ســال جاری 
ــعودی  ــتان س ــکنی های عربس ــی کارش در پ
بــرای  الزم  تمهیــدات  انجــام  درخصــوص 
پذیــرش حجــاج ایرانــی، زائــران عزیــزی کــه 
درخصــوص پرداخــت قســط اول هزینه ســفر 

خــود )مبلــغ 50 میلیــون ریــال( در شــعب بانــک ملــی در حســاب 
 شــخصی کــه بــه نــام آنــان افتتــاح شــده، اقــدام کرده انــد

می تواننــد بــا مراجعــه بــه بانــک و ارایــه مــدارک شناســایی بــرای 

دریافــت اصــل مبلــغ قســط اول پرداختــی و ســود تعلــق گرفتــه 
بــه آن اقــدام کننــد. در ایــن اطاعیــه توضیــح داده شــده اســت: 
در صــورت پــس گرفتــن مبلــغ قســط اول، اولویــت اعــزام زائــران 
ــود  ــد ب ــوظ خواه ــی محف ــال های آت ــرای س ــرف ب ــت تش در نوب
و در صــورت فراهــم آوردن شــرایط الزم از 
ــاره  ــدازی دوب ــان و راه ان ــور میزب ــوی کش س
ســفر حــج، زائــران می تواننــد بــه ایــن ســفر 
معنــوی اعــزام شــوند. در ایــن اطاعیــه 
تاکیــد شــده اســت: پــس گرفتــن مبلــغ یــک 
میلیــون تومــان ودیعــه کــه بابــت ثبــت نــام 
اولیــه زائــران در شــعب بانک هــای ملــی 
ــران  ــه از زائ ــای اولی ــت نام ه ــه ثب ــوط ب )مرب
در ســال های 86 بــه قبــل( از متقاضیــان 
دریافــت شــده، بــه منزلــه انصــراف از اعــزام بــه حــج تلقــی شــده 
کــه الزم اســت متقاضیــان در ایــن خصــوص دقــت الزم و کافــی 

ــراث ــد. می ــه عمــل آورن را ب

شب های امیرچخماق
اثــر  شــاخص ترین  امــا  مهم تریــن،  نــه  امیرچخمــاق، 
تاریخــی یــزد اســت. غیرممکــن اســت عکســی از ایــن اثــر 
ــران  ــای ای ــچ  ج ــه ای از آن در هی ــه نمون ــرد ک منحصربه ف
ــد.  ــزد نیفتی ــاد ی ــه ی ــار ب ــد و بی اختی ــدارد را ببینی وجــود ن
ــحورکننده ای دارد؛  ــای مس ــب، زیبایی ه ــاق در ش امیرچخم
ــت.  ــزد اس ــهر ی ــی در ش ــام میدان ــاق ن ــدان امیرچخم می
 مجموعــه بناهــای تاریخــی امیرچخمــاق یــزد شــامل بــازار
ــه دوره  ــان ب ــه قدمتش ــت ک ــار اس ــجد و آب انب ــه، مس تکی
دوره  آن  در  برمی گــردد.  هجــری(   ۹ )قــرن  تیموریــان 
امیــر جال الدیــن چخمــاق، از ســرداران شــاهرخ تیمــوری 
ــا همــکاری همســر خــود فاطمــه  ــود کــه ب ــزد ب و حاکــم ی
ــه ــامل تکی ــه ای ش ــزد، مجموع ــی ی ــرای آبادان ــون ب   خات
ــه، چــاه آب  میــدان، حمــام، کاروانســراها، خانقــاه، قنادخان

ســرد و مســجد امیرچخمــاق را ســاخت. 
ــزد  ــان ی ــی از فرمانروای ــط یک ــاق توس ــینیه امیرچخم حس
خــراب شــد؛ هم اکنــون ایــن بنــا در حــال بازســازی و 
تبدیــل دوبــاره بــه حســینیه اســت. اوایــل قــرن ســیزدهم 
هجــری میــدان جلــوی مســجد و ســردر بــازار تبدیــل 
ــه آنچــه مســلم اســت در  ــه حســینیه شــده اســت. البت ب
ــکان نقــش حســینیه را نداشــته؛ چــون  ــن م ــان، ای آن زم
ســاخت چنیــن فضاهایــی از زمــان صفویــه بــه بعــد در ایران 
ــاق،  ــدان ا میرچخم ــرق می ــت. در ش ــرده اس ــدا ک رواج پی
ــازار از  ــن ب ــود دارد. ای ــر وج ــی قنب ــام حاج ــه ن ــازاری ب ب
ــن  ــر جهانشــاهی اســت. ای ــن حاجی قنب ــای نظام الدی بناه
شــخص کــه بــه امــر جهانشــاه قــره قویونلــو بــه حکومــت 
یــزد رســیده بــود، آثــار دیگــری هــم در یــزد بنــا کــرد. بعدهــا 
ــه اســلوب بناهــای  ــا و بلنــدی ب ــازار، بنــای زیب ــر ســردر ب ب

موجــود در تکیـــه های یــزد ســـاخته شــد. 
ــل  ــدان، نخ ــن می ــی ای ــای دیدن ــر از بخش ه ــی دیگ یک
نیــز  حیدری هــا«  »نخــل  بــه  اســت کــه  آن  بــزرگ 
ــی«  ــد الحســین آیت ــه »عب ــه ک ــوده اســت. آن گون شــهره ب
ــه ۴۵۰ ســال پیــش و »دوره  ــن نخــل ب ــه، پیشــینه ای گفت
را کهن تریــن  نخــل  ایــن  برخــی  می رســد.  صفویــه« 
نخــل و برخــی دیگــر، نخــل »میــدان شــاه ولــی« در 
ــا ۶۰۰ ســال پیشــینه، کهن تریــن نخــل جهــان   »تفــت« را ب

می دانند.
ــا  ــاق در ســال ۱۳۳۰ هجــری شمســی و ب ــه امیرچخم تکی
شــماره ۳۸۳ و مســجد امیرچخمــاق در ســال ۱۳۴۱ بــا 
ــت  ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث ــتقل ۲۴۷ در فهرس ــماره مس ش
رســیدند. همچنیــن ایــن بناهــا و دیگــر الحاقــات بــه عنــوان 
مجموعــه امیرچخمــاق نیــز بــا شــماره ۲۴۱۶ بــه ثبــت ملــی 

رســیده اند.

