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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کمیته یهودیان آمریکا:  موگرینی در 

نفوذ ایران در منطقه 
غیر قابل تغییر است

میهمانی خدا 
در چهارمحال و بختیاری

کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان:

زمین لغزش غرب و جنوب 
اصفهان را تهدیدمی کند

فوالدگر، نماینده اصفهان:

کشور را  رکود، اقتصاد 
کرده است فلج 

گزارش اختصاصی   درباره ترویج 
کشیدن در سینما سیگار 

کردن زندگی سیگار، دود 
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تشکیل اتاق فکر ناجا و 
دستگاه های فرهنگی  

برداشت های اشتباه از انقالبی گری      

له
قا

رم
س موفقیت هایی که در پی قیام 15 خرداد بدست 

آمد و منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد و نیز 
عرصه  در  که  اسالمی  انقالب  4دهه  توفیقات 

های داخلی و بین المللی و در جهان اسالم حاصل 
و  انقالبی  روحیه  داشتن  از  همه  و  همه  است  شده 
حضرت  رهبری  با  که  است  انقالبی  های  اقدام 
دنیای  در  آن  تبع  به  و  ایران  جامعه  در  امام)ره( 
اسالم بوجود آمد و استمرار یافت و همچنان ادامه 
دارد یعنی هر آنچه پیشرفت و تعالی در زمینه های 
تکنولوژی،  نظامی،  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی، 
از  ناشی  ماست  دست  در  امروز  و...  پزشکی، 
کردن  انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی عمل 
انقالبی  انقالبی بودن،  اینکه  رهبران و مردم است 
سخنان  ع  موضو کردن  حرکت  انقالبی  و  ماندن 
امام  ارتحال  سالگرد  در  انقالب  رهبرمعظم  مهم 
خمینی)ره(، و چند سخنرانی دیگر معظم له بود از 

که ایشان موفقیت... آن جهت است 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ذره ای کوتاهی در برابر دشمن ذلت 
تمام عیار ایران را در پی دارد

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهیمناقصهعمومیشماره876-95»يكمرحلهاى«

كميسيونمعامالتشركتآبوفاضالبروستايياستاناصفهان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان اصفهان

دعوتبههمکارى

تلفن تماس: 031-32298058 

وزنامهکیمیایوطندعوتبههمکاریمینماید: ر
بــاگواهینامــهموتــور۵-خدمتــکار۶-طــراحآشــنابــه پــرداز یــابمجــرب۴-کار ۱-خبرنــگار۲-عــکاس۳-بازار

ایندیزایــن،گرافیــک،فتــوشــاپ

اصفهــان  اســتان  روســتايى  فاضــالب  و  آب  شــركت  مناقصه گــزار:   دســتگاه 

 )ارقام برآورد و تضمين به لاير(

ــركت آب و  ــای ش ــی و قرارداده ــه: اداره حقوق ــناد مناقص ــت اس ــل درياف *- مح

ــاد ــدان جه ــع در مي ــان واق ــتان اصفه ــتايی اس ــالب روس فاض
* - محــل تحويــل پــاكات پيشــنهاد قيمــت: دبيرخانــه شــركت آبفــار اصفهــان تلفــن  

32363066  دورنــگار 32369023 
  * - تاريخ فروش اسناد: از تاريخ 20 /95/03  لغايت 95/03/23

مــورخ    14:00 پيشــنهادات: ســاعت  تحويــل  و  تكميــل  مهلــت  آخريــن    - *   
95/04/ 01

    * - تاريــخ جلســه مناقصــه: چهارشــنبه مــورخ 02 /95/04 ســاعت  9 صبــح در 
محــل ســالن جلســات شــركت

    ضمنــًا آگهــی در ســايت شــركت بــه نشــانی www.Abfar-isfahan.ir  و پايگاه 
اطالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی IETS.MPORG.IR درج  گرديده اســت . 

محل تامین اعتبار  مبلغ تضمین  برآورد دستگاه  صالحیت  ردیف عنوان مناقصه

عمرانی 503.000.000 10.056.262.925  رشته آب -

  حداقل رتبه 5

حقوقی

 تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن

 2000 متر مکعبی تا روستاهای مبارکه - محمدیه

 - مهدی آباد از توابع شهرستان تیران و کرون
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گزارش اختصاصی کیمیای وطن از بحران کم آبی

سهم ایرانی ها از آب تجدید شونده در 40 سال به یک سوم کاهش یافته است

آبرفتهبهجویبازنمیگردد
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
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بی توجهی تولیدکنندگان صنایع دستی

7به بازار هدف



برداشت های اشتباه از انقالبی گری       
ادامه از صفحه یک: 

در مســیر پیــش رو را مســتلزم انقالبــی بــودن، مانــدن 
کــردن همــه اقشــار مــردم و مســووالن مــی  و حرکــت 

داننــد.
هللا  آیــت  حضــرت  ســخنرانی  اصلــی  موضــوع 
العظمــی خامنــه ای در حــرم مطهــر امــام)ره( 
در 14 خــرداد امســال، انقالبــی بــودن و انقالبــی 
موضــوع  بــه  ورود  بــرای  ایشــان  بــود.  گــری 
و  ممتــاز  ســرمایه ی  فرمودند:»انقــالب،  ابتــدا 
منحصربه فــرد مّلــت مــا و کشــور مــا اســت.« 
ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه »بــرای به دســت آوردن 
انقــالب هزینــه داده ایــم؛ هزینه هــای ســنگینی 
ــا صدهــا  هــم پرداخــت شــده اســت« فرمودند:»اّم
ــک  ــن ی ــود دارد؛ ای ــع وج ــا، مناف ــرِ آن هزینه ه براب
تجــارت پرســود اســت بــرای مّلــت.« ایشــان پس از 
بیــان هزینــه هــای پرداخــت شــده افزودنــد:»از اّول، 
ــد،  ــراه بوده ان ــم هم ــا ه ــع ب ــا و مناف ــن هزینه ه ای
ــر و  ــم، هزینه هــا ســبک  ت ــو آمدی ــا هرچــه جل منته
ــر و بیشــتر شــده  ــع کالن ت ــا مناف ــر، اّم قابل تحّمل ت
اســت. امــروز روزی اســت کــه مــا میتوانیــم، مّلــت 
ایــران میتوانــد بــدون اینکــه هزینــه ی زیــادی 
را متحّمــل بشــود، منافــع بزرگــی را از انقــالب 
به دســت بیــاورد؛ امــروز ایــن توانایــی وجــود دارد.«

واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی موفقیــت درموضــوع 
و  نانــو  هــای  فنــاوری  و  موشــکی  ای،  هســته 
پزشــکی و...را بایــد محصــول انقالبیگــری ملــی 
ــه اســتقالل رســیده  ــازه ب ــی ت ــه ملت دانســت چراک
ــه  ــه رتب ــع شــدید دشــمن ب توانســت علیرغــم موان
هــای یــک رقمــی در مــوارد زیــادی برســد کــه جــز 
بــا روحیــه و پشــتکار انقالبــی میســر نخواهــد بــود.  
رهبرمعظــم انقــالب موفقیــت در مســیر پیــش رو را 
ــدن و انقــالب حرکــت کــردن  ــی مان مســتلزم انقالب
همــه اقشــار مــردم دانســتند و فرمودند:»ایــن 
انقــالب به وســیله ی مــردم بــه وجــود آمــد؛ بــا عــزم 
مــردم، بــا نیــروی انقــالب مــردم، بــا ایمــان مــردم 
بــه وجــود آمــد؛ بــا همیــن نیــرو از خــود دفــاع کــرد، 
ــد.  ــد و ریشــه دوان ــرو هــم باقــی مان ــا همیــن نی ب
ایــن مــردم بودنــد کــه نترســیدند؛ ایــن مــردم ایــران 
عزیــز بودنــد کــه ایســتادگی کردند.«رهبرمعظــم 
انقــالب در ادامــه بــه ۳ خطــا در برداشــت از انقالبــی 

ــد.  ــدو فرمودن ــودن اشــاره کردن ب
»ایــن خطــا اســت کــه گمــان کنیــم انقالبــی فقــط 
آن کســی اســت کــه در دوران امــام بــوده اســت، یــا 
ــه،  ــت؛ ن ــوده اس ــام ب ــار ام ــارزات در کن در دوران مب
بعضــی کأّنــه این جــور خیــال میکننــد کــه انقالبّیــون 
آن کســانی هســتند کــه در دوران امــام یــا در دوران 
بزرگــوار  امــام  دوران حکومــت  در  یــا  مبــارزات 
ــر  ــه، اگ ــد؛ ن ــام بودن ــار ام ــتند، در کن ــور داش حض
ــن  ــی همی ــم، انقالب ــن بگیری ــی را ای ــای انقالب معن
مــا پیروپاتال هــا خواهیــم بــود. انقــالب مــال همــه 
انقالبــی  انقالبی انــد و میتواننــد  اســت؛ جوانهــا 
ــرض  ــه ع ــا و شــاخصهایی ک ــا آن معیاره باشــند، ب
ــن  ــروز از م ــواِن ام ــک ج ــد ی ــرد. میتوان ــم ک خواه
ســابقه دار در انقــالب، انقالبی تــر باشــد؛ همچنان کــه 
در دوران دفــاع مقــّدس دیدیــم کســانی بودنــد 
ــد در راه  ــت گرفتن ــف دس ــان را ک ــان خودش ــه ج ک
ایــن انقــالب و در راه اِنفــاذ فرمــان امــام بــه جبهــه 
رفتنــد، جانشــان را فــدا کردنــد؛ انقالبــِی صددرصــد، 
انقالبــی کامــل، آنهــا هســتند؛ آنهایــی کــه آمــاده ی 
ــر  ــی را منحص ــد انقالب ــا نبای ــس م ــد؛ پ فداکاری ان
ــا  ــارزات ب ــه در دوران مب ــّده ای ک ــک ع ــه ی ــم ب کنی
ــار  ــا در کن ــناختند ی ــام را می ش ــا ام ــد ی ــام بودن ام
ــک شــّط جــاری اســت و  ــالب ی ــه، انق ــد؛ ن او بودن
همــه ی کســانی کــه در طــول تاریــخ بــا ایــن ممّیزات 
ــو  ــد، ول ــد انقالبی ان ــالش میکنن ــد و ت ــور دارن حض
امــام را ندیدنــد؛ مثــل اغلــب شــما جوانهــا.« ایشــان 
ــد: »ایــن هــم خطــا  در تبییــن اشــتباه دوم فرمودن
ــی  ــم فالن ــر گفتی ــم اگ ــال کنی ــا خی ــه م ــت ک اس
ــا  ــت؛ ی ــی اس ــی افراط ــی فالن ــت، یعن ــی اس انقالب
ــا و  ــه انقالبی ه ــم ب ــاره کنی ــم اش ــی میخواهی وقت
انقالبّیــون، تعبیــر افراطــی را بــه کار ببریــم؛ نــه، ایــن 
خطــا اســت. انقالبیگــری بــه معنــای افراطــی بــودن 
ــا  ــه ســوغات بیگانه ه ــی ک ــن دوگانه های نیســت. ای
ــران و  ــد در ای ــران اســت، نبای و حــرف دشــمنان ای
در فرهنــگ سیاســی مــا جــا بــاز کنــد؛ آنهــا تقســیم 
میکننــد مــردم را بــه تنــدرو و میانــه رو. بحــث تنــدرو 
ــر  ــدرو، غی ــد تن ــی را میگوین ــم. انقالب ــدرو نداری و کن
ــه ی  ــک دوگان ــن ی ــه رو! ای ــد میان ــی را میگوین انقالب
بیگانــه اســت، آنهــا اینهــا را در رادیوهایشــان، در 
تبلیغاتشــان، در اظهاراتشــان تکــرار میکننــد، مــا ایــن 

ــی اســت.« ــی، انقالب ــم. انقالب ــرار بکنی ــد تک را نبای
 رهبرعزیــز و فرزانــه اشــتباه ســوم را اینگــون بیــان 
فرمودنــد: »ایــن هــم خطــا اســت کــه مــا از همــه ی 
ــل  ــوع عم ــک ن ــتند، ی ــی هس ــه انقالب ــانی ک کس
انقالبــی توّقــع داشــته باشــیم؛ یــا یــک درجــه ی از 
انقالبیگــری توّقــع داشــته باشــیم؛ نــه. بــه قــول مــا 
ــت.  ــکیک اس ــه تش ــول ب ــری مق ــا انقالبیگ طلبه ه
ممکــن اســت یــک نفــر نســبت بــه مفاهیــم انقــالب 
و عمــل انقالبــی بهتــر حرکــت کنــد، یــک نفــر بــه آن 
خوبــی حرکــت نکنــد اّمــا در همــان راه دارد حرکــت 
ــرد  ــت نک ــا هرکســی خــوب حرک ــه م ــد. اینک میکن
ــم  ــم بکنی ــرد را مّته ــت نک ــل حرک ــور کام ــا به ط ی
ــا ضــّد انقالبــی ایــن هــم خطــا  ــه غیــر انقالبــی ی ب
اســت؛ نــه، ممکــن اســت یــک نفــری صــد درجــه 
ــر  ــری کمت ــک نف ــت او ارزش دارد، ی ــزان حرک می
ــا  ــر ارزش دارد اّم ــری از او کمت ــک نف ارزش دارد، ی
همــه در ایــن راه حرکــت میکننــد. مهــم ایــن اســت 
ــاخصها  ــم ش ــد. مه ــق بکن ــاخصها تطبی ــه آن ش ک
ــه  ــم ک ــی ه ــه آن کس ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مه اس
ــد،  ــت نمیکن ــت حرک ــا آن جّدّی ــّدت و ب ــا آن ش ب