گشت و گذار

 ماه رمضان 
به احتمال زیاد از سه شنبه آغاز می شود

ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــتهال دفت ــتاد اس ــو س عض
اســت  ایــن  پیش بینــی کارشناســان  اعــام کــرد: 
کــه مــاه رمضــان در روز یکشــنبه ۱۶ خــرداد دیــده 
نمی شــود و از ایــن رو طبــق تقویــم، بــه احتمــال خیلــی 
زیــاد روز سه شــنبه اول مــاه خواهــد بــود. حجــت 
ــری  ــت خب ــژاد در نشس ــلمین موحدن ــام و المس االس
ــتهال  ــری اس ــاه قم ــر م ــم ه ــت و نه ــزود: در بیس اف
انجــام می شــود و فــردا یکشــنبه نیــز اســتهال انجــام 
ــاه  ــنبه اول م ــود، دوش ــده ش ــاه دی ــر م ــود. اگ می ش
اســت؛ در غیــر ایــن صــورت سه شــنبه اول مــاه رمضــان 
پیش بینــی  داد:  ادامــه  وی  می شــود.  محســوب 
کارشناســان رویــت مــاه ایــن اســت کــه یکشــنبه 
مــاه دیــده نمی شــود؛ چــرا کــه هــال نزدیــک بــه 
حــد رویــت اســت، امــا کامــل نیســت؛ در عیــن حــال 
اســتهال طبــق روال انجــام می شــود. عضــو ســتاد 
ــه داد: ۱۵۰  ــری ادام ــم رهب ــام معظ ــر مق ــتهال دفت اس
گــروه در نقــاط مختلــف کشــور اســتهال مــاه را انجــام 
ــت  ــده اس ــم آم ــه در تقوی ــاف آنچ ــر خ ــد. اگ می دهن
 نشــانه ای یــا نتیجــه ای بــه دســت آیــد، آن را بــه مرکــز 

و دفتر رهبری اعام خواهند کرد. ایسنا

 ثبات قدم 
از ویژگی های فعاالن فرهنگ دینی است
 مدیــر کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال و بختیــاری

ــردن  ــرای رضــای خــدا کار ک ــدم و ب ــات ق  نترســیدن و ثب
را از ویژگی هــای فعــاالن فرهنــگ دینــی برشــمرد. حجــت 
ــت  ــتین نشس ــوی در نخس ــر مرتض ــید جعف ــام س  االس
ــه  ــی ب ــای فرهنگی تبلیغ ــی کانون ه ــی و آموزش هم اندیش
بیــان حکمتــی از حکمت هــای نهــج الباغــه پرداخــت کــه 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( می فرمایــد: »الشــرف اعلــی مــن 
ــن  ــل احس ــوی و ال معق ــن التق ــز م ــز اع ــام، و ال ع االس
مــن الــورع«؛ هیــچ شــرافتی برتــر از اســام و هیــچ عزتــی 
ــایی  ــر از پارس ــنگری نیکوت ــچ س ــوا و هی ــر از تق گرامی ت
نیســت. مرتضــوی افــزود: بســیاری از افــراد، شــرف را در 
مقام هــای مــادی متزلــزل و امــوال و ثروت هــای ناپایــدار 
ــت  ــرض فناس ــا در مع ــه دائم ــه ک ــوم و قبیل ــدرت ق و ق
می داننــد؛ در حالــی کــه شــرافت واقعــی ایــن اســت کــه 
انســان یــک مســلمان راســتین باشــد. مرتضــوی بــا اشــاره 
ــاجد  ــد: »مس ــه می فرمای ــن ک ــش امیرالمؤمنی ــه فرمای ب
ــی از  ــم، ول ــاد و محک ــا آب ــت بن ــان از جه ــا در آن زم آن ه
جهــت هدایــت خــراب و ویــران اســت«، گفــت: اشــاره بــه 
ایــن اســت کــه آن هــا فقــط بــه ظواهــر اســام و مســاجد 
قناعــت می کننــد و بــه مســایل مربــوط بــه فرهنــگ 
اســامی کــه بایــد در آنجــا پیــاده شــود و مســجد کانــون 

ــد. ایکنــا آن باشــد، توجهــی ندارن

اخبار کوتاه 

ــهر  ــای ش ــد و کوچه پس کوچه ه ــدا آم ــاه خ ــان م رمض
ــدا  ــاه خ ــوی م ــاره ب ــت؛ دوب ــان گرف ــوی رمض ــاره ب دوب
و ســنت هایی کــه بــا ایــن مــاه گــره خورده انــد در 
ــه  ــد. ب ــان پیچی ــی اصفه ــروزه ای و خاک ــای فی کوچه ه
ــق  ــام از اف ــاه صی ــال م ــع، ه ــزاری ربی ــزارش خبرگ گ
ــت  ــی و عطوف ــز مهربان ــرار اســت امســال نی ــده و ق دمی
میــان مردمــان ایــن شــهر طنین انــداز شــود. آری، رمضــان 
آمــده اســت؛ ســحرهای آن، نمازهــای جماعــت مســاجد 
ــاد  ــه نم ــه و هم ــاه، هم ــن م ــای ای ــی خواب ه آن و حت
 بندگــی و عبودیــت مــا بــه درگاه اوســت؛ او کــه فرشــتگان 
بــه زمیــن می فرســتد و  ایــن مــاه  را در شــب های 
ــه  ــد ک ــین می کن ــن همنش ــان زمی ــا خاکی ــان را ب افاکی
ــتش  ــش را پرس ــدای خوی ــوان خ ــه می ت ــد چگون بنگری

ــرد.  ک
عید رمضان و بازار داغ عیدی به نوعروسان 

در  دادن  عیــدی  بــازار  می رســد  رمضــان کــه  عیــد 
ــنت های  ــی از س ــن یک ــود؛ ای ــم داغ می ش ــان ه اصفه
کهنــی اســت کــه بــه گذشــته اصفهــان پیونــد می خــورد؛ 
ایــن ســنت بیشــتر مربــوط بــه تازه عروس هاســت؛ 
ــروس  ــواده ع ــاد، خان ــواده دام ــه خان ــکل ک ــن ش ــه ای  ب
را بــرای افطــاری بــه خانــه خــود دعــوت می کننــد 
یــا کاالیــی قیمتــی  نوعــروس عیــدی، طــا  بــه  و 
ــده و  ــی مان ــته دور باق ــنت از گذش ــن س ــد. ای می دهن
ــا  ــد ت ــر آن پایدارن ــیاری ب ــای بس ــم خانواده ه ــوز ه هن
ــن  ــزت در ای ــرام و ع ــورد احت ــای خــود را م تازه عروس ه

ــد. ــرار دهن ــاه ق م
هوم بابایی، رسمی که حاال کمرنگ شده

ــان حــک  ــر پیشــانی نصــف جه ــه ب ــر رســومی ک از دیگ

شــده می تــوان بــه ســنت هوم بابایــی اشــاره کــرد. 
ســنت هوم بابایــی از رســوم اصفهانی هــا در مــاه مهمانــی 
خداســت؛ ایــن ســنت قدیمــی از ســالیان دور بــا مــردم 
ــل  ــر از قب ــدری کمرنگ ت ــون ق ــا اکن ــوده؛ ام ــان ب اصفه
اســت و بــا آمــدن تکنولــوژی کم کــم در حــال فراموشــی 

اســت. 
هوم بابایــی رســمی دیرینــه و همچنــان رســمی قدیمــی 
اســت کــه از ســالیان دور، مــاه مبــارک رمضــان در 
اصفهــان بــا آن آغــاز و از شــب اول مــاه رمضــان تــا 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــزار می ش ــان برگ ــب ۱۵ در اصفه ش
کــه تعــدادی از بچه هــا و جوان هــا بعــد از افطــار در 
محلــی جمــع می شــدند و از بیــن خــود یــک صندوقــدار 
ــدار  ــه صندوق ــد. وظیف ــاب می کنن ــدار انتخ ــک میدان و ی
ــدن  ــدار خوان ــه میدان ــای مــردم و وظیف جمــع آوری هدای
ــد  ــم بای ــروه ه ــه گ ــود؛ بقی ــی ب ــاص هوم بابای ــعار خ اش

هم صــدا جــواب میدانــدار را می دادنــد.
 رفتن به پشت بام با آب، آیینه و سبزه 

رســوم و آداب اصفهانی هــا در ایــن مــاه مبــارک بــه 

همیــن جــا ختــم نمی شــود. در اصفهــان قدیــم از 
همــان شــبی کــه قــرار بــود هــال مــاه مبــارک رمضــان 
دیــده شــود، خانواده هــای زیــادی بــا آب، آیینــه و 
ســبزه راهــی پشــت بــام می شــدند تــا هــال آغــاز ایــن 
ــا چشــم خودشــان ببیننــد؛ ایــن رســم یکــی از  مــاه را ب
 زیباتریــن ســنت هایی اســت کــه متاســفانه جایــش 

را با مدرنیته عوض کرده است.
رسم زیبای کوبیدن به دیوار

مــردم اصفهــان در گذشــته های نه چنــدان دور، هنــوز 
هــم ایــن رســم را حفــظ کــرده بودنــد؛ بــه ایــن ترتیــب که 
بــرای بیــدار کــردن همســایه در ســحر بــه دیــوار مشــترک 
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــایه ها ب ــد.در آن روزگار همس می کوبیدن
می گذاشــتند هــر کــس زودتــر از بقیــه در هنــگام ســحر 
بیــدار شــد، دیگــران را نیــز بیــدار کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
ــدن  ــا کوبی ــوار ب ــه دی ــوار ب ــای دی ــایه های خانه ه همس
می کردنــد.  بیــدار  را  یکدیگــر  پی درپــی  مشــت های 
 ایــن رســم امــروزه کمرنــگ شــده و کمتــر کســی 
را می توانــی پیــدا کنــی کــه کوبــه در همســایه را بــه صــدا 

درآورد.
سحرخوانی

ــا همــان  ــارک ســحرخوانی ی از آداب دیگــر ایــن مــاه مب
 مناجــات ســحری  بــود کــه حــاال بیشــتر در رادیــو 
و تلویزیــون پخــش می شــود؛ امــا در آن دوران بــام 
ــردم  ــرد. م ــتی می ک ــوا آش ــن ن ــا ای ــه ب ــود ک ــا ب خانه ه
ــد و  ــا گلدســته های مســاجد می رفتن ــا ی ــام خانه ه ــه ب ب
ــع  ــحرخوانان جم ــر از س ــد نف ــا چن ــک ی ــل از اذان ی قب
می شــدند و بــا صــدای خــوش و رســا اقــدام بــه 

مــاه می کردنــد. ایــن  مناجات خوانــی مخصــوص 

نگاهی به آداب ماه مبارک رمضان در اصفهان

آوای خوش رمضان در نصف جهان

بــه گفتــه قربــان محمدپــور، کارگــردان فیلــم »ســام بمبئــی« 
قــرارداد ایــن فیلــم بــا کانــادا بســته شــده و در حــال مذاکــره 
بــرای اکــران در اســترالیا و آمریــکا هســتند. قربــان محمدپور 
ــام  ــم »س ــران فیل ــق اک ــان دقی ــه زم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

ــا  ــن روزه ــت: ای ــد، گف ــی« را نمی دان بمبئ
بیشــتر روی آمــاده کــردن فیلــم و ســاخت 
و طراحــی اقــام تبلیغاتی متمرکز هســتم. 
وی ادامــه داد: همچنیــن صداگــذاری و 
میکــس نهایــی همزمــان در حــال انجــام 
اســت و جــواد نوروزبیگــی بــه عنــوان 
تهیه کننــده بــه دنبــال اکــران مناســب 
ــا همراهــی شــرکت  ایــن اثــر ســینمایی ب

ــران در کشــور اســت.  پخــش فیلمی
ــد  ــادری« تاکی ــان م ــم »زب ــردان فیل کارگ

کــرد: چهــار ترانــه هنــدی توســط چهــار خواننــده سرشــناس 
هنــدی بــرای ایــن فیلــم آمــاده شــده و ۲ ترانــه مانــده کــه 
قــرار اســت بنیامیــن بهــادری آن هــا را آمــاده کنــد تــا تصمیــم 
ــروز  ــا ام ــه ت ــم؛ البت ــا را بگیری ــرای انتخــاب ترانه ه ــی ب نهای

ترانــه ای از طــرف بهــادری بــه دســت مــن نرســیده اســت. 
ــزار  ــادری، محمدرضــا گل ــن به ــار بنیامی وی ادامــه داد: در کن
نیــز در حــال آمــاده کــردن یــک ترانــه اســت. بعــد از آمــاده 
ــا  ــک از آن ه ــه کدام ی ــم ک ــد ببین ــه، بای ــن دو تران ــدن ای ش
بیشــتر بــرای فیلــم مناســب اســت 
بــا  ترانه هایــی  بیــن  از  نهایــت  در  و 
ــرای  ــد، یکــی را ب صــدای ایــن دو هنرمن
می کنــم.  انتخــاب  بمبئــی«  »ســام 
ــاره  ــردان درب ــه م ــم »آنچ ــردان فیل کارگ
ــح  ــرد: ترجی ــد ک ــد« تاکی ــان نمی دانن زن
بــر  عــاوه  فیلــم  ایــن  در  می دهــم 
ــی  ــای ایران ــدی از ترانه ه ــای هن ترانه ه
موســیقی  تــا  شــود  اســتفاده  نیــز 
ــه  ــی ب ــای خارج ــز در اکران ه ــی نی ایران
ــه نســخه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی شــود. وی ب ــان معرف مخاطب
ایرانــی »ســام بمبئــی« ۱۰۰ دقیقــه اســت، توضیــح داد: ایــن 
نســخه، همــان نســخه ای خواهــد بــود کــه در دیگــر کشــورها 

نیــز نمایــش داده می شــود. ربیــع

کارگــردان »متولــد ۶۵« ضمــن اعــام اینکــه اوایــل پاییــز 
ــت ــم اس ــن فیل ــران ای ــرای اک ــده ب ــه ش ــر گرفت ــان درنظ  زم

ــرای  ــوروزی ب ــران ن ــت اک ــه مدیری ــرد تجرب ــدواری ک ــراز امی اب
ــی  ــد توکل ــود. مجی ــرار ش ــران تک ــم اک ــای مه ــر موقعیت ه دیگ

کارگــردان ســینما دربــاره زمــان اکــران فیلــم 
ســینمایی »متولــد ۶۵« گفــت: پخــش ایــن 
فیلــم ســینمایی برعهــده فیلمیران اســت و در 
اوایــل پاییــز همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس 