ــد.« ــته باش ــری را داش ــاخصهای انقالبیگ ش

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 نظر رهبری درباره تزریق آمپول 
روزه داران 

پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، پاســخ حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای بــه یــک ســوال دربــاره تزریــق آمپــول و ســرم در حــال روزه را منتشــر 

کــرد. 
کیمیــای وطــن، پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری،  گــزارش  بــه 
پاســخ حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه یــک ســوال دربــاره تزریــق آمپــول و 

کــرد. ســرم در حــال روزه را منتشــر 
ح زیر است: ح شده و پاسخ رهبر انقالب به آن به شر متن سوال مطر

ســؤال: نظــر شــریف جناب عالــی دربــاره تزریــق آمپــول و ســایر تزریقات نســبت 
بــه روزه داران در مــاه مبــارک رمضان، چیســت؟

جــواب: احتیــاط واجــب آن اســت کــه روزه دار از آمپول هــای مقــّوی یــا مغــّذی 
کنــد،  کــه در رگ تزریــق مــی شــود و نیــز انــواع ســرم هــا خــودداری  و هــر آمپولــی 
کــه در عضلــه تزریــق مــی شــود و نیــز آمپول هایــی  لکــن آمپول هــای دارویــی 

کار مــی رود، مانعــی نــدارد. کــردن بــه  کــه بــرای بــی حــّس 
اجوبة االستفتائات، سؤال ۷۶۷

روایت روزنامه عربی از طرح 
اقتصادمقاومتی آیت هللا خامنه ای

تــا  را  ایــران  قلمــرو  می توانــد  مقاومتــی  اقتصــاد  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل 
کــه بعــد از بیــداری اســالمی متحــول  کشــورهایی  کشــورهای شــمال آفریقــا و 

گســترش دهــد . شــدند، 
کیمیــای وطــن بــه نقــل ازخبرگــزاری دانشــجو، روزنامــه الشــرق  گــزارش  بــه 
االوســط چــاپ عربســتان، در مقالــه ای بــا اشــاره بــه حمایــت قاطــع حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر جمهــوری اســالمی ایــران از حــق هســته ای ایــن 
ــران  ــر ای ــه ای رهب ــت اهلل[ خامن ــه ] آی ک ــت  ــح اس ــیار واض ــت: »بس ــور نوش کش

یکــی از بزرگتریــن مدافعــان حــق هســته ای تهــران اســت.«
گرفتــن عناصــر واقعــی قــدرت  کــه تــالش داشــت بــا نادیــده  ایــن روزنامــه 
ایــران، آن را منحصــر بــه تــوان هســته ای کنــد، در ادامــه مدعــی شــد: »قــدرت 
هســته ای بــه ایــران ایــن مجــال را خواهــد داد تــا موقعیــت خــود را بــه عنــوان 
یــک قــدرت بــزرگ در قلمــرو آســیا و آفریقــا تــا مناطــق جدیــدی در یمــن و 

کنــد.« شــمال مغــرب بازیابــی 
الشــرق االوســط در ادامــه، خــالف واقــع مدعــی شــدکه : از اینــرو »اقتصــاد 
ــوری  ــه امپراط ک ــد  ــاب می آی ــه حس ــالح ب ــک س ــه ی ک ــد  ح ش ــر ــی« مط مقاومت
فارســی ] ایــران [ بــا اســتفاده از آن در برابــر تغییــر قیمــت نفــت و متغیرهــای 

کنــد.« سیاســی مقاومــت 
کــه بــازوی جنــگ رســانه ای عربســتان بــه حســاب  روزنامــه الشــرق االوســط 
می آیــد در بخشــی از مقالــه خــود از واژه »امپراطــری فارســی« بــرای جمهــوری 
ــتای  ــان در راس کارشناس ــه  گفت ــه  ــه ب ک ــت  ــرده اس ک ــتفاده  ــران اس ــالمی ای اس
ح مشــترک عربســتان واســرائیل بــرای ایــران هراســی و ایجــاد جنــگ  طــر

طائفــه ای و آشــوب در منطقــه صــورت می گیــرد.

رسانه سعودی:
ایران توانسته در عرصه رسانه بر جهان 

عرب تاثیر جدی بگذارد
کنــار بعــد سیاســی، بعــد فرهنگــی را بــه شــکل  ایــران توانســته اســت تــا در 

موفقــی در جهــت تحقــق اهــداف نظــام سیاســی خــود بکاربگیــرد.
گــزارش کیمیــای وطــن، روزنامه “االعرب” وابســته به عربســتان ســعودی  بــه 
در ســرمقاله امــروز خــود نوشــت: ایــران توانســته اســت تــا در کنار بعد سیاســی، 
بعــد فرهنگــی را بــه شــکل موفقــی در جهــت تحقــق اهــداف نظــام سیاســی 

خــود بکاربگیرد.
 ایــن روزنامــه فرامنطقــه ای در ادامــه ســرمقاله خــود آورد: »وجــود شــبکه 
هایــی ماننــد “آی فیلــم” و ســریال هــا و فیلــم هــای ایرانــی بــا موضوعــات 
کشــورهای عربــی را بــه خــود جــذب  تاریخی-مذهبــی توانســته تــا بیننــدگان 

ــد.« ــر بپذیرن ــران تاثی ــد و از نظــام سیاســی ای کن
کــرد: »در ســایه بــی توجهی کشــورهای عربی در   العــرب در ادامــه خاطرنشــان 
ســاخت فیلــم هایــی در پاســخ بــه فیلــم هــای ایرانــی مذکــور، موفقیــت هــای 
ایــران در عرصــه فرهنگــی و رســانه ای بــه شــکل ویــژه در جهــان عــرب و در 

منطقــه قابــل مشــاهده اســت.«

موگرینی در کمیته یهودیان آمریکا: 
نفوذ ایران در منطقه غیر قابل تغییر است 
گفــت از  فدریــکا موگرینــی بــا حضــور در نشســت یهودیــان آمریــکا 
ــت  گاه اس ــه آ ــران در منطق ــوذ ای ــه نف ــبت ب ــی نس ــای برخ ــی ه نگران
امــا ایــران یــک بازیگــر مهــم در منطقــه اســت و ایــن واقعیــت قابــل 

ــت  ــر نیس تغیی
ــئول  ــی مس ــکا موگرین ــته فدری گذش ــن، روز  ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
آمریــکا  یهودیــان  کمیتــه  در  اروپــا  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت 
بــا اســرائیل در  بــر همــکاری اروپــا  کیــد  کــرد و ضمــن تا ســخنرانی 
ــان آمریکایــی حاضــر در  مســائل امنیــت منطقــه، خطــاب بــه یهودی
توافــق ســال  مــورد  گفــت: می دانــم نظــرات متفاوتــی در  نشســت 
گذشــته بــا ایــران داریــم، امــا صادقانــه بایــد بگویــم بــه آنچــه در ویــن 

بــه دســت آوریــم، اعتقــاد دارم.
کــه تــا ســال  مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا مدعــی شــد 
ســالح  بــه  ایــران  اینکــه  از  اطمینــان  بــرای  راهــی  هیــچ  گذشــته 
هســته ای دســت پیــدا نمی کنــد نداشــتیم، امــا امــروز جامعــه جهانــی 
و ســازمان انــرژی اتمــی، برنامــه هســته ای ایــران را از نزدیــک رصــد 

می کنــد.
کــه اتحادیــه اروپــا و آمریــکا  کــرد: تحریم هایــی  موگرینــی خاطرنشــان 
کــرده بودنــد، ایــران را بــه ســمت برنامــه هســته ای  علیــه ایــران وضــع 
ســوق داد. تحریم هــا هرگــز بــه تنهایــی سیاســت درســتی نبوده انــد، 
بلکــه آنهــا در جهــت دســتیابی بــه هــدف اســتفاده می شــدند، از ایــن 

کــه مــا بــه هدفمــان رســیدیم آنهــا را برداشــتیم. رو زمانــی 
کــه از  مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا ضمــن ابــراز ایــن 
اســت،  گاه  آ ایــران در منطقــه  نفــوذ  بــه  نســبت  از  برخــی  نگرانــی 
ــه  ــا در منطقــه اســت. ایــن واقعیــت ب گفــت: ایــران یــک بازیگــر  پوی
ســبب دو عامــل تاریخــی و ژئوپلیتیــک منطقــه اســت و قابــل تغییــر 
نیســت.موگرینی مســئله اصلــی را نحــوه اعمــال نفــوذ ایــران اعمــال 
خوانــد و ابــراز داشــت: ایــران می توانــد بیــن همــکاری و تقابــل یکــی 

کنــد.   را انتخــاب 
او بــا بیــان اینکــه  ایــران می توانــد تصمیــم بگیــرد بــه تهدیــد آمریــکا 
نظــم  جهــت  در  مســئوالنه  به طــور  یــا  دهــد،   ادامــه  اســرائیل  و 
ــه همــکاری  گفــت: معتقــدم مــردم ایــران ب کنــد،  منطقــه همــکاری 
تغییرنــد.  خواهــان  ایــران  مــردم  داد:  ادامــه  عالقمندند.موگرینــی 
کشورشــان بــه روی جهان انــد و بــا  آنهــا خواهــان بــاز شــدن درهــای 
فرهنــگ انــزوا و تقابــل مخالفنــد. مــا بایــد بــا مــردم و جوانــان ایــران 
کنیــم  و از ایــن رو معتقــدم راه بهتــری بــه جــز همراهــی  همــکاری 
بــا  بــا آنهــا وجــود ندارد.مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
کــه تمــام  کیــد بــر اینکــه توافــق بــا ایــران بــه ایــن معنــی نیســت  تا
گفــت: ایــن  اختالف هــای مــا بــا ایــران یک شــبه از میــان رفتــه اســت، 
کــه ایــن اختالف هــا قــرار اســت بــه ایــن  حتــی بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه در بســیاری مواقــع  زودی از بیــن بــرود، برعکــس مــا می دانیــم 
اختالف نظــر داریــم و بــه همیــن دلیــل اجــرای درســت برجــام را از 

نزدیــک رصــد می کنیم.ایلنــا

اخبار سیاسی

در اولیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان، مــاه نــزول 
قــرآن، بــه مــدت بیــش از ســه ســاعت محفــل انــس 
بــا قــرآن در حضــور حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر 

معظــم انقــالب اســالمی برگــزار شــد.
در ایــن محفــل نورانــی کــه آکنــده از عطــر و معنویــت 
قــرآن بــود، ۸ نفــر از حافظــان، قاریــان و اســاتید قرآنی 
ــالوت  ــد را ت ــی از کالم هللا مجی ــور آیات ــر کش از سراس
ــدح و  ــه م ــز ب ــی نی ــع خوان ــای جم ــد و گروهه کردن

ــد. ــروردگار پرداختن ــای پ ثن
رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن مراســم، زیبایــی الفــاظ 
قــرآن را یــک معجــزه و دریچــه ای بــرای جــذب شــدن 
بســوی مفاهیــم عالــی و پرمغــز آن دانســتند و ضمــن 
تأکیــد بــر لــزوم رواج جلســات قرآنــی در کشــور، 
ــه  ــی ب ــا در شــرایط کنون ــش دنی ــش از پی ــاز بی ــه نی ب
ــی  ــر معان ــد: اگ ــد و گفتن ــاره کردن ــرآن اش ــم ق مفاهی
بلنــد قــرآن بــا زبــان روز، بــرای انســان هــا بیــان شــود 
ــه  ــت و زمین ــد داش ــی خواه ــذاری باالی ــًا تاثیرگ قطع
ــرا  ــد، زی ــد ش ــریت خواه ــی بش ــرفت واقع ــاز پیش س
عــزت، قــدرت، رفــاه مــادی، تعالــی معنــوی، گســترش 
ــرو  ــی درگ ــش روح ــادی و آرام ــده، و ش ــر و عقی فک

ــه قــرآن اســت. عمــل ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ســخنان 
ــی  ــران ال ــرآن و مهاج ــان ق ــره قاری ــاد و خاط ــود ی خ

هللا را کــه ســال گذشــته در فاجعــه منــا جــان باختنــد، 
ــترش  ــندی از گس ــار خرس ــا اظه ــتند و ب ــی داش گرام
دایــره قرآنــی هــا بخصــوص جوانــان قرآنــی در کشــور، 
خاطرنشــان کردنــد: اگرچــه زیبایــی و جذابیــت الفــاظ 
قرآنــی یــک معجــزه اســت امــا هــدف از ایــن الفــاظ 
ــه فضــای  ــرای رســیدن ب ــا، گشــودن دریچــه ای ب زیب

ــی اســت. ــم قرآن پربرکــت و پرشــکوه مفاهی

 ایشــان تأکیــد کردنــد: اگــر بــه مفاهیــم قــرآن گــوِش 
دل ســپرده شــود، قطعــًا در دنیــای پیچیــده، طوفانــی 
ــم  ــای مفاهی ــق و ژرف ــروز، عم ــالت ام ــر از معض و پ

ــد شــد. ــذاری آن بیشــتر درک خواه ــی و تأثیرگ قرآن
رهبــر انقــالب اســالمی، گســترش جلســات و محافــل 
ــل از انقــالب و حتــی ســال  ــا قب ــی در کشــور را ب قرآن
ــل مقایســه دانســتند و  ــی انقــالب غیرقاب هــای ابتدای

گفتنــد: یکــی از کارهــای الزم در کشــور، رواج جلســات 
»تــالوت و اســتماع« قــرآن اســت.