ــد.  ــد ش ــران خواه ــگاه ها اک و دانش
وی افــزود: بــا توجــه بــه جوانانــه بــودن 
ــتقبال  ــد ۶۵« و اس ــینمایی »متول ــم س فیل
برگــزاری  زمــان  در  آن  از  مــردم  خــوب 
ســی و چهارمین جشــنواره فیلــم فجــر، گمــان 
ــم در اکــران عمومــی هــم  ــن فیل ــم ای می کن

موفــق شــود و دلیلــی نــدارد کــه مخاطــب از آن اســتقبال نکنــد؛ 
ــف  ــه تعری ــی، قص ــچ ادا و اصول ــدون هی ــد ۶۵« ب ــرا »متول زی
ــو  ــای قصه گ ــه فیلم ه ــد ک ــان داده ان ــا نش ــردم م ــد و م می کن
را دوســت دارنــد. کارگــردان مســتند »ســوزوکی بــه بهشــت 

ــده  ــوان و شناخته نش ــران ج ــتفاده از بازیگ ــاره اس ــی رود« درب م
در »متولــد ۶۵« عنــوان کــرد: فکــر می کنــم ِصــرف قصــه تعریــف 
کــردن بــرای مخاطــب جذاب تــر از حضــور بازیگــران چهــره 
ــن  ــر تعیی ــک اث ــوای ی ــت و محت ــینمایی اس ــم س ــک فیل در ی
می کنــد چــه کســانی در آن بــه ایفــای نقــش 
ــم  ــل اقتضــای فیل ــن دلی ــه همی ــد؛ ب بپردازن
ــران  ــور بازیگ ــد ۶۵«، حض ــینمایی »متول س
ــرای  ــن کار ب ــه ای ــود. البت ــده ب کمتر دیده ش
ــی  ــک بزرگ ــم ریس ــن فیل ــازنده ای ــروه س گ
ــی داد.  ــه خوب ــکر نتیج ــدا را ش ــا خ ــود، ام ب
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  او 
ــران  ــا در اک ــت فیلم ه ــه موفقی ــاره ب ــا اش ب
نــوروزی اظهــار کــرد: ترکیــب و چینــش 
فیلم هــا در اکــران نــوروزی بســیار خــوب 
بــود؛ امیــدوارم ایــن اتفــاق در ادامــه ســال هــم بیفتــد؛ زیــرا اکران 
ــی دارد و  ــه روان شناس ــاز ب ــب نی ــه مخاط ــان داد ک ــوروزی نش ن
زمــان بــرای اکــران فیلــم، مهــم و تاثیرگــذار اســت. آرزو می کنــم 

ــر ــد. مه ــم بیفت ــد ۶۵« ه ــرای »متول ــاق ب ــن اتف ای

نفــر«   ۵« مســتند  صافــی، کارگــردان  ســیدرضا   -
ــن  ــن مســتند از آنت ــرای پخــش ای ــون ب ــت: هم اکن گف
شــبکه های سراســری ســیما در حــال رایزنــی بــا گــروه 
ــمتی  ــج قس ــه پن ــتیم. مجموع ــاهد هس ــی ش تلویزیون
»۵ نفــر« بــه کارگردانــی ســیدرضا صافــی، مــروری بــر 
زندگــی و رشــادت های ســه شــهید و دو رزمنــده دیگــر از 
اســتان بوشــهر در عملیــات فتح المبیــن اســت و مقدمــه 

ســاخت یــک فیلــم بلنــد ســینمایی خواهــد شــد.
افطــار  ویژه برنامــه  تهیه کننــده  ارغوانــی،  احســان   -
شــبکه یــک ســیما، برنامــه »مــاه عســل« را یــک ِبَرنــد 
ــا یــک برنامــه  برشــمرد و اظهــار کــرد کــه مــا رقابتــی ب
ــت ــرده اس ــدا ک ــودش را پی ــداران خ ــه طرف ــی ک  قدیم

نداریم.
- امــروز )یکشــنبه ۱۶ خــرداد( هشــتمین ســالروز 
درگذشــت نــادر ابراهیمــی، خالــق رمــان »یــک عاشــقانه 
آرام« اســت، کــه قــرار بــود موسســه ای بــه نــام او 
ــری از آن نیســت. ــوز خب ــه هن ــه البت تاســیس شــود ک

- نمایــش »پرتقال هــای کال« بــه عنــوان چهارمیــن 
ــاه  ــل تیرم ــن از اوای ــینا آذی ــر و س ــر اب ــکارِی صاب هم

ــت. ــد رف ــه خواه ــه روی صحن ب
ــوع  ــس و وق ــنگین در پاری ــای س ــه بارش ه ــا ادام - ب
مهم تریــن  از  »اورســی«،  و  »لــوور«  مــوزه  ســیل، 
ــدن  ــرای در امــان مان جاذبه هــای گردشــگری فرانســه ب

ــدند. ــل ش ــی تعطی ــدات احتمال از تهدی
ــد  ــال آل  احم ــزه ج ــده جای ــی، برگزی ــیم مرعش - نس
ــی  گفــت: کاس هــای نویســندگی ممکــن اســت معایب
داشــته باشــند. بســیاری معتقدنــد نمی تــوان نویســندگی 
را آمــوزش داد و آمــوزش جلــوی خاقیــت را می گیــرد. 
اســت.  تازه کارهــا کاس الزم  بــرای  بــه هــر حــال 
نوشــتن مثــل هــر هنــر دیگــری اصولــی دارد کــه پیــش 

ــت. ــد آن را آموخ از کار بای
بــه کارگردانــی  زن«  ســه  »ایــن  مســتند  فیلــم   -
ــه  ــب مجموع ــار در قال ــرای اولین ب ــی، ب ــی امام مصطف
»ســینما حقیقــت« از شــبکه مســتند ســیما روی آنتــن 

ــی رود. م
هیاهــو«، جدیدتریــن ســاخته  و  فیلــم »خشــم   -
ســینمایی هومــن ســیدی، بــه عنــوان یکــی از فیلم هــای 
بخــش رقابتــی در نوزدهمیــن جشــنواره فیلــم شــانگهای 

ــی رود. ــرده م روی پ
- رضــا بهبــودی گفــت: فیلمــی کــه از نمایــش »ایوانــف« 
ــل  ــر را منتق ــده، روح اث ــط ش ــتانی ضب ــا کوهس امیررض
ــن  ــه ای ــم ک ــه می کن ــدان توصی ــه عاقه من ــرده و ب نک
نمایــش را تابســتان بــار دیگــر روی صحنــه تماشــا کننــد.

 قطعه »مدافعان حرم« 
با صدای علیرضا افتخاری منتشر شد

ــام  ــت مق ــور در پاسداش ــیقی کش ــوت موس ــده پیشکس خوانن
ــان  ــیقایی »مدافع ــه موس ــرم قطع ــع ح ــهدای مداف ــی ش عال
حــرم« را در فضــای مجــازی منتشــر کــرد. علیرضــا افتخــاری 
ــرم« را در  ــان ح ــه »مدافع ــی، قطع ــیقی ایران ــده موس خوانن
پاسداشــت مقــام شــهیدان گرانقــدر تولیــد کــرد. در ایــن 
قطعــه موســیقایی، احمــد بابایــی ترانه ســرا، علیرضــا ســپهوند 
آهنگســاز، همایــون پشــدار تنظیم کننــده و علیرضــا افتخــاری 

ــد. ــی حضــور دارن ــروه اجرای ــوان گ ــه عن ــده ب خوانن

 یاد ستاره دخت ایران اسالمی 
در اصفهان زنده شد

ــر آســمانی«  ــوان »دخت ــا عن ــرورش ب ــه پ ــادواره فاطم مراســم ی
در ســالروز رحلــت امــام خمینــی )ره( و ســالروز اهــدای اعضــای 
ــزار  ــان برگ ــت اصفه ــل بی ــی در ســالن اه ــه قرآن ــن نخب ــدن ای ب
ــدگان  ــدوی، نماین ــت هللا ابوالحســن مه ــن مراســم آی شــد. در ای
ــئوالن  ــان، مس ــهردار اصفه ــان ش ــان، معاون ــهر اصفه ــورای ش ش
ــه  ــه فاطم ــواده مرحوم ــتان و خان ــرورش، دوس ــوزش و پ اداره آم
پــرورش حضــور داشــتند. آیــت هللا مهــدوی درخصوص شــخصیت 
فاطمــه پــرورش بــه عنــوان یــک حافــظ قــرآن اشــاره کــرد و بیــان 
داشــت: انــس بــا قــرآن باعــث می شــود تــا شــخصیت فــرد بــه 
ــرورش نمــاد ایــن حــرف اســت؛  ــار مرحــوم پ ــوغ برســد و رفت بل
احترامــی کــه ایــن جــوان بــه خانــواده خــود می گذاشــت نشــان از 
احترامــی اســت کــه قــرآن در احســان بــه والدیــن بــه آن توصیــه 
می کنــد. فاطمــه پــرورش در تاریــخ ۸خــرداد ســال ۱۳۹۳ در ســن 
۱۸ ســالگی در اثــر آتش ســوزی یــک خانــه دچــار مــرگ مغــزی 

شــد و بــه وصیــت وی اعضــای بدنــش اهــدا شــد.

چرا اصفهان یک سالن نمایش
مناسب ندارد؟

آییــن بزرگداشــت امــرهللا احمدجــو، کارگــردان و نویســنده 
ــران از ســوی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  ســینمای ای
ــینمای  ــی س ــدان و اهال ــی از هنرمن ــور جمع ــا حض ــان ب اصفه
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــان برگ ــک اصفه ــتان مل ــان در انگورس اصفه
مراســم، احمدجــو بــا بیــان اینکه بزرگداشــت هنرمنــدان در بخش 
ــت: اصــل  ــرار دارد، گف ــد ق ــک هنرمن ــای ی حاشــیه ای فعالیت ه
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــوال م ــت و س ــر اس ــق اث ــدان خل کار هنرمن
 اصفهــان به عنــوان یــک شــهر تاریخــی بــا فلســفه های معمــاری 
ــور  ــالن درخ ــک س ــد ی ــرا نبای ــدنی، چ ــای تمام نش و زیبایی ه
بــرای اجــرای نمایش هــا و یــک تــاالر بــرای بــه نمایــش گذاشــتن 
آثــار هنــری هنرمنــدان داشــته باشــد؟ احمدجــو بــا بیــان اینکــه 
وقتــی اصفهــان پایتخــت هنــر می شــود، بایــد اســتانداردهای الزم 
ــن  ــد مهم تری ــرد: بای ــح ک ــال داشــته باشــد، تصری ــام و کم را تم
دانشــکده های هنــری در ایــن شــهر باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
 ۵۰ درصــد از اعضــای صنــف ســینمای ایــران اصفهانــی هســتند

باید این شهر مرکز جشنواره های هنری باشد.

اخبار کوتاه 

فرهنگ و هنر حتما بخوانید!
چرا اصفهان یک سالن نمایش مناسب...

سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

نحوه دریافت مبلغ پرداختی قسط اول هزینه حج تمتع 95

قربان محمدپور اعالم کرد:

قرارداد اکران »سالم بمبئی« در کانادا بسته شد
مجید توکلی خبر داد:

»متولد ۶۵« اوایل پاییز اکران می شود



راه هایی برای درمان اضطراب
همــان اثــرات آرام بخــش بابونــه اســت کــه آن را تبدیل به 
ــد؛ خــارش  ــم در کرم هــای موضعــی می کن ــاده ای مه  م
ــد  ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــد و می توان ــکین می ده را تس
کــه آرام تــر باشــید. بابونــه در اشــکال مختلف وجــود دارد؛ 
امــا اغلــب در چــای مصــرف می شــود. بابونــه بــر همــان 

بخــش از مغــز تاثیــر می گــذارد کــه یــک دیازپــام.
ــه  ــواده، مدرس ــقی، خان ــی عش ــا، زندگ ــول، کار، بچه ه پ
و خیلــی مــوارد دیگــر باعــث اضطــراب شــما می شــود. 
ــی  ــای کوچک ــا چیزه ــن اســت آن ه ــر ممک ــه بدت از هم
ــان  ــه اداره ش ــد در آن لحظ ــما نمی توانی ــه ش ــند ک باش
تحــت  شــما  کنتــرل  و  می ترســید  شــما  کنیــد. 
واقعــی  اضطــراب  حمــات  می گیــرد.  قــرار   تاثیــر 
ــی  ــا 5 روش طبیع ــتند. در اینج ــناک هس ــا ترس  و واقع

را برای درمان اضطراب می آوریم:
۱. از مکمل های والرین استفاده کنید

والریــن کاهنــده اضطــراب اســت و بــه خــواب طبیعــی 
ــد  ــوی ب ــن ب ــاره والری ــد درب ــد. قســمت ب کمــک می کن
آن اســت. بــوی والریــن مانــع از اســتفاده آن بــه عنــوان 
ــه  ــر ب ــواد دیگ ــا م ــه ب ــه ک ــر اینک ــود )مگ ــای می ش چ
ــه  ــن را ب ــراد والری شــدت جوشــانده شــود(. بیشــتر اف

ــد. ــرف می کنن ــول مص ــکل کپس ش
۲. چای بابونه بنوشید

ــه  ــل ب ــه آن را تبدی ــت ک ــه اس ــش بابون ــرات آرام بخ ث
 مــاده  ای مهــم در کرم هــای موضعــی می کنــد؛ خــارش 
را تســکین می دهــد و می توانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه 
آرام تــر باشــید. بابونــه در اشــکال مختلــف وجــود دارد؛ 
امــا اغلــب در چــای مصــرف می شــود. بابونــه بــر همــان 

بخــش از مغــز تاثیــر  می گــذارد کــه یــک دیازپــام.
۳. بیشتر ورزش کنید

بــا کمــی  کمتــر از نیــم ســاعت ورزش در روز، بــدن خــود 
 را در برابــر اضطــراب مقــاوم کنیــد. تمرینــات قدرتی، شــنا
دویــدن، حتــی راه رفتــن ســریع؛ اینکــه چــه نــوع 
ورزشــی انجــام می دهیــد، مهــم نیســت؛ تــا زمانــی کــه 
ــود  ــز وج ــراب نی ــا اضط ــارزه ب ــتید مب ــال هس ــما فع ش