 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: همانگونــه کــه 
جلســات عــزاداری یــا ســرور بــرای اهــل بیــت علیهــم 
الســالم برگــزار مــی شــود، جلســات قرآنــی نیــز بایــد 
گســترش پیــدا کنــد تــا ســرعت رشــد مفاهیــم قرآنــی 

افزایــش یابــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه خــالء هویتــی، فکــری و ایمانــی 
ــم  ــه مفاهی ــریت ب ــدی بش ــروز و نیازمن ــای ام در دنی
قرآنــی، خاطــر نشــان کردنــد: بایــد بــا مســتحکم تــر 
ــان  ــا زب ــی خــود و آشــنایی ب ــه هــای ایمان کــردن پای
ــن  ــا، ای ــان ه ــه انس ــرآن ب ــم ق ــال مفاهی ــوه انتق نح

ــم. ــل کنی ــا منتق ــه دنی ــم را ب مفاهی
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: اگــر ایــن مفاهیم 
منتقــل شــوند، قــرآن، تاثیرگــذار اصلــی در جهــان 
ــم  ــا و رژی ــای آنه ــالح ه ــا و س ــد و قدرته ــد ش خواه

ــد. ــد بکنن ــی توانن ــی نم ــچ غلط ــتی هی صهیونیس
آرامــش روحــی و  آیــت هللا خامنــه ای،  حضــرت 
ــا مفاهیــم قرآنــی  دینــی را یکــی از بــرکات آشــنایی ب
برشــمردند و افزودنــد: ایــن آرامــش زمینــه ســاز 
افزایــش ایمــان انســان بــه خداونــد متعــال و قــدرت 
الهــی خواهــد شــد.پایگاه اطــالع رســانی دفتــر مقــام 

ــری ــم رهب معظ

رهبر معظم انقالب اسالمی در محفل نورانی انس با قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان: 

عزت، قدرت، رفاه، تعالی معنوی و آرامش روحی درگرو عمل به قرآن است 

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: از ابتــدای خــرداد مــاه 
طــرح ترویــج فرهنــگ اســالمی و مقابلــه انتظامــی و ارشــادی بــا 
ــرا  ــه اج ــی ب ــن فرمانده ــط ای ــکنی توس ــار ش ــی و هنج بدپوشش

گذاشــته شــده اســت. 
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــای وطــن، ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ســردار عبدالرضــا آقاخانــی در جلســه تعاملــی بــا رئیــس و معاونان 
ــار  ــان اظه ــتان اصفه ــالمی اس ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ش
داشــت: نیــروی انتظامــی هرچنــد کــه یــک نیــروی امنیتــی اســت 
و بایــد فقــط بــه امــور امنیتــی بپــردازد امــا ایــن نیــرو در کنــار کار 
ــم  ــا ه ــد ت ــام می ده ــز انج ــی نی ــری و فرهنگ ــای فک ــود کاره خ
ــگ  ــم فرهن ــه دارد و ه ــای خــود را از آســیب ها مصــون نگ نیروه

ــه مــردم معرفــی کنــد. پلیــس جمهــوری اســالمی را ب
 وی بــا بیــان اینکــه مســئولیت کارهــای فرهنگــی در نیــروی 

انتظامــی بــا معاونــت اجتماعــی ایــن نیــرو اســت، اظهــار داشــت: 
همــکاری بــا تمــام دســتگاه های فرهنگــی از جملــه شــورای 
تبلیغــات اســالمی در دســتور کار ویــژه معاونــت  هماهنگــی 
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان قــرار دارد و هــم اکنــون نیــز 
بــا بیــش از 15 دســتگاه فرهنگــی، مرکــز علمــی و دانشــگاهی نیــز 

ــت. ــرده اس ــد ک ــکاری منعق ــه هم ــم نام تفاه
ــا  ــر ب ــاق فک ــکیل ات ــان از تش ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام  فرمان
دســتگاه های فرهنگــی اســتان خبــر داد و گفــت: پلیــس اســتان 
معتقــد اســت بســیاری از معضــالت و آســیب ها و ناهنجاری هــای 
اجتماعــی را می تــوان از طریــق تبــادل فکــری و علمــی بــا 
دســتگاه ها حــل کــرد و در ایــن زمینــه نیــز گام هــای خوبــی 

ــت. ــده اس ــته ش برداش
 وی افــزود: پلیــس اصفهــان از ابتــدای خــرداد مــاه طــرح ترویــج 

فرهنــگ اســالمی و مقابلــه انتظامــی و ارشــادی بــا موضــوع 
ــاس  ــرده و براس ــاز ک ــه را آغ ــکنی در جامع ــی و هنجارش بدپوشش
تکلیــف قانونــی و شــرعی کــه مقــام معظــم رهبــری برعهــده مــا 
ــرور و  ــت از غ ــای سرمس ــم داد جوان ه ــازه نخواهی ــرار داده اج ق

ــد. ــه را برهــم بزنن ــی جامع ــت روان ــروت امنی ث
ــروی  ــر فرماندهــان نی ــدار اخی ــه دی ــا اشــاره ب ــی ب  ســردار آقاخان
ــان  ــدار ایش ــت: در آن دی ــری گف ــم رهب ــام معظ ــا مق ــی ب انتظام
فرمودنــد نیــروی انتظامــی هــرکار قانونــی و معقولــی را کــه 
می خواهــد بایــد انجــام دهــد و نبایــد نــگاه کنــد کــه دیگــران چــه 
می گوینــد. وی تاکیــد کــرد: امــروز هیچ کــس در نیــروی انتظامــی 
بــه هیــچ چیــزی غیــر از جلــب نظــر مقــام معظــم رهبــری 
ــت  ــرباز والی ــه س ــم ک ــار می کنی ــا افتخ ــه م ــد و هم نمی اندیش

ــد. ــت دارن ــا رضای ــرد م ــان از عملک ــتیم و ایش هس

ــرای  ــف ب ــالش مضاع ــر ت ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ریی
ــعار  ــوان ش ــه عن ــه ب ــی ک ــاد مقاومت ــریع اقتص ــق س تحق
ــر معظــم انقــالب اســالمی نامگــذاری  ســال از ســوی رهب
شــده، اظهارداشــت: بــرای تحقــق ســریع اقتصــاد مقاومتــی 
ــن  ــایه ای ــا در س ــم ت ــالش کنی ــم ت ــار ه ــد در کن ــه بای هم
تــالش بــه اهــداف تعییــن شــده دســت یابیــم. بــه گــزارش 
ــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی دولــت،  کیمیــای وطــن ب
ــی روز  ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــالم والمس ــت االس حج
چهارشــنبه در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره بــه فضایــل 
فــراوان مــاه مبــارک رمضــان، بــه نقــش ارزشــمند رســانه 
ــت  ــی پرداخ ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــبرد سیاس ــا در پیش ه
ــن  ــا در پرداخت و اظهارداشــت: متاســفانه برخــی رســانه ه
بــه اقتصــاد مقاومتــی صرفــا انتظــارات جامعــه را افزایــش 
داده و درمقابــل، نقــش تــالش و کوشــش همگانــی و امیــد 
ــن اساســا خــالف  ــد کــه ای ــگ مــی کنن ــده را کمرن ــه آین ب
ــی  ــت.دکتر روحان ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه سیاس
تصریــح کــرد: بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
بایــد روحیــه امیــد، وحــدت و تــالش همگانــی را در جامعــه 
ارتقــاء داد و در چنیــن صورتــی اســت کــه شــرایط مناســبی 
بــرای بهبــود وضعیــت جامعــه و مــردم بوجــود مــی آیــد.
رییــس جمهــوری در ابتــدای ســخنان خــود نیــز بــا بیــان 
ــی اســت،  ــت اله ــت و رحم ــاه برک ــاه رمضــان، م ــه م اینک

ــالش،  ــایه ت ــی در س ــت اله ــت و رحم ــت: برک ــار داش اظه
کوشــش همگانــی، وحــدت و همدلــی در کنــار توجهــات و 
لطــف خداونــد متعــال حاصــل مــی شــود، بنابریــن همــه 
بایــد دســت بــه دســت هــم داده تــا از ایــن نعمــات الهــی 

حداکثــر بهــره را بگیریــم.
ــرزش  ــران و آم ــاه غف ــان را، م ــاه رمض ــی، م ــر روحان دکت
گناهــان دانســت و بــا تبریــک حلــول ایــن مــاه بــه ملــت 
ــدوارم  ــت: امی ــان اظهارداش ــلمانان جه ــه مس ــران و هم ای
همگــی بتوانیــم از بــرکات ایــن مــاه بــزرگ، حداکثــر 
ــن  ــم و در ای ــل آوری ــه عم ــرداری را ب ــره ب ــتفاده و به اس
مــاه بیــش از گذشــته، مراقــب اعمــال خــود باشــیم.دکتر 
ــبی  ــت مناس ــان فرص ــارک رمض ــاه مب ــت: م ــی گف روحان
ــا و در  ــانه ه ــه و رس ــطوح جامع ــام س ــه در تم ــت ک اس
فضاهــای حقیقــی و مجــازی شــاهد اخــالق دینــی، وحدت 
و اخــوت اســالمی باشــیم.رییس جمهــوری همچنیــن 
ــایه و  ــورهای همس ــرای کش ــات ب ــت و ثب ــا آرزوی امنی ب
اســالمی اظهــار امیــدواری کــرد: مــاه رمضــان مــاه پیــروزی 
ملــت هــای مســلمان منطقــه بــر کفــر، تروریســم و 
خشــونت بــوده و کشــورهای اســالمی در همــه صحنــه هــا 
در برابــر صهیونیســت هــا، تروریســت هــا و خشــونت گرایی 
و افــراط گرایــی، موفــق و پیــروز بــوده و مســلمانان در همــه 

ــت باشــند. ــات و امنی ــان در ثب ــاط جه نق

امــام جمعــه شــهرکرد بــا بیــان ایــن کــه در برابــر دشــمن 
بایــد محکــم و مقــاوم ایســتاد و نســبت بــه ارزش هــای 
ــی  ــه عملیات ــبت ب ــت: نس ــود، گف ــاس ب ــالب احس انق
کــردن ارزش هــای انقــالب در جامعــه بایــد تــالش کــرد.

بــه گــزارش کیمیــای وطن،حجــت االســالم والمســلمین 
ــال  ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول ــام نماین ــی نکون محمدعل
ــا تأکیــدات مکــرر رهبــر معظــم  ــا اشــاره ب و بختیــاری، ب
انقــالب مبنــی بــر انقالبــی مانــدن و انقالبــی عمــل کــردن 
گفــت: انقالبــی بــودن همیــن ویژگــی اســت کــه حضــرت 
ــد وظیفــه  ــد کــه اگــر چیــزی تشــخیص را دادن ــا دارن آق
اســت و بایــد بــه یــک گفتمــان اساســی در جامعــه 
تبدیــل شــده و نهادینــه شــود بــه هیــچ وجــه از آن کوتــاه 
ــی  ــد م ــر روی آن تأکی ــدام ب ــم و م ــد و محک ــی آین نم
ــودن  کننــد کــه ایــن خــود یکــی از معیارهــای انقالبــی ب
اســت.وی افــزود: انســان انقالبــی عبــد تکلیــف اســت و 
ــوان  ــه عن ــه شــمار مــی رود و ب آنچــه کــه وظیفــه اش ب
ــرار  ــده اش ق ــر عه ــال ب ــد متع ــب خداون ــف از جان تکلی
گرفتــه را دراولویــت نخســت همــه برنامــه هــا مــی دانــد 
ــه هیــچ  ــرای انجــام وظیفــه وارد مــی شــود ب و وقتــی ب
ــوان مســامحه، تســاهل، کوتاهــی، مالحظــه نگــری و  عن
ســخنان دیگــران نــگاه نمــی کند.نماینــده ولــی فقیــه در 
ــوازم و شــاخصه  ــه ل ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی

هــای انقالبــی مانــدن و انقالبــی عمــل کــردن خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از لــوازم مهــم انقالبــی مانــدن داشــتن ایمــان 
ــری  ــی گ ــی انقالب ــد مدع ــی توان ــی م ــت، کس ــوی اس ق
ــوده و ایمــان از  ــه مؤمــن ب در انقــالب اســالمی باشــد ک
ــای  ــه پیامده ــاره ب ــا اش ــارد.وی ب ــودش بب ــر وج سراس
ــد  ــزود: پیام ــالب اف ــای انق ــان ه ــول و آرم ــازل از اص تن
ایــن کار همــان چیــزی اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب 
تحــت عنــوان ســیلی خــوردن فرمودنــد، ســیلی خــوردن 
ــم  ــر مــی گردی ــل ب ــه قب ــا ب ــا اســت کــه م ــن معن ــه ای ب
ــود. امــا ایــن برگشــت بســیار بدتــر از گذشــته خواهــد ب
حجــت االســالم والمســلمین نکونــام اظهــار داشــت: اگــر 
ــع  ــالم در وض ــرای اس ــوان ام الق ــه عن ــالمی ب ــران اس ای
انفعــال قــرار گیــرد و مســتکبران احســاس غالــب شــدن 
ــت، در  ــران اس ــار ای ــام عی ــت تم ــند روز ذل ــته باش داش
آن زمــان دیگــر اجــازه نمــی دهنــد کــه ایرانــی اســتقالل 
و خودبــاوری داشــته باشــد و از ارزش هــا دم بزنــد.
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــوردن ای ــیلی خ ــرد: س ــوان ک وی عن
خدایــی نکــرده ذره ای کوتــاه بیاییــم و انفعــال بــه خــرج 
ــم از  ــه داری ــه را ک ــه آنچ ــمنان هم ــکا و دش ــم آمری دهی
ــد  ــار خواه ــام عی ــذت تم ــه ل ــا را ب ــد و م ــی گیرن ــا م م
 کشــید امــا ان شــاءهللا بــه فضــل الهــی آن روز نخواهــد

 آمد.رسا

روحانی در جلسه هیات دولت مطرح کرد: 

ترویج روحیه امید، وحدت و تالش همگانی ضرورت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
حجت االسالم والمسلمین نکونام مطرح کرد؛

ذره ای کوتاهی در برابر دشمن ذلت تمام عیار ایران را در پی دارد

ــران از  ــوری اســالمی ای ــردی ارتــش جمه ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
اســکورت ســه هزار نفتکــش و کشــتی تجــاری طــی شــش ســال اخیــر 
ــع  ــع و مناب ــه مناف ــازه دســت درازی ب ــه دشــمن اج ــت: ب ــر داد و گف خب

ایــران را نمی دهیــم.
ــادار  ــر دری ــرب زاده: امی ــد ع ــتان ها - حام ــروه اس ــر - گ ــزاری مه خبرگ
ــوری  ــردی ارتــش جمه ــی راهب ــروی دریای ــده نی حبیــب هللا ســیاری فرمان
اســالمی ایــران در حاشــیه بازدیــد از جزیــره خــارگ بــه ســوالت خبرنــگار 

ــر پاســخ گفــت. مه
ــران در  ــوری اســالمی ای ــش جمه ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
ــش  ــتی های نفتک ــکورت کش ــا اس ــاط ب ــر در ارتب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــادرات  ــت ص ــمن می خواس ــدس دش ــاع مق ــت: در دوران دف ــار داش اظه
نفــت خــام مــا را تعطیــل کنــد و راهــکار آنهــا بــرای ایــن اقــدام ایــن بــود 

ــد. ــری کنن ــارگ جلوگی ــره خ ــه جزی ــا ب ــروج نفتکش ه ــه از ورود و خ ک
ســیاری اضافــه کــرد: دشــمن بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، از طریــق 
هــوا کل تــوان خــود را بــه کار گرفــت و بــا اســتفاده از فرودگاه هــای برخــی 
ــه  ــد تمــام تالشــش را انجــام داد ک ــه او کمــک می کردن ــه ب از کشــورها ک

ایــن آســیب را بــه اقتصــاد مــا وارد کنــد.
وی بیــان کــرد: بــا همــت بلنــد نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی 
ایــران توانســتیم در هشــت ســال دفــاع مقــدس بیــش از 1۰ هــزار کشــتی 
ــام اســکورت  ــدر ام ــره خــارگ و بن ــه مقصــد جزی تجــاری و نفتکــش را ب

کنیــم تــا چرخــه اقتصــاد مملکــت بچرخــد.
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
افــزود: فرمانــده کل قــوا هــم تاکیــد دارنــد بــه مــردم بگوییــم کــه یکــی از 

نتایــج عملیات هــای نیــروی دریایــی ایــن اســت کــه اقتصــاد کشــور ســالم 
ــده اســت و ایــن در حالــی محقــق شــده اســت کــه دشــمن از تمــام  مان

ــد. ــا اســتفاده می کن ــودی اقتصــادی م ــرای ناب ــوان خــود ب ت
ــدن  ــج ع ــه در خلی ــی ک ــه ناامن ــه ب ــا توج ــم ب ــروز ه ــه داد: ام وی ادام
به وجــود آمــده اســت بحــث اســکورت کشــتی های تجــاری و نفتکش هــا 
در حــال انجــام اســت و از شــش ســال گذشــته تاکنــون موفــق شــدیم ســه 

هــزار کشــتی تجــاری و نفتکــش را از دســت دزدان دریایــی عبــور دهیــم و 
ســالم بــه مقصــد برســانیم.

ســیاری در ارتبــاط بــا حضــور در جزیــره خــارگ نیــز گفــت: در ایــن جزیــره 
ــه نیروهــای فعــال در جزیــره  ــا هــم عــرض خداقوتــی ب حضــور یافتیــم ت
داشــته باشــیم و هــم تجدیــد دیــداری بــا همرزمانــی کــه در ایــن جزیــره 

مشــغول انجــام وظیفــه هســتند داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه موقعیــت حســاس و اســتراتژیک جزیــره خــارگ، افــزود: 
در دوران دفــاع مقــدس افتخــار خدمــت در ایــن منطقــه را داشــته ام و بــا 
تــالش همــه رزمنــدگان توانســتیم امنیــت را در ایــن جزیــره تامیــن کنیــم.

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
ــد  ــره اســتراتژیک خدمــت می کنن ــن جزی ــه در ای ــرادی ک ــرد: اف ــه ک اضاف
وظیفــه ســنگینی در زمینــه حفاظــت و حراســت دارنــد و بــا اقتــدار کامــل 

ــه هســتند. در حــال انجــام وظیف
وی افــزود: در دوران دفــاع مقــدس حماســه های بزرگــی در ایــن جزیــره 
ــره خــارگ  ــی شــکل گرفــت و توانســتیم جزی خلــق شــد و مقاومــت خوب
کــه تنهــا محــل صــادرات نفــت جمهــوری اســالمی ایــران بــود را بــا اقتــدار 

حفــظ کنیــم.
ــرای  ــل دشــمن ب ــم کــه در مقاب ــت کردی ــا ثاب ــه دنی ــان کــرد: ب ســیاری بی
دفــاع از منابــع و منافعمــان می ایســتیم و جــواب می دهیــم و ایــن طــور 

نیســت کــه بتواننــد نســبت بــه منافــع و منابــع مــا دســت درازی کننــد.
ــر  ــه ه ــود دارد ک ــی وج ــن آمادگ ــا ای ــه دریاه ــرد: در عرص ــح ک وی تصری
ــدی  ــدار و توانمن ــان اقت ــا هم ــد ب ــا رخ ده ــای دری ــر ج ــه در ه ــی ک اتفاق

ــم. ــمن را بدهی ــواب دش ج

دریادار سیاری:

اجازه دست درازی به دشمن نمی دهیم

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: 
تشکیل اتاق فکر ناجا و دستگاه های فرهنگی  

حتما بخوانید!
روایت روزنامه عربی از طرح  پنجشنبه 20 خردادماه 21395

ـــمـــاره 174 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



طی سه سال گذشته صورت گرفت

 کمک 3 میلیارد تومانی 
 شهرداری برای ساخت 

موزه دفاع مقدس اصفهان
  معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 

کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: شــهرداری اصفهان از ســه 
ســال گذشــته، هــر ســال یــک میلیــارد تومــان بــه مــوزه دفاع 
بــه گــزارش  مقــدس اصفهــان اختصــاص داده اســت. 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
ــه اینکــه مــوزه دفــاع  ــا اشــاره ب اصفهــان، علــی قاســم زاده ب
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر  مقــدس اصفهــان از ســوی 
ــار  ــاع مقــدس در حــال ســاخت اســت، اظه ارزش هــای دف
ــگ  ــه کلن ــان ک ــدس اصفه ــاع مق ــوزه دف ــتان م ــرد: داس ک
احــداث آن ســال 77 بــه زمیــن زده شــد، پــس از 18 ســال 
هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. وی افــزود: شــهرداری 
اصفهــان از 3 ســال گذشــته، هــر ســال یــک میلیــارد تومــان 
داده  اختصــاص  اصفهــان  مقــدس  دفــاع  مــوزه   بــه 
ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــوزه امس ــن م ــم ای و امیدواری
ــا  ــه ب ــان در ادام ــی شــهرداری اصفه ــاون فرهنگی اجتماع مع
ــزرگ گلســتان شــهدای اصفهــان تاکیــد  ــه ســالن ب اشــاره ب
ــدس در  ــاع مق ــای دف ــی از نماده ــرد: گلســتان شــهدا یک ک
اصفهــان بــه حســاب می آیــد کــه حفــظ و ســاماندهی آن از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن دلیــل احــداث 
ســالن گلســتان شــهدا متوقــف شــده اســت. وی در ادامــه از 
ــردخانه  ــرد: س ــان ک ــر داد و بی ــهدا خب ــراج  الش ــای مع احی
خیابــان کهنــدژ کــه شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه 
ایــن مــکان منتقــل و پــس از آن به ســمت گلســتان شــهدای 
ــه مــوزه معــراج  الشــهدا  ــز، ب ــان تشــییع می شــدند نی اصفه
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــم زاده همچنی ــد. قاس ــد ش ــل خواه تبدی
بوســتان شــهری کــه در آن از المان هــای دفــاع مقــدس 
اســتفاده شــده و توســط ســپاه پاســداران کلیــد خــورده 
اســت، تصریــح کــرد: قــرار اســت ایــن بوســتان کــه در 
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــارکت ش ــا مش ــت ب ــهر اس سپاهان ش
فضایــی عمومــی تبدیــل شــود. وی تاکیــد کــرد: در بودجه 95 
ــدس  ــاع مق ــتان دف ــه بوس ــی ب ــز ردیف ــان نی ــهر اصفه ش

اختصاص یافته است.

 رشد جالب توجه تولید ورق 
با ضخامت 2 میلیمتر در فوالد سبا

70 درصــد ظرفیــت تولیــد فــوالد ســبا بــه تولیــد ورق 
ــد  ــت. احم ــه اس ــاص یافت ــر اختص ــت 2 میلیمت ــا ضخام ب
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــر مجتمــع فــوالد ســبا ب ــان، مدی احمدی
گفــت: در راســتای اهــداف اســتراتژیک شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــع  ــال 94 در مجتم ــتریان از س ــاز مش ــه نی ــخگویی ب و پاس
فــوالد ســبا، تولیــد ورق عــرض 1250 و 1000 و بــا ضخامــت 2 
ــزی شــد. وی افــزود: در خردادمــاه ســال  ــر برنامه ری میلیمت
جــاری، 70 درصــد محصــوالت تولیــدی ایــن واحــد براســاس 
برنامــه فــوق بــا بهره منــدی از تــاش کارکنــان ایــن مجتمــع 
و بــا ضخامــت 2 میلیمتــر اختصــاص خواهــد یافــت کــه در 
ــاس  ــوالت براس ــد محص ــه 5 درص ــال 94 ک ــا س ــه ب مقایس
ایــن ضخامــت تولیــد شــدند، رشــد جالــب توجهــی را نشــان 
ــوع ورق هــا  ــن ن ــرد ای ــه کارب ــه ب ــان در ادام می دهــد. احمدی
ــرد  ــاره ک ــرد اش ــورد س ــل و ن ــه و پروفی ــای لول  در کارخانه ه
ــر  ــاوه ب ــن ع ــت پایی ــا ضخام ــای ب ــد ورق ه ــت: تولی و گف
ــازار و توســعه ســبد محصــوالت، جلوگیــری از  تامیــن نیــاز ب
واردات ایــن نــوع محصــول و خــروج ارز از کشــور را بــه همــراه 
خواهــد داشــت؛ ضمــن اینکــه کســب دانــش فنــی تولیــد این 
نــوع ورق هــا یکــی از مزیت هــای رقابتــی بــرای تولیدکننــدگان 
ــور  ــن منظ ــه همی ــد؛ ب ــمار می آی ــه ش ــوالدی ب ــای ف ورق ه
مبارکــه و همچنیــن  فــوالد  کارنامــه  در  بزرگــی  افتخــار 
مجتمــع فــوالد ســبا بــا تولیــد ایــن نــوع ورق هــا بــه دســت 
 آمــده اســت. وی در پایــان از حمایت هــای مدیــر عامــل