دارد.
۴. عطر سنبل بزنید

ــاده ای دارد.  ــوق الع ــوی ف ــی، ب ــر زیبای ــاوه ب ــنبل ع س
درواقــع مســتی آوری خفیــف و امــن اســت؛ بــه همیــن 
ــای  ــه در موقعیت ه ــرادی ک ــه اف ــک ب ــرای کم ــل ب دلی
ــش  ــاس آرام ــت و احس ــر اس ــتند موث ــترس زا هس اس
بیشــتری بــه همــراه دارد. زمانــی کــه احســاس اضطراب 
ــوی  ــر و ب ــا عط ــود را ب ــاق خ ــد ات ــتگی می کنی ــا خس ی

ســنبل پــر کنیــد و نفــس عمیــق بکشــید.

سالمت

 کشف لوازم آرایشی قاچاق  
 به ارزش 130 میلیون ریال 

در اصفهان 
دو  کشــف  از  اســتان  آگاهــی  پلیــس  رییــس 
محمولــه لــوازم آرایشــی خارجــی قاچــاق بــه ارزش 

ــر داد. ــال خب ــون ری 130 میلی
بــا  گفت وگــو  در  خســروی  ســتار  ســرهنگ 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: در 
ــه  ــر تخلیــه دو محمول پــی کســب خبــری مبنــی ب
ــه  ــیدگی ب ــار، رس ــاق در دو انب ــی قاچ ــوازم آرایش ل
موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 

ــت.  ــرار گرف ق
وی افــزود: کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــی و  ــق، بررس ــس از تحقی ــی پ ــس آگاه و ارز پلی
کســب اطمینــان از صحــت موضــوع بــا هماهنگــی 
مقــام قضایــی بــه انبارهــای مدنظــر اعــزام شــدند. 
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: در بازرســی از 
ایــن دو محــل، تعــداد 97 عــدد ادکلــن خارجــی بــه 
ــوازم آرایشــی و بهداشــتی ســاخت  ــواع ل همــراه ان
ــی قاچــاق و غیربهداشــتی  ــه همگ ــن ک کشــور چی

بودنــد، کشــف شــد. 
محمولــه  دو  ایــن  ارزش  خســروی   ســرهنگ 
عنــوان  و  کــرد  اعــام  ریــال  میلیــون   130 را 
ــان  ــات کارآگاه ــدن تحقیق ــل ش ــا تکمی ــت: ب داش
جهــت  پرونــده  همــراه  بــه  متهــم  نفــر  دو 
قضایــی مراجــع  بــه  قانونــی  مراحــل   ســیر 

تحویل داده شدند. 
رییــس آگاهــی اصفهــان در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: قاچــاق کاال ضربــات جبران ناپذیــری بــه 
ــد و در  ــور می زن ــی کش ــدات داخل ــاد و تولی اقتص
ــن  ــا ای ــه شــدت ب ــروی انتظامــی ب ــن راســتا نی ای

ــرد. ــد ک ــی خواه ــورد قانون ــراد برخ اف

 توقیف 115 کیلو حشیش و تریاک 
در نایین 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ناییــن از کشــف 115 
کیلــو حشــیش و تریــاک و دســتگیری دو ســوداگر 

مــرگ خبــر داد. 
گفت وگــو  در  ســوادکوهی  هللا  نبــی  ســرهنگ 
گفــت:  پلیــس  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا 
شــهید  بازرســی  و  ایســت  ایســتگاه  مامــوران 
»شــرافت« شهرســتان ناییــن در حیــن کنتــرل 
ــوو  ــر ه ــتگاه تریل ــه دو دس ــوری ب ــای عب خودروه
متوقــف  را  آن هــا  و  شــدند  مشــکوک  ولــوو   و 

کردند. 
وی افــزود: در بازرســی از تریلــر هــوو، 50 کیلــو 
از  بازرســی  در  و  دو کیلــو حشــیش  و  تریــاک 
ــد.  ــف ش ــاک کش ــو تری ــوو، 63 کیل ــودروی ول خ
ایــن   در  داشــت:  بیــان  انتظامــی  مقــام  ایــن 
دو  توقیــف،  تریلــر  دســتگاه  دو  خصــوص 
ــل  ــیر مراح ــت س ــتگیر و جه ــرگ دس ــوداگر م س
داده تحویــل  قضایــی  مراجــع  بــه   قانونــی 

 شدند. 
خاطرنشــان  پایــان  در  ســوادکوهی  ســرهنگ 
بــا ســوداگران مــرگ  انتظامــی  نیــروی  کــرد: 
و قاچاقچیــان مــواد مخــدر بــه شــدت مقابلــه 
 مــی کنــد و اجــازه جــوالن بــه آن هــا نخواهــد 

داد.

نوزاد 25ساله
دانشــمندان ترشــح هرمــون تســترون در یــک 
ــدازه یــک جــوان  ــه ان ــوزاد یــک ســاله هنــدی ب ن
اســتثنایی  هرمونــی  مــورد  یــک  را  25ســاله 
برشــمردند.روزنامه دیلــی میــل انگلیــس بــا اعــام 
ایــن مطلــب نوشــت: ایــن نــوزاد اعضــای تناســلی 
بزرگــی دارد و در صــورت و بدنــش مــو رشــد 
ــکان  ــت. پزش ــن اس ــز خش ــش نی ــرده و صدای ک
رنــج  بلــوغ زودرس  از  نــوزاد  ایــن  می گوینــد: 
ــا 8  ــن 7 ی ــل از س ــه قب ــی ک ــر کودک ــرد؛ ه می ب
ــع  ــود، در واق ــی ش ــن حالت ــار چنی ــالگی دچ س

ــت. ــده اس ــوغ زودرس ش ــار بل دچ
والدیــن اکاش در کــودک خــود از وقتــی کــه 
6ماهــه بــود، چنــد چیــز عجیــب دیدنــد؛ اعضــای 
ــد  ــه رش ــروع ب ــی ش ــور غیرطبیع ــه ط ــدن او ب ب
ــم وی در  ــه جس ــه بقی ــی ک ــرد؛ در حال ــو ک و نم
مقایســه بــا ســایر کــودکان هــم ســن و ســال وی 

ــد. ــی مان ــک باق ــیار کوچ بس
روزنامــه  بــا  گفت وگــو  در  نــوزاد  ایــن  مــادر 
ــور  ــا تص ــرد: م ــان ک ــز خاطرنش ــتان تایم هندوس
ــودک  ــک ک ــا ی ــا صرف ــد م ــه فرزن ــم ک ــی کردی م
ــزد  ــه ن ــل او را ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــد اس تنومن
ــالگی  ــک س ــه ی ــی ب ــا وقت ــم؛ ام ــک نبردی پزش
 رســید، مشــخص شــد کــه اشــکالی در کار اســت 
در  را  زیــادی  بچه هــای  مــادر همســرم کــه  و 
ــه  ــار داشــت ک ــرده اســت، اظه ــزرگ ک ــواده ب خان
رشــد او غیرطبیعــی اســت و در آن هنــگام بــود کــه 

ــم. ــان دادی ــک نش ــه پزش او را ب
بــه  اکاش  دکتــر  روســتاجی«،  »فشــاکاهی 
بلــوغ  گفــت:  تایمــز  هندوســتان  روزنامــه 
 زودهنــگام در چنیــن ســن و ســالی کــودکان 
را شــوکه می کنــد و باعــث خشــونت در آن هــا 
ــیار  ــوزاد بس ــن ن ــات ای ــدرت عض ــود؛ ق ــی ش م
ــه  ــه ای کــه والدینــش قــادر ب ــه گون زیــاد شــده؛ ب

ــتند. ــرل او نیس کنت
ــه  ــون ب ــا هــم اکن ــه آن ه ــد ک پزشــکان مــی گوین
ــوارض  ــا از ع ــد ت ــی می دهن ــوزاد داروهای ــن ن ای
وضعیــت وی بکاهنــد تــا آنکــه دســت کم او بــزرگ 
 شــود و بتوانــد وضعیــت خــاص خــود را درک

 کند.

حوادث یکشنبه 16 خرداد ماه 1395 ـــمـــاره 170 ســـــال دوم              ݡسݒ

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

امام علی علیه  السالم:

َجــْوٍر  َاْو  َعــْدٍل  ِمــْن  َاْوَدَعهــا  َفمــا  راعیهــا  َخزاِئــُن  ــِة  ِعّیَ الّرَ لــوُب 
ُ

ق

َوَجــَدُه.

از  آنچــه  پــس  اســت؛  حاکــم  صندوقچه هــاى  مــردم  دل هــاى 

عدالــت یــا ظلــم در آن هــا بگــذارد، همــان را خواهــد دیــد.

غررالحکم، ج4، ص 521، ح 6825

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

33   ْC

28   ْC

32   ْC

37   ْC

18   ْC

12   ْC

21   ْC

21   ْC

ــه مصــرف  ــادت ب ــر ع ــا اگ ــد ی ــه هــوس شــیرینی کردی ــی ک ــر زمان ه
از  ایــن خوراکــی  انتخــاب کنیــد؛ زیــرا  تنقــات داریــد، خرمــا را 

اســت. مغذی تــر  و  ســالم تر  دیگــر  شــیرینی های 
ــز ــس، منگن ــم، م ــاوی منیزی ــا ح ــن،  خرم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب

ــت.  ــی اس ــن  طبیع ــیم و روغ ــولفور، کلس ــن، س ــفر، آه ــیم، فس پتاس
ــه  ــار توصی ــه بیم ــت ب ــریع دوره نقاه ــرای تس ــا ب ــیره خرم ــرف ش مص
 می شــود؛ امــا هماننــد بقیــه مــواد غذایــی بایــد تعــادل مصــرف 

را حفظ کرد تا ضرری به بدن نرسد. 
بــه نوشــته ســایت PREVENTION، جــدا از بســیاری از مزایــای دیگــر 
ــروز ســرطان معــده می شــود.  ــع از ب خرمــا ، ایــن میــوه همچنیــن مان
ــا  ــع خــوردن بیــش از حــد می شــود؛ ام ــا مان ــا خرم ــردن روزه ب ــاز ک ب

ــر آن:   ــای دیگ خاصیت ه
ــد. شــب  آن  ــب محافظــت می کن ــا از ســامت قل ــالم: خرم ــب س   قل

را خیس  و صبح ناشتا مصرف کنید.
خرمــا، شــیر و عســل را بــا هــم مخلــوط و مصــرف کنیــد.ســطح انــرژی: بــرای بــه دســت آوردن انــرژی و افزایــش میــل جنســی 

کلســترول: ایــن میــوه می توانــد کلســترول مضــر را بــه حداقــل برســاند 
و رگ هــا را ســالم نگــه دارد.

ــد ــا احســاس ســیری ایجــاد می کن ــه خرم ــت  وزن: از آنجــا ک  مدیری
ــوان  ــه عن ــد آن را ب ــد، می توانن ــم کنن ــد وزن ک ــه می خواهن ــانی ک کس
اســنک  مصــرف کننــد. از آنجــا کــه کالــری زیــادی دارد، بایــد در 
 مصــرف آن احتیــاط کــرد؛ مگــر اینکــه قصــد اضافــه وزن داشــته

 باشید .
ــری  ــا از اســهال جلوگی ــهال: پتاســیم موجــود در خرم ــری از اس جلوگی

ــازگاری دارد. ــده س ــا مع ــد و ب می کن
دریافــت آهــن: خرمــا منبــع عالــی آهــن اســت و آهــن بــرای 
ــا  ــد حتم ــی دارن ــه کم خون ــی ک ــت. زنان ــد اس ــز مفی ــای قرم گلبول ه

ــد. ــا بخورن خرم
خــون  فشــار  بیمــاری  خــون:  فشــار  دهنــده   کاهــش 
را می تــوان بــا مصــرف خرمــا تحــت کنتــرل قــرار داد. کافــی اســت در 

طــول روز 4- 3 عــدد خرمــا مصــرف کنیــد. مشــرق

دانستنی های تغذیه در ماه رمضان
مــاه مبــارک رمضــان  از  پــس  هــر ســاله 
اغلــب یــا افزایــش وزن پیــدا می کنیــم یــا 
گوارشــی  ضعیــف و دچــار بیماری هــای 
می شــویم. ایــن عــوارض از آنجــا ناشــی 
کــه یــاد نگرفته ایــم اصولــی روزه  می شــود 

ــم. بگیری
پرخــوری و بدخــوری، دلیــل عمــده ایــن 

عــوارض اســت.
تغذیــه درســت در مــاه مبــارک رمضــان 
بســیار اهمیــت دارد و بایــد مــواد غذایــی 
غ، ماهــی، لبنیــات و  گوشــت، مــر نظیــر 
ســبزی ها، قســمت عمــده رژیــم غذایــی 

شــخص را در برگیــرد.
گــر می گوییــم لبنیــات خــوب اســت، بایــد در نظــر  مصــرف تمــام مــواد غذایــی بایــد روی اصــول و برنامــه باشــد؛ مثــا ا
کافــی، ایجــاد ســنگ های مجــاری ادراری  کــه مصــرف زیــاد لبنیــات بــدون مصــرف آب بــه میــزان   داشــته باشــیم 

را بسیار افزایش می دهد.
کنــار آن هــا بایــد از  کافــی نیســت؛ بلکــه در  غ، لبنیــات و ماهــی( بــه تنهایــی  مصــرف مــواد پروتئینــی )گوشــت، مــر
کــه مصــرف زیــاد  کــرد تــا از یبوســت جلوگیــری شــود و بایــد در نظــر داشــت  ســبزیجات ســاالد، آب و حبوبــات اســتفاده 