ــان  ــه کارکن ــاش کلی ــرکت و ت ــای ش ــان و مدیریت ه معاون
فــوالد ســبا در تحقــق ایــن موفقیــت بــزرگ تشــکر و قدردانــی 

کــرد. ایســنا

 اعطای تسهیالت 
 به 60 درصد از طرح های صنعتی 

چهارمحال و بختیاری
رییــس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اســتان چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: تاکنــون 60 درصــد از طرح هــای صنعتــی 
ــه بانک هــا معرفــی شــده اســت  ــرای اعطــای تســهیات ب ب
کــه ظــرف 16 روز آینــده تســهیات بــه آن هــا پرداخــت 
خواهــد شــد. ســید نعیــم امامــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــه برطــرف  ــی موظــف ب دســتورالعمل ها، دســتگاه های اجرای
کــردن و جبــران کاســتی ها در ســال جــاری هســتند. وی بــا 
ــه اینکــه 6 واحــد صنعتــی غیرفعــال در ســه ماهــه  اشــاره ب
ــح  ــد، تصری ــاز کرده ان ــت خــود را آغ اول ســال جــاری فعالی
ــال در ســال جــاری و 50  ــرد: 50 درصــد واحدهــای غیرفع ک
ــد  ــاز خواهن ــت خــود را آغ ــی در ســال 96 فعالی درصــد مابق
ــن  ــی در ای ــبکه بانک ــکاری ش ــت و هم ــی فعالی ــرد. امام ک
ــز صاحیــت  ــوب دانســت و گفــت: بانک هــا نی حــوزه را مطل
ــت ــازمان صنع ــای س ــروی فعالیت ه ــدگان را در گ  تولیدکنن

معــدن و تجــارت و شــرکت شــهرک های صنعتــی می داننــد. 
ــول  ــازمان در ط ــدون س ــزی م ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش وی ب
ــح کــرد: در ســه ماهــه اول ســال جــاری تمــام  ســال تصری
ــا و آماده ســازی  ــی طرح ه ــر اجــرای معرف ــی ب ــف مبن تکالی
ــود و الزم اســت ســه ماهــه دوم  ــرای اعطــای تســهیات ب ب
ــرد.  ــال صــورت پذی ــال و نیمه فع ــای غیرفع ــات واحده عملی
هــدف در ســه ماهــه ســوم ســال جــاری، پیشــرفت فیزیکــی 
ــر  ــه ماهه آخ ــت و در س ــی اس ــای صنعت ــد واحده 60 درص
ســال بایــد تمامــی طرح هــای 100 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

داشــته باشــند.خبرنگاران جــوان

اخبار کوتاه

  19 فروردیــن امســال در گزارشــی بــا عنــوان 
سرویس اقتصاد

دامون رشیدزاده

»بحــران کمبــود آب را جــدی بگیریــم« بــه 
ضرورت جدی گرفتن بحران آب و راهکارهای موجود پرداختیم. 

در راســتای همیــن موضــوع قصــد داریــم در ایــن گــزارش در 
آســتانه رســیدن تابســتان بعضــی از چالش هــای بحــران آب ایــران 
ــر آب را بررســی  ــع تجدیدپذی ــده مناب به خصــوص کاهــش نگران کنن

کنیــم.
ایران در قلب خشک زمین

ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــی جه ــد بیابان ــران در کمربن ــا ای ــور م  کش
از خشــک ترین  یکــی  ایــران  در  لــوت  بــه گونــه ای کــه کویــر 
مناطــق جهــان اســت. دو رشــته کوه البــرز و زاگــرس هماننــد 
ــور  ــرب کش ــمال و غ ــاران زا از ش ــای ب ــیدن ابره ــع رس ــواره ای مان دی
 می شــوند و بــه همیــن دلیــل نیــز بخــش بزرگــی از کشــور 
مناطــق  می دهــد.  تشــکیل  نیمه خشــک  و  مناطــق خشــک  را 
فراخشــک بیابانــی بــا پوشــش 65 درصــد و نیمه خشــک مدیترانــه ای 
ایــران  اقلیمــی  ناحیــه  درصــد گســترده ترین  پوشــش 25   بــا 
ــا  ــوب تنه ــی مرط ــا خیل ــوب ت ــم نیمه مرط ــود. اقلی ــامل می ش را ش
ــزر  ــای خ ــاحلی دری ــوزه س ــم در ح ــور آن ه ــعت کش ــد وس  10 درص

را دربرمی گیرد.
بارندگی

متوســط بارندگــی در ایــران، حــدود 244 میلیمتــر محاســبه شــده کــه 
ــی بارش هــای جــوی بســیار ناهمگــن اســت.  ــی و زمان ــع مکان توزی
بیــش از نیمــی از بارش هــا در 25 درصــد از مســاحت کشــور رخ 
ــر، 47  ــر از 100 میلیمت ــی کمت ــور بارندگ ــد کش ــد. در 28 درص می ده
درصــد بیــن 100 تــا 250 میلیمتــر 16 درصــد 250 تــا 500 میلیمتــر و 8 

درصــد بیــن 500 تــا 1000 میلیمتــر اســت و فقــط یــک درصــد، بارندگی 
ــد  ــی، 75 درص ــدی کل ــک جمع بن ــر دارد. در ی ــش از 1000 میلیمت بی

کشــور بارندگــی کمتــر از متوســط دارد.
کاهش منابع آب تجدیدپذیر

کاهــش میــزان بارندگی هــا طــی ســال های اخیــر و افزایــش تبخیــر 
ــه شــدت کاهــش  ــران ب ــر ای ــع آب تجدیدپذی آب ســبب شــده مناب
ــارد  ــونده 130 میلی ــزان آب تجدیدش ــته می ــال های گذش ــد. در س یاب

ــه 116 میلیــارد متــر مکعــب  ــود؛ امــا اکنــون ب مترمکعــب در ســال ب
ــم  ــه بوده ای ــا مواج ــش بارش ه ــا کاه ــویی ب ــه؛ از س ــش یافت  کاه
و بــه دلیــل تغییــر اقلیــم، تبخیــر نیــز زیــاد شــده؛ همچنیــن میــزان 
آب تجدیدشــونده بــه ازای هــر فــرد ایرانــی در طــی 40 ســال گذشــته 
از 7 هــزار و 500 متــر مکعــب بــه 1450 متــر مکعــب تقلیــل یافتــه کــه 
ــب توجــه در حــوزه آب اســت.  ــک بحــران جال ــن نشــان دهنده ی ای
عــاوه بــر ایــن نیــز در شــرایط فعلــی، 54 درصــد از آب شــرب کشــور 

در شــهرها و 80 درصــد از آب روســتاها از آب هــای زیرزمینــی تامیــن 
ــد از  ــه 63 درص ــت ک ــوان گف ــن می ت ــور میانگی ــه ط ــود و ب می ش
ــع آب  ــد از مناب ــی و 88 درص ــای زیرزمین ــور از آب ه ــرب کش آب ش
تجدیدپذیــر تامیــن می شــود. وزارت نیــرو در تــاش اســت کــه ایــن 
ــن  ــه همی ــه موضــوع ب ــه حــدود 60 درصــد برســاند. البت ــزان را ب می
ــا  ــور دنی ــن 180 کش ــران در بی ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــدود نمی ش ــا مح  ج
از لحــاظ برخــورداری از منابــع آب در رتبــه 50 قــرار گرفتــه؛ همچنیــن 
در بیــن ایــن کشــورها از لحــاظ ســرانه منابــع آب در جایــگاه 112 دنیــا 
 قــرار دارد؛ عــاوه بــر ایــن ســرانه منابــع آب در ایــران در ســال 1390

حــدود 1704 متــر مکعــب بــوده، در حالــی کــه ســرانه منابــع آب در 
دنیــا و کشــورهای پردرآمــد بــه ترتیــب 3.6 و 6.65 برابــر ایران اســت.

بحران کم آبی ایران
ــران  ــی ای ــران کم آب ــدت بح ــان از ش ــام نش ــداد و ارق ــن اع ــه ای هم
دارد. بــا رونــد فعلــی مصــرف آب در ایــران بــه نظــر می رســد بحــران 
کم آبــی خیلــی زودتــر از پیش بینی هــای کارشناســان بــه ســراغ 
ایــران بیایــد و ایــن موضوعــی اســت کــه نمی تــوان به ســادگی از کنــار 
 آن عبــور کــرد. هــر چنــد در دولــت یازدهــم و برنامــه ششــم توســعه 
برنامه هایــی بــرای مبــارزه بــا ایــن بحــران در نظــر گرفتــه شــده، امــا 
ــه  ــاخت ها و از هم ــیاری از زیرس ــود بس ــی الزم، نب ــع مال ــود مناب نب
ــود  ــث می ش ــور باع ــرف آب در کش ــت مص ــگ نادرس ــر فرهن مهم ت
چالش هــای آبــی ایــران هــر روز رنــگ جدی تــری بــه خــود بگیــرد. 
ــر از بودجــه و طــرح و الیحــه  ــران فرات ــی ای از بیــن رفتــن بحــران آب
نیازمنــد یــک عــزم جــدی از ســوی مــردم و مســئوالن کشــور اســت. 
امیدواریــم روزی مصــرف بهینــه آب در فرهنــگ مــردم ایــران نهادینــه 

شــود.

گزارشاختصاصیکیمیایوطنازبحرانکمآبی

آبرفتهبهجویبازنمیگردد
سهم ایرانی ها از آب تجدیدشونده طی40 سال به یک سوم کاهش یافته است

حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
بــا بیــان اینکــه رفــع مشــکات کنونــی کشــور بایــد اولویــت 
ــل  ــن معض ــود مهم تری ــت: رک ــد، گف ــم باش ــس ده مجل
کنونــی کشــور بــوده کــه اقتصــاد را بــا چالش هــای 

متعــددی روبــه رو کــرده اســت. نماینــده 
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه کمــک بــه دســتگاه های 
مختلــف بــرای خــروج از رکــود بایــد اولویــت 
ــرای  ــذاری ب ــزود: ریل گ مســئوالن باشــد، اف
ــورت  ــس ص ــوی مجل ــاع از س ــود اوض بهب
ــت  ــدی دول ــان ورود ج ــون زم ــه؛ اکن گرفت

بــه رفــع مشــکات و همچنیــن نظــارت دســتگاه های 
مســئول بــرای اجــرای دقیــق مصوبــات اســت. وی ادامــه 
ــرای  ــده ای ب ــاش عم ــل ت ــای قب ــس در دوره ه داد: مجل
بهبــود شــرایط کشــور داشــته کــه می تــوان در ایــن زمینــه 
بــه تصویــب قانــون بهبــود فضــای کســب و کار اشــاره کــرد؛ 
امــا بایــد بدانیــم کــه تصویــب صــرف قوانیــن، راهگشــای 

کار نیســت و بــرای ایجــاد تحــول اقتصــادی نیازمنــد 
اتخــاذ تدابیــری ویــژه و همچنیــن نظارتــی دقیــق هســتیم. 
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه خــروج از رکــود بــا اجــرای درســت 
قوانیــن مصــوب مجلــس ممکــن می شــود، تصریــح 
ــی از  ــی، یک ــد داخل ــت از تولی ــرد: حمای ک
مؤلفه هایــی اســت کــه می توانــد رونــق 

ــد.  ــن کن ــور ممک ــرای کش ــادی را ب اقتص
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
تاکیــد بــر اینکــه رفــع موانــع تولیــد می توانــد 
ــریع  ــی را تس ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق س
کنــد، گفــت: همــه بــه اهمیــت جــذب 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــف هســتیم؛ ام ســرمایه گذار خارجــی واق
تولیــدی  امــور  بایــد فقــط در   ایــن ســرمایه گذاری ها 
و صنعتــی صــورت بگیــرد. وی ادامــه داد: انتقــال فنــاوری 
و تکنولوژی هــای روز دنیــا بــه کشــور، یکــی از مؤلفه هایــی 
اســت کــه در مــراودات خارجــی بــا کشــورهای بیگانــه بایــد 

مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد. ربیــع

فوالدگر نماینده اصفهان:

رکود، اقتصاد کشور را فلج کرده است
اســتاندار اصفهــان از تصویــب ایجــاد 1200  کیمیای وطن

ــن  ــد ای ــع تولی ــع موان ــت شــغلی در ســتاد تســهیل و رف موقعی
ــن  ــور در چهاردهمیــن جلســه ای ــر داد. رســول زرگرپ اســتان خب
ســتاد افــزود: پــس از تاییــد 78 طــرح در کارگروه هــای اشــتغال 

تثبیــت اشــتغال بــرای 2 هــزار و 300 نفــر و ایجــاد 
ــهیات  ــا تس ــر ب ــرای 1200نف ــد ب ــتغال جدی اش
بــه  ریــال  بــه مبلــغ 950 میلیــارد  یارانــه ای 
تصویــب رســید. وی ادامــه داد: در جلســات 
گذشــته مقــرر شــده بــود کــه دســتگاه ها به ویــژه 
را  معوقه هــا  و  ســپرده ها  قوانیــن  بانک هــا، 
بــرای معرفی شــدگان ســتاد تســهیل و بــه منظــور 

حمایــت از تولیــد، رقیق تــر اجــرا کننــد. اســتاندار اصفهــان افــزود: 
بســته حمایتــی دولــت اگــر موفــق اجــرا و موجــب حــل 
مشــکات شــود، حتمــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. بســته حمایتی 
خــروج از رکــود دولــت، مجموعــه راهکارهــای مالــی، حمایتــی و 
ــور  ــازار و صــادرات کاالســت. زرگرپ ــق ب ــه منظــور رون ــی ب قوانین

ــران  ــتقیم از ته ــور مس ــه ط ــزرگ ب ــای ب ــی واحده ــت: برخ گف
ــزار  ــم یکه ــد و رق ــت می کنن ــی دریاف تســهیات و بســته حمایت
ــان  ــتان اصفه ــرای اس ــده ب ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم میلی
مربــوط بــه واحدهــای خــرد و متوســط اســت. وی افــزود: هــدف 
ــدون در نظــر  ــه ب ــن اســت ک از اجــرای طــرح ای
گرفتــن واحــد و شــهر، اجــازه ندهیــم حتــی یــک 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــکار ش ــر بی نف
ــای  ــت، واحده ــت دول ــته هیئ ــه روز گذش جلس
بــزرگ صنعتــی، معدنــی و تولیــدی شــامل 
ــرد:  ــان ک ــدند، خاطرنش ــم ش ــودگی جرای بخش
ــس از  ــان پ ــرای کارفرمای ــوش ب ــر خ ــن خب ای
جلســه بــا وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اصفهــان انجــام 
شــد کــه البتــه خبــر کامل تــر آن توســط ســخنگوی دولــت اعــام 
خواهــد شــد. اســتاندار اصفهــان اضافــه کــرد: شــرکت های 
خدمات رســان تــا آنجــا کــه امــکان دارد بــرای تعویــق یــا تقســیط 
بدهــی کارخانه هــای تولیــدی و تولیدکننــدگان ســایر بخش هــا از 

جمله بخش کشاورزی، مساعدت کنند.