غذاهــای پروتئینــی باعــث تشــنگی می شــود.
کــه بــرای اولین بــار روزه می گیرنــد، بایــد تمــام مــواد مغــذی در رژیــم غذایــی آن هــا  کــودکان و نوجوانانــی  درخصــوص 
گنجانــده شــود. ایــن نوجوانــان بایــد در وعــده ســحر بــه مقــدار کافــی غــذا بخورنــد و آب میوه هایــی مثــل هویــج و گوجــه 

کننــد. فرنگــی را بســیار مصــرف 
گرفتن در ماه رمضان چگونگی روزه 

گرفتــن در مــاه مبــارک رمضــان منافــع معنــوی، فیزیکــی، روحــی و اجتماعــی بــه همــراه دارد؛ ضمــن اینکــه بایــد  روزه 
رعایــت نــکات پزشــکی و نحــوه تغذیــه نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد. بنابرایــن نیــاز بــه مصــرف غــذای زیــاد هنــگام افطار و 

ســحر نیســت؛ بلکــه آنچــه مهــم اســت نحــوه رژیــم غذایــی در ایــن مــاه اســت.
کــه در طــی روزه داری فعــال می شــوند و ســوخته شــدن مؤثــر چربــی بــدن در  بــدن مکانیســم های تنظیم کننــده ای دارد 
خ می دهــد. یــک رژیــم غذایــی متعــادل بــرای حفــظ ســامت و فعالیــت فــرد در طــی مــاه رمضــان کافی اســت.  ایــن مــاه ر

اختــاالت بــه وجــود آمــده در ایــن مــاه، ناشــی از مصــرف بیــش از حــد غــذا، مصــرف نامتعــادل غــذا و خــواب کــم اســت .
سحر:

سحری را سبک مصرف کنید.
افطار:

نیــاز فــوری بــدن در هنــگام افطــار بــه دســت آوردن یــک منبــع انــرژی بــه شــکل گلوکــز )قنــد خــون( بــرای هر ســلول زنده 
بــه خصــوص ســلول های مغــز و اعصــاب اســت. خرمــا و آب میــوه منابــع خــوب قنــد هســتند؛ لــذا هنــگام افطــار مصــرف 

خرمــا  آب میــوه ، ســوپ ســبزیجات بــا رشــته بــه منظــور حفــظ تعــادل قنــد، آب و مایعــات بــدن توصیــه می شــود.
شام:

گاو، گوساله، ماهی و ... غ،  گروه گوشت: مر  -
کربوهیدرات هــای مرکــب و تامین کننــده انــرژی، پروتئیــن، مــواد  گــروه منبــع خوبــی از  گــروه نــان و غــات: ایــن   -

ــتند. ــی هس ــای غذای ــی و فیبره معدن
- گــروه لبنیــات )شــیر ، ماســت، پنیــر و...(: شــیر و محصــوالت لبنــی، منابــع خــوب پروتئیــن و کلســیم هســتند که برای 

حفــظ بافــت بــدن و عملکرد هــای متعــدد فیزیولوژیــک ضــروری می باشــند.
کــه  گیاهــی  گــروه ســبزیجات: ســبزیجات منبــع خــوب فیبرهــای غذایــی، ویتامیــن A و ســایر مــواد شــیمیایی   -
کســیدان هســتند، می باشــند. ایــن مــواد در جلوگیــری از ســرطان، بیماری هــای قلبــی- عروقــی و بســیاری از  آنتی ا

بیماری هــای دیگــر مفیدنــد.
کنیــد تــا باعــث ســهولت  کمــی  بعــد از شــام مصــرف  گــروه میوه هــا: میــوه را بــه عنــوان  آخریــن قســمت شــام یــا فاصلــه   -
کنــد. میوه هــای تــرش، ویتامیــن C  بــدن را فراهــم می کنــد؛  هضــم غــذا شــود و از بــروز بســیاری از مســایل جلوگیــری 
میوه هــا منبــع خوبــی از فیبرهــای غذایــی اســت. میوه هــا و مخلوطــی از مغزهــا را می تــوان بعــد از شــام یــا قبــل از خــواب 

کــرد. مصــرف 

روزانه خرما مصرف  کنید

نوبت  اول آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 950/1001
 شركت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

موضــوع مناقصــه: تهیــه و حمــل مصالــح و انجــام عملیــات ســاختمانی مربــوط بــه احــداث پســت 63/20 
کیلــو ولــت چلگــرد 

شــرایط ورود بــه مناقصــه: دارا بــودن گواهــی نامــه صاحیــت پیمانــکاری معتبــر، بــا حداقــل رتبــه 5 ابنیــه 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــات از س ــا تأسیس ــرو و ی ــته های نی ــی از رش ــه 5 در یک ــراه رتب ــه هم  ب

کشور 
مبلــغ و نــوع تضمیــن شــركت در مناقصــه: ضمانت نامــه بانكــی یــا فیــش واریــز وجــه نقــد، بحســاب ســیبا 

2175090204008  بــه مبلــغ 140.380.000 ریــال در وجــه شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان
مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: از روز یکشــنبه مــورخ 1395/03/16 لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ  
1395/03/26- دریافــت فایــل الكترونیكــی اســناد بــا مراجعــه بــه »سیســتم معامــات و تأمین  كننــدگان« 

ــود. ــد ب ــر خواه ــانی www.erec.co.ir  امكان پذی ــه نش ــان ب ــه ای اصفه ــرق منطق ــركت ب ــایت ش وب س

)تمــاس در صــورت نیــاز در ســاعات اداری روزهــای كاری بــا شــماره تلفــن 031-36269948(
مهلــت و محــل تحویــل پــاكات مناقصــه: حداكثــر تــا ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1395/04/08 

بــه آدرس اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال، دبیرخانــه شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان.
زمــان و محــل بازگشــایی پــاكات مناقصــه: ســاعت 10 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1395/04/08 - ســالن 

كمیســیون معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:

* بــه پیشــنهادهائی كــه فاقــد ســپرده یــا امضــاء، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــاء مــدت 

مقــرر در آگهــی واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
* سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

*  ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.erec.co.ir              www.tavanir.org.ir        http.//iets.mporg.ir     

با مصرف بهینه برق، هزینه های خانواده خود را کاهش دهیم 

م الف : 2248روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان 

محمدعیل کیل درگذشت

 در گذشت تا به صدر 
گ

کیل بعد از تحمل یک دوره بیماری طوال�ن پارکینسون در ۷۴ سال�

اخبار جهان بازگردد.

ن  او مد�ت طوال�ن مطرح ترین، محبوب ترین و پولسازترین ورزشکار دنیا بود و در ایران ن�ی

هواداران �ب شماری داشت.

او در دوره قهرما�ن اش مسلمان شد. بصورت عل�ن مقابل جنگ آمریکا با ویتنام موضع گرفت 

ن دلیل مد�ت بازداشت و عناوین قهرما�ن اش  و از حضور در دوره رسبازی خودداری کرد. به هم�ی

سلب شد! او در سال ۱۳۷۲ سفری هم به ایران داشت.