قیمت انواع ماشین ظرفشویی در بازار )تومان(

ــتان  ــای اس ــس فت ــان پلی ــط کارشناس ــازی توس ــای مج ــش فض ــد و پای ــی رص در پ
اصفهــان، 635 وب ســایت غیرمجــاز فــروش دارو در فضــای مجــازی شناســایی و 15 نفر 
در ایــن زمینــه دســتگیر شــدند. ســرهنگ معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: در اجــرای طــرح بیــن المللی مبــارزه بــا فروش 
ــق  ــان 30 روز موف ــان در مدت زم ــای اصفه ــوران پلیــس فت دارو در فضــای مجــازی مام
ــه شــدند.  ــه شناســایی 635 وب ســایت متخلــف و دســتگیری 15 نفــر در ایــن زمین ب
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی ادامــه داد: در ایــن رابطــه گرداننــدگان اصلــی ایــن ســایت ها 
نیــز در عملیــات ویــژه پلیــس فتــا دســتگیر شــدند و در بازرســی از مخفیگاه هــای آن هــا 
تعــداد یــک هــزار و 100 نــوع از داروهــا و تجهیــزات پزشــکی غیرمجاز و تقلبی کشــف شــد. 
وی ارزش تقریبــی ایــن داروهــا را 200 میلیــون ریــال عنــوان کــرد و افــزود: گرداننــدگان 
وب ســایت های شناسایی شــده درزمینــه فــروش داروهــای غیرمجــاز و تقلبــی افزایــش 
قــد، افزایــش یــا کاهــش وزن و تجهیــزات پزشــکی تقلبــی فعالیــت می کردنــد. معــاون 
ــده  ــوص پرون ــن خص ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده اجتماع
تشــکیل شــد و متهمــان دستگیرشــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 
 تحویــل داده شــدند. کریمــی بــه کســانی کــه از طریــق فضــای ســایبر اقــدام بــه تبلیــغ و

 فــروش غیرقانونــی دارو و تجهیــزات پزشــکی تقلبــی کــرده و ســامت مــردم را بــا خطــر 
ــه  ــت فعالیت هــای مجرمان ــه دق ــا ب ــت: پلیــس فت ــد، هشــدار داد و گف  مواجــه می کنن

را در اینترنت رصد می کند.ایسنا

ــای  ــار پهن ــدان انحص ــه منتق ــخ ب ــاخت در پاس ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش ــر عام مدی
ــت  ــا کیفی ــاال ی ــای ب ــوزه تعرفه ه ــه ای در ح ــاد منصفان ــر انتق ــرد: اگ ــد ک ــد تاکی بان
ــا  ــی صحبت ه ــون بعض ــا اکن ــت؛ ام ــم پذیرف ــا آن را خواهی ــود، م ــرح ش ــن مط پایی
کــه در بــاره انحصــار پهنــای بانــد مطــرح می شــوند، دقیــق نیســت. محمدجــواد 
جهرمــی در صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر شــرکت ارتباطــات 
ــون  ــی معــادل 27.7 میلی ــا قیمت ــل را ب ــد بین المل ــای بان زیرســاخت یــک STM1 پهن
تومــان واگــذار می کنــد، ایــن رقــم در بخــش ارتباطــات داخلــی را حــدود 8.2 میلیــون 
تومــان دانســت و در پاســخ بــه منتقــدان انحصــار پهنــای بانــد از ســوی ایــن شــرکت 
ــد  ــوان می کنن ــه عن ــده ای این گون ــانه ها ع ــم در رس ــرا دای ــم چ ــرد: نمی دانی ــار ک اظه
ــا  ــد را ب ــای بان ــده، پهن ــود آم ــه وج ــار ب ــا انحص ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــه ش ک
ــزان  ــه می ــر از تعرف ــه غی ــد. ب ــرار می دهن ــران ق ــار دیگ ــران در اختی ــاد و گ ــی زی قیمت
عرضــه و تقاضــا در قیمــت یــک ســرویس اهمیــت بســزایی دارد؛ حــال ســایز 
ــه قیمت هــای آن مشــابه  ــی تناســب دارد ک ــا کشــورهای اروپای ــران ب ــد ای ــازاری مانن ب
کشــورهای اروپایــی باشــد؟ وی ادامــه داد: اکنــون ببینیــد در کشــورهایی ماننــد 
امــارات یــا ترکیــه قیمــت اینترنــت چنــد برابــر اروپاســت؛ در ایــن کشــورها کــه دیگــر 
ــد انحصــار  ــا کیفیــت ب ــا نداریــم ب  شــرکت ارتباطــات زیرســاخت فعالیــت نمی کنــد. بن
را زیرســوال ببریــم؛ بلکــه بــر ایــن باوریــم بایــد انحصــار را بــه عنــوان یــک نقطــه قــوت 

در نظــر بگیریــم. تــی نیــوز

ــا  ــر می شــویم؛ ام ــه خاموشــی فصــل تابســتان نزدیک ت هــر روز کــه می گــذرد یــک گام ب
هنــوز راه هایــی بــرای دور زدن خاموشــی در گرم تریــن فصــل ســال باقــی مانــده اســت کــه 
اگــر بــا رعایــت آن هــا، قطعــا تابســتانی بــدون خاموشــی خواهیــم داشــت. بــرای جلوگیــری 
از خاموشــی های احتمالــی، کارشناســان و دســت انــدرکاران حــوزه بــرق خواســتار همــکاری 
و مشــارکت مــردم در ایــن خصــوص شــدند. بــه اعتقــاد آنــان بــا بــه کار بســتن تعــدادی 
ــدون  ــتانی ب ــتن تابس ــت سرگذاش ــن پش ــد ضم ــردم می توانن ــه، م ــای کم هزین از روش ه
ــتفاده  ــود اس ــه می ش ــد. گفت ــی کنن ــود صرفه جوی ــای خ ــد در هزینه ه ــی 10درص  خاموش
ــه موقــع ســامانه های سرمایشــی، اســتفاده  از المپ هــای کم مصــرف و LED، ســرویس ب
از پنجره هــای دوجــداره، عایق بنــدی مناســب تاسیســات، بهره گیــری از ســامانه های 
ــه  ــا از جمل ــی اداره ه ــان تعطیل ــات در زم ــردن تاسیس ــوش ک ــمند، خام ــت هوش مدیری
ــرق را کاهــش دهــد. همچنیــن  ــد مصــرف و هزینه هــای ب ــی اســت کــه می توان روش های
بــه اعتقــاد کارشناســان ســازمان بهــره وری انــرژی کنتــرل مصــرف بــرق در تابســتان امســال 
وابســته بــه نــوع الگــوی رفتــاری مصرف کننــدگان اســت و از آنجــا کــه طبــق پیش بینی هــای 
صــورت گرفتــه میــزان مصــرف بــرق در ســال جــاری بــه بیــش از 52 هــزار مــگاوات خواهــد 
رســید، می تــوان گفــت کــه تنهــا مدیریــت مصــرف ســامان بخــش ایــن وضعیــت اســت. 
طبــق آمارهــای موجــود از مجمــوع بــرق تولیدشــده در کشــور تــا 33.7 درصــد در بخــش 
 خانگــی، 31.5 درصــد در بخــش صنعــت، 9.4 عمومــی، 16.1 درصــد در بخــش کشــاورزی
ــر و 7.3 درصــد در بخــش تجــاری اســتفاده می شــود  2.1 درصــد بخــش روشــنایی معاب
ــزات  ــن، فرهنگســازی، اصــاح قیمــت، اســتفاده از تجهی ــا بازنگــری قوانی ــوان ب کــه می ت
ــر ــر داد.مه ــرژی تغیی ــرف ان ــازی مص ــتای بهینه س ــود را در راس ــت موج ــرف وضعی کم مص

شناسایی 635 وب سایت فروش دارو در اصفهان

ماشین ظرفشویی 14 نفره 
d1452lf ال جی مدل

ماشین ظرفشویی ال جی 
D1464 2,65۰,۰۰۰مدل

ماشین ظرفشویی سینجر 
M38۰1S-DWS۰8 1,3۰2,۰۰۰مدل

ماشین ظرفشویی بوش 
SMS88TI۰3T3,41۹,۰۰۰

ماشین ظرفشویی 
ایستاده سامسونگ مدل 

DW6۰H6۰5۰FS
1,۹۹۰,۰۰۰

ماشین ظرفشویی ایستاده 
D146 2,31۰,۰۰۰سامسونگ

ماشین ظرفشویی بوش 
SKS6۰E12EU1,6۷۰,۰۰۰

2,۰۷۰,۰۰۰

ونحاشیهنشینها وزافز رنجر
وجــود۱۱میلیــونحاشیهنشــینخبــرداده،عضــوهیئــتمدیــرهشــرکتعمــرانوبهســازیشــهری از یــرکشــور حالــیکــهوز در
20میلیــوننفــردر حــالگســترشاســت.گفتــهمیشــودبیــشاز در ســطحشــهرهایکشــور میگویــد:بافتهــایناکارآمــددر

بافتهــایناکارآمــدزندگــیمیکننــد.

در قاب تصویر

چه کنیم تابستان دچار خاموشی نشویم؟پاسخ به منتقدان انحصار پهنای باند

کوتاه از اقتصاد

 حاشیه نشینی در کرمان 
مهار شده است

فرمانــدار کرمــان گفــت: بــا اقدامــات صــورت 
گرفتــه و پیگیــری ادامــه رونــد کار، می توانیــم 
بگوییــم حاشیه نشــینی در کرمــان مهــار شــده 
ــری  ــه پیگی ــدی در جلس ــی توحی ــت. محمدعل اس
ــیاری  ــرد: بس ــار ک ــان اظه ــهری کرم ــای ش پروژه ه
خیابــان  و  فــرودگاه  از  اداری  ســازمان های  از 
ــام  ــردازی را انج ــادی از نورپ ــش زی ــریعتی بخ ش
داده انــد و 50 درصــد کار صــورت گرفتــه اســت. وی 
ــاد  ــاکنین هللا آب ــاماندهی س ــه کار س ــان اینک ــا بی ب
ــند،  ــی دارای س ــناد اراض ــت و اس ــال اجراس در ح
ــان آن ارایــه شــده اســت تصریــح کــرد:  ــه صاحب ب
جلســات مربــوط بــه ســاماندهی حاشیه نشــینان و 
جلوگیــری از حاشیه نشــینی مرتبــا برگــزار می شــود 
و می توانیــم بگوییــم کــه حاشیه نشــینی کامــا مهــار 
 شــده اســت. در ایــن جلســه محمدرضــا بختیــاری 
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان 
ــال آب از  ــروژه انتق ــرای پ ــد اج ــه رون ــاره ب ــا اش ب
ســد صفــارود )شــهیدان امیرتیمــوری( بــه کرمــان 
گفــت: حفــر تونــل انتقــال آب 2 هــزار و 240 متــر 
ــدی  ــه زمان بن ــد از برنام ــه و 15 درص ــورت گرفت ص

ــر هســتیم.ایرنا جلوت

 امکان تولید 2 هزار تن تیالپیا
 در دل کویر

ســال 1387 بــود کــه ســروکله تیاپیــا بــا دریافــت 
مجوزهــای محیــط زیســت در مرکــز ملــی تحقیقات 
آبزیــان آب  شــور بافــق پیــدا شــد و راه کم کــم 
بــرای جلوگیــری از خــروج مقادیــر زیــادی ارز 
بــرای واردات ایــن ماهــی همــوار شــد. مدیــر جهــاد 
ــه  کشــاورزی بافــق اســتان یــزد هــم در ایــن زمین
اظهــار داشــت: در شهرســتان بافــق 120 چــاه عمیــق 
و نیمه عمیــق وجــود دارد کــه لب شــور هســتند 
ــم  ــودن اقلی ــر دارا ب ــه خاط ــق ب ــتان باف و شهرس
مناســب و آب مــورد نیــاز بــرای پــرورش بعضــی از 
انــواع آبزیــان، زمینــه خوبــی بــرای پــرورش تیایپــا 
ــایت  ــت: 10 س ــان داش ــکری بی ــد عس دارد. حمی
آبزی پــروری در بافــق وجــود دارد کــه وســعت 
هــر کــدام 10 هکتــار اســت و اگــر مــزارع پــرورش 
ــدود  ــا ح ــد ب ــل کنن ــته عم ــورت بس ــه ص ــی ب ماه
25 تــا 30 لیتــر آب در ثانیــه بیــش از 2 هــزار تــن 

ــود.  ــت می ش ــا برداش ــی تیاپی ماه
افــزود:  بافــق  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ماهــی  کشــت  زیــر  افزایــش ســطح  شــرایط 
فراهــم  نیــز  هکتــار   100 تــا  بافــق  در  تیاپیــا 
برداشــت  کــه  کوتاهــی  زمــان  در  و  اســت 
تیاپیــا  ماهــی  برداشــت  رکــورد  شــد،   انجــام 
از هــر هکتــار در مــزارع تیاپیــای بافــق بــه 16 تــن 
ــال هایی  ــی س ــت: ط ــان داش ــکری بی ــید. عس رس
ــا در بافــق صــادر شــده  ــرورش تیاپی کــه مجــوز پ
بــود و امــکان پــرورش ایــن ماهــی منحصربه فــرد 
فراهــم بــود در هــر دوره برداشــت، حــدود 30 تــن 

تیاپیــا برداشــت شــده اســت.خبر فارســی

انعقاد تفاهم نامه زیست محیطی 
برای سبزتر شدن صنایع اصفهان

خانــه  میــان  زیســت محیطی  تفاهم نامــه 
ــان، اداره  ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــگاه  ــتان و دانش ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــا هــدف  ــن تفاهم نامــه ب ــان منعقــد شــد. ای اصفه
زمینــه  در  علمی کاربــردی  هم اندیشــی  ایجــاد 
خصــوص  بــه  زیســت محیطی  مســایل  بهبــود 
ــس  ــور ریی ــا حض ــد و ب ــت و تولی ــش صنع در بخ
خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، مدیــر کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان، رییــس ســازمان 
ــه  صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، رییــس خان
صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران، رییــس ســازمان 
 جهــاد کشــاورزی اصفهــان و معــاون پژوهــش 
و فنــاوری دانشــگاه اصفهــان امضــا شــد. تشــکیل 
کارگــروه مشــترک کارشناســی بــرای بهبــود مســایل 
برنامه هــای  انجــام  صنایــع،  زیســت محیطی 
حرکــت  راســتای  در  میان مــدت  و  کوتاه مــدت 
ــتانداردها و  ــی اس ــبز، بررس ــت س ــوی صنع ــه س ب
ــه پیشــنهادهای  مشــوق های زیســت محیطی و ارای
فعالیــت  زمینه هــای   ... و  جدیــد  کارشناســی 
یــک  و  بــود  خواهــد  تفاهم نامــه  طرف هــای 
ــا  ــازماندهی فعالیت ه ــرای س ــترک ب ــروه مش کارگ

ــد.قطره ــد ش ــکیل خواه تش

نرخ تورم بخش برق کاهش یافت
درصــدی   8.15 کاهــش  از  ایــران  آمــار  مرکــز 
ــته  ــال گذش ــرق در س ــد ب ــت تولی ــاخص قیم ش

نســبت بــه ســال قبــل از آن خبــر داد. 
ــت  ــاخص قیم ــرد: ش ــام ک ــران اع ــار ای ــز آم مرک
تولیدکننــده بــرق در ســال 1394 نســبت بــه ســال 
قبــل از آن 8.15 درصــد کاهــش داشــت. شــاخص 
ــال 1394  ــول س ــرق در فص ــده ب ــت تولیدکنن قیم
بــه ترتیــب منفــی 11.86، منفــی 2.71، منفــی 7.13 
ــه فصــول مشــابه  و منفــی 7.75 درصــد نســبت ب

ــوده اســت.  ســال قبــل از آن ب
شــاخص قیمــت بــرق در کل کشــور 159.66، بخش 
 158.74 خصوصــی  بخــش  و   160.17 دولتــی 
اســت. تغییــر شــاخص قیمــت تولیدکننــده بــرق در 
ــی  ــل از آن منف ــال قب ــه س ــبت ب ــال 1393 نس س

ــت.ایمنا ــد اس 24.99 درص

حتما بخوانید!
3آب رفته به جوی بازنمی گردد پنجشنبـــــه  2۰ خردادماه 13۹5

ـــمـــاره 1۷4 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ایجاد 1200 شغل در استان اصفهان به تصویب رسید
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ــران  ــت ای ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول ــرکت خط ــل ش مدیرعام
ــاال  ــوب و ب ــایی عی ــرای شناس ــت: ب ــان گف ــه اصفه - منطق
ــام،  ــت خ ــای نف ــکاری لوله ه ــی جوش ــب ایمن ــردن ضری ب
متخصصــان اصفهــان از شــیوه جریــان گردابــی اســتفاده 
ــارتیان  ــی بش ــع، مجتب ــزاری ربی ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب کردن
اظهــار داشــت: یکــی از شــیوه های متــداول بــرای بازرســی و 
تســت جوشــکاری لوله هــای مــواد نفتــی، روش آلتراســونیک 
ــه  ــد در منطق ــن واح ــین ای ــرد: بازرس ــام ک ــت. وی اع اس
ــای  ــتر از محل ه ــان بیش ــول اطمین ــور حص ــان به منظ اصفه
جــوش لولــه بــرای نخســتین بــار در شــرکت از شــیوه جدیــد 
ــد  ــدر منیفول ــی در ه ــان گرداب ــونیک و جری ــی آلتراس ترکیب
ــه  ــارون ب ــار م ــماره چه ــت ش ــال نف ــز انتق ــی( مرک )خروج

ــد. ــتفاده کردن ــان اس اصفه
برتری روش جدید نسبت به گذشته

مدیرعامــل شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران - 
منطقــه اصفهــان در مــورد برتــری ایــن روش نســبت بــه ســایر 
ــکان  ــی ام ــق روش ترکیب ــت: از طری ــول گف ــای معم روش ه
ــه  ــک ب ــوب نزدی ــایی عی ــت و شناس ــق ضخام ــکن عم اس
ــک  ــای کوچ ــکاری در محدوده ه ــورد جوش ــه م ــطح در لول س

ــود. ــد ب ــر خواه امکان پذی
کاهش خطر عملیات جوشکاری

ــماره  ــت ش ــال نف ــز انتق ــن روش مرک ــرای ای ــاره اج وی درب
چهــار ایــذه گفــت: وجــود خوردگی هــای داخلــی نامشــخص 
ــه  ــاد در ناحی ــت زی ــش ضخام ــال کاه ــه و احتم ــن لول در ای

جوشــکاری، ریســک عملیــات را افزایــش می دهــد بنابرایــن 
ــت  ــخیص وضعی ــر تش ــاوه ب ــا ع ــود ت ــی ب ــه روش ــاز ب نی
ــه مــورد جوشــکاری، خطــر عملیــات  ضخامــت خوردگــی لول
دهــد  کاهــش  نیــز  را  ســرویس  حیــن  در  جوشــکاری 
ــه  ــان از نتیج ــن روش و اطمین ــری ای ــکار گی ــا ب ــه ب درنتیج
ایــن تســت، همــکاران واحــد مهندســی تعمیــرات خــط 
ــر  ــا موفقیــت عملیــات جوشــکاری نصــب پــچ ب توانســتند ب
روی بخــش معیــوب لولــه را انجــام دهنــد. بشــارتیان یــادآور 
شــد: می تــوان از روش Eddy Current تحــت شــرایطی 
ــا  ــان از عــدم وجــود عیــوب ســطحی ی ــرای حصــول اطمین ب

ــد  ــه ســطح در قطعــات خــاص دســتگاه هایی مانن نزدیــک ب
ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــره نی ــا و غی توربین ه

گفتنــی اســت شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفت ایــران ـ 
منطقــه اصفهــان یکــی از مناطــق دوازده گانــه شــرکت خطــوط 
لولــه و مخابــرات نفــت ایــران اســت کــه از ســال 1356 
ــری  ــتاد آن در 10 کیلومت ــرده و س ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
شــمال شــهر اصفهــان در جــوار پاالیشــگاه اصفهــان و در ارتفاع 

ــت. ــده اس ــا واقع ش ــطح دری ــری از س 1697 مت
حــوزه فعالیت هــای ایــن منطقــه در دو بخــش انتقــال مــواد 
ــی  ــتره جغرافیای ــرد و گس ــورت می گی ــرات ص ــی و مخاب نفت

ــاری  ــال و بختی ــتان، چهارمح ــتان خوزس ــه اس ــامل س آن ش
ــر  ــون لیت ــه 200 میلی ــه روزان ــد ک ــان می باش ــتان اصفه و اس
مــواد نفتــی را به وســیله هشــت رشــته خــط لولــه بــه طــول 
هشــتصد کیلومتــر و توســط هشــت مرکــز انتقــال نفــت 
ــروی انســانی  ــر نی ــا 1000 نف ــه ب ــن منطق ــد. ای جابجــا می کن
ــال نفــت شــهید  ــز انتق مســئولیت حمــل نفــت خــام از مرک
شهرســتان  کیلومتــری   27 در  واقــع  آل خمیــس  جابــر 
امیدیــه )آغاجــاری( بــه ترتیــب بــا خطــوط لولــه »36، 
ــم  ــش از نی ــه بی ــر و روزان ــول 435 کیلومت ــه ط »30، »32 ب
ــن خــوراک  ــس از تأمی ــده دارد و پ ــر عه ــون بشــکه را ب میلی
ــت شــهید  ــال نف ــز انتق ــازاد آن از مرک ــان م پاالیشــگاه اصفه
بهشــتی اصفهــان به وســیله خــط لولــه »24 بــه تهــران انتقــال 
ــدی  ــی و تولی ــی واردات ــای نفت ــن فرآورده ه ــد. همچنی می یاب
ــر از  ــا طــی مســافت 538 کیلومت ــاس را ب پاالیشــگاه بندرعب
ــه »20 و »16 دریافــت  ــا خطــوط لول ــوب شــرق ب منطقــه جن
و جهــت مصــرف در اســتان اصفهــان بــه انبــار پخــش شــهید 
محمــد منتظــری تحویــل نمــوده و مــازاد آن را به وســیله 
خطــوط لولــه »24 و »18 )هریــک بــه طــول 371 کیلومتــر( 
ــر آن نفــت  ــال می دهــد. عــاوه ب ــران انتق ــه تأسیســات ته ب
کــوره دریافتــی از پاالیشــگاه اصفهــان توســط خــط لولــه »12 
بــه طــول 44 کیلومتــر و روزانــه حــدود 40 هــزار بشــکه پــس 
ــه  ــه پایان ــازاد آن ب ــام آباد م ــروگاه اس ــوخت نی ــن س از تأمی
آب نیــل ارســال و ازآنجــا توســط مخزن دارهــای راه آهــن بــه 

ــد. ــل می کن ــاس منتق بندرعب

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

ابداع شیوه جدید برای افزایش ایمنی لوله های انتقال نفت در اصفهان

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون  وطــن:  کیمیــای 
ــی  ــان 1400 یک ــه اصفه ــت: در برنام ــان گف ــهرداری اصفه ش
ــل  ــتن حم ــان داش ــهری اصفه ــت ش ــای مدیری  از اولویت ه
و نقلــی پــاک و ایمــن اســت؛ از ایــن رو امســال طــرح 
پیــاده راه کــردن چهاربــاغ عباســی را بــا جدیــت دنبــال 

ــرد:  ــار ک ــی اظه ــا صلوات ــم. علیرض می کنی
 3 موضــوع اصلــی حمــل و نقــل عمومــی

حمــل و نقــل پــاک و حمــل و نقــل 
هوشــمند در دســتور کار مدیریــت شــهری 
ــهر  ــورای ش ــت ش ــا حمای ــه ب ــرار دارد ک ق
ــری در  ــات موث ــم اقدام ــم بتوانی امیدواری

ــم.  ــام دهی ــه انج ــن زمین ای
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه حمــل و نقــل 
پــاک، پیاده محــوری و دوچرخه ســواری 

ــن  ــم در ای ــم بتوانی ــزود: امیدواری در شــهر مطــرح اســت، اف
 راســتا دســت کــم 50 کیلومتــر مســیر ویــژه دوچرخــه 

را در شهر ایجاد کنیم. 
ایســتگاه های  ایجــاد  بــا  امســال  کــرد:  تصریــح  وی 

مکانیــزه دوچرخــه در هســته مرکــزی شــهر، بســترهای 
الزم بــرای دوچرخه ســواری ایمــن بــرای همــه رده هــای 
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم ــود. مع ــم می ش ــنی فراه س
ــاد  ــا ایج ــال ب ــرد: امس ــان ک ــان خاطرنش ــهرداری اصفه ش
تمــام  بــرای  پیاده روهــا  مناسب ســازی  ویــژه،  کمیتــه 
ســالمندان  به ویــژه  جامعــه  اقشــار 
و معلــوالن را محقــق خواهیــم کــرد. 
ــت  ــه تقوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صلوات
ــای  ــی از اولویت ه ــل عموم ــل و نق حم
بــه  شــهرداری  فعالیت هــای  اصلــی 
 شــمار مــی رود، گفــت: گســترش خطــوط 
بی.آر.تــی و ســامانه اتوبوس هــای تنــدرو 
از جملــه برنامه هــا اســت؛ امیدواریــم 
ــی  ــی. آر. ت ــط ب ــم 5 خ ــال بتوانی  امس

را به شهر اضافه کنیم. 
ــدرو  ــای تن ــوط اتوبوس ه ــدازی خط ــه داد: در راه ان وی ادام
 همــه تــاش مــا ایــن اســت کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد 

از وضع موجود خیابان ها استفاده کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
طرح پیاده راه کردن چهارباغ عباسی را با جدیت دنبال می کنیم

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــزداری اداره کل مناب ــناس آبخی کارش
اصفهــان گفــت: طــی ســال های اخیــر پدیــده زمین لغــزش 
 در غــرب و جنــوب اســتان اصفهــان خســارت های زیــادی 

را به بار آورده است. 
محمدرضــا رهنمــا بــا ایــن توضیــح کــه زمین لغــزش 

پدیــده ای طبیعــی اســت کــه ســه عاملی 
انســانی، ریخت شناســی و زمین شناســی 
ــار  ــوند، اظه ــاد آن می ش ــاز ایج زمینه س
ــن  ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای داش
ــده در نقــاط مختلــف جهــان اتفــاق  پدی
می افتــد؛ امــا میــزان آن بســته بــه 
آرایــش جغرافیایــی هــر منطقــه اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بــر اثــر زمین لغــزش 
ــه  ــه شــیبدار ب ــا بخشــی از دامن تمــام ی

 یکبــاره بــه طــرف پاییــن شــیب حرکــت کــرده و هــر آنچــه 
ــد ــب می کن ــرد تخری ــرار می گی ــه در مســیر حرکــت ق  را ک

دارد  مختلفــی  انــواع  زمین لغزش هــا  کــرد:   اضافــه 
ــی  ــح خاک ــاوت در مصال ــرعت های متف ــا س ــد ب و می توان

ــا انباشــته های معدنــی ایجــاد شــود.  ســنگی ی
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــزداری اداره کل مناب ــناس آبخی کارش
اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه وقــوع پدیــده زمین لغــزش 
طــی  پدیــده  ایــن  گفــت:  نیــز  اصفهــان  اســتان  در 
ــارات  ــد و خس ــد می کن ــتان را تهدی ــر اس ــال های اخی س
ــف وارد  ــه بخش هــای مختل ــادی را ب زی

ــت.  آورده اس
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــن در اس ــزش  زمی لغ
ــال  ــای انتق ــا، کانال ه ــتاها، جاده ه روس
باغــات  نیــرو،  انتقــال  خطــوط   آب، 
 ... و  مراتــع  کشــاورزی،  زمین هــای 
اســتان  جنــوب  و  غــرب  در  به ویــژه 
وارد کــرده اســت  اصفهــان خســارت 
افــزود: بیشــتر ایــن زمین لغزش هــا در مناطــق کوهســتانی 
ــتان های داران ــژه شهرس ــتان و به وی ــوب اس ــرب و جن  غ

فریدون شــهر و ســمیرم اتفــاق افتــاده کــه خســارات 
جبران ناپذیــری را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت. ربیــع

هفته گرم بهار از راه می رسد
مســئول اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــار خواهــد  ــده یکــی از هفته هــای گــرم به ــه آین گفــت: هفت
ــا دو  ــک ت ــاری ی ــه ج ــه هفت ــبت ب ــای آن نس ــود و دم ب
درجــه افزایــش خواهــد داشــت؛ امــا در مجمــوع تــا ابتــدای 
ــرار دارد. حســن  ــال ق ــوا در شــرایط نرم ــای ه تابســتان دم
ــتان  ــل تابس ــار و اوای ــان به ــا پای ــرد: ت ــار ک ــش اظه خدابخ
ســال جــاری بــر اســاس آنچــه نقشــه های پیش بینــی 
ــرای اســتان  ــی ب ــارش چندان ــد، شــرایط ب ــش می دهن نمای
فراهــم نخواهــد شــد؛ امــا از نظــر شــرایط دمایــی در 
ــم  ــرار خواهی ــال ق ــا کمــی بیشــتر از نرم ــال ی ــت نرم وضعی
داشــت. وی افــزود: هفتــه آینــده هفتــه گرمــی خواهــد بــود 
ــر از هفتــه ای کــه در آن  ــا دو درجــه فرات و دمــای آن یــک ت

هســتیم، می شــود و در واقــع هــوا گرم تــر می شــود. 

 تخصیص اعتبار 
برای زنان سرپرست خانوار اصفهان

ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بــه منظور 
حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار و ایجــاد اشــتغال بــرای 
آن هــا در بودجــه 95 شــهرداری اصفهــان، 500 میلیــون 

ــار تخصیــص یافتــه اســت. تومــان اعتب
به ویــژه  و  زنــان  اینکــه  بیــان  بــا  واشــیانی پور  نــدا   
آســیب پذیر  اقشــار  از جملــه  خانــوار  زنــان سرپرســت 
سرپرســت  زنــان  داشــت:  اظهــار  هســتند،  جامعــه  در 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــود ک ــاق می ش ــی اط ــه زنان ــوار ب خان
ــد و  ــن کنن ــی تامی ــه تنهای ــواده را ب ــاد خان ــد اقتص ناچارن
ــرای فرزندانشــان  ــه ای بازیگــر نقــش پــدر و مــادر ب ــه گون ب
کوتاه مــدت  برنامه هــای  تدویــن  واشــیانی پور   باشــند. 
زنــان  مشــکات  حــل  و  پیگیــری  بــرای  بلندمــدت  و 
سرپرســت خانــوار از ســوی متولیــان امــر را ضــروری خوانــد 
ــه  ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــن بای ــراز داشــت: همچنی و اب
ــران شــهری  ــه اهتمــام مدی ــا توجــه ب در شــهر اصفهــان و ب
ــوان  ــتغال بان ــرایط اش ــان ش ــهر اصفه ــه از ش ــج منطق در پن

ــت. ــده اس ــم ش ــوار فراه ــت خان سرپرس

مرغ به قیمت واقعی نزدیک شده است
مدیــر امــور طیــور جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه وجــود مــرغ بــه انــدازه کافــی در بــازار گفــت: بــه مــردم 
ــداری  ــرغ خری ــاز م ــرف و نی ــد مص ــود در ح ــه می ش توصی

کننــد؛ نیــازی بــه ذخیــره مــرغ نیســت. 
ــرغ در  ــه م ــد و عرض ــت تولی ــاره وضعی ــی درب ــرا فیض زه
ــزان  ــان می ــاه رمض ــرد: در م ــار ک ــان اظه ــارک رمض ــاه مب م
از طرفــی جوجه ریــزی  افزایــش و  بــرای مــرغ   تقاضــا 
و تولیــد مــرغ کاهــش یافتــه؛ بــه همیــن دلیــل قیمــت مــرغ 
در چنــد روز اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن میــزان 
ــی  ــت واقع ــه قیم ــه ب ــوده؛ بلک ــدید نب ــت ش ــش قیم افزای

خــود نزدیــک شــده اســت.

اخبار کوتاه 

 افتتاح 44 پروژه کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
کشــاورزی  بخــش  در  پــروژه   44 افتتــاح  از  بختیــاری  و 
همزمــان بــا هفتــه جهــاد کشــاورزی در اســتان خبــر داد. 
پــروژه  تعــداد  ایــن  افتتــاح  بــا  افــزود:   ذبیــح  هللا غریــب 
955 خانــوار از مزایــای آن بهره منــد می شــوند و بــرای 258 
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم شــغل ایجــاد خواهــد  نفــر ب
شــد. وی بــا بیــان اینکــه از تعــداد 44 پــروژه، 24 پــروژه از 
ــی  ــارات بانک ــل اعتب ــروژه از مح ــی و 17 پ ــارات دولت ــل اعتب مح
تامیــن اعتبــار می شــوند، تصریــح کــرد: از میــزان اعتبــارات 
ــارات  ــال اعتب ــارد ری ــا، 68.5 میلی ــرای پروژه ه ــه ب اختصاص یافت
دولتــی، 29.5 میلیــارد ریــال آورده متقاضــی، 55.6 میلیــارد ریــال 
ــوده  ــوض ب ــال باع ــارد ری ــدود 4.6 میلی ــی و ح ــهیات بانک تس

ــت. اس

راه اندازی کلینیک ویژه شرق اصفهان
ــان  ــی اصفه ــوق تخصصــی فاراب ــع تخصصــی و ف ــس مجتم ریی
مجتبــی طایــی اظهــار کــرد: پــروژه بــزرگ کلینیــک ویــژه شــرق 
ــدود  ــای ح ــر و زیربن ــاحت 2000 مت ــه مس ــی ب ــان در زمین اصفه
6500 مترمربــع از محــل اعتبــارات طــرح تحــول نظــام ســامت در 
مجتمــع تخصصــی و فــوق تخصصــی فارابــی اجــرا شــده اســت.

 پیشرفت فیزیکی 
پروژه میدان شهدای کرمان

پــروژه  درصــدی   70 تــا   60 پیشــرفت  از  کرمــان  شــهردار 
بابایــی  بهســازی میــدان شــهدای کرمــان خبــر داد. علــی 
 اظهــار کــرد: از شــش فــاز پــروژه بهســازی میــدان شــهدا

ــاز  ــازی ف ــیده؛ کف س ــام رس ــه اتم ــون ب ــوم هم اکن ــاز اول و س ف
ــرای پیاده روســازی آمــاده می شــود؛  ضمــن  دوم آغــاز شــده و ب
ــام بدنه ســازی  ــه اتم ــز در مرحل ــن طــرح نی ــارم ای ــاز چه ــه ف آنک

اســت.

می توان دیابت را در استان یزد کاهش داد
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان یــزد گفــت: می تــوان بــا 
ــی اســتان و  ــاران دیابت ــص بیم ــن ورزشــی مخت ــدازی کمپی راه ان
ارایــه راهکارهــای ورزشــی و اســتفاده از کارشناســان ارشــد دیابــت 
را در اســتان کاهــش داد. مســعود شــریعتی در نشســت بــا دکتــر 
محمدرضــا آقایــی، مدیــر مرکــز تحقیقــات دیابــت اســتان، اظهــار 
ــا  ــرا نه تنه ــر اســت؛ زی ــت بســیار مؤث ــان دیاب ــرد: ورزش در درم ک
ــه  ــدن ب ــد خــون و کاهــش مقاومــت ب ــن آور=دن قن باعــث پایی
ــه  ــا انجــام حــرکات ورزشــی و تغدی ــه ب انســولین می شــود، بلک
مناســب می تــوان دیگــر بیماری هــا را نیــز کنتــرل کــرد. وی 
ــان و  ــن اداره کل ورزش و جوان ــکاری بی ــه  هم ــای تفاهم نام امض
مرکــز تحقیقــات دیابــت اســتان را در راســتای همــکاری ایــن دو 
نهــاد در توســعه ورزش و به خصــوص ترغیــب بیمــاران دیابتــی بــه 

ــد. ــروری خوان ــی ض ــای ورزش ــام فعالیت ه انج

اخبار کوتاه 

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : یونس   نام خانوادگی:قاسمی قاسموند   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: محمود  نام خانوادگی: اعظمی با وکالت رضا فروزان مهر و امیر حسین  نام پدر: 

مهرداد انزالهی   نشانی محل اقامت: دولت آباد ، بلوار جانبازان ، جنب دادگستری ، نبش بن بست کوهستان 

پاک 115  محکوم به: به موجب رای شماره 1193 تاریخ 94/7/28 حوزه 11 شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت یک 

فقره چک به شماره ی 890138 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 175000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

93/6/10 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 6827/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980350801269شماره  پرونده:  9510100350801870شماره  اباغیه:  شماره 

941430تاریخ تنظیم: 1395/03/04خواهان / شاکی پیام اصانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

فر  سامان سعید  آقای  و  حیدری  وند  بیدار  ساناز  خانم  مجاز  امضای  با  آسانکو  شرکت سهامی خاص 

به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 315ارجاع و به کاسه  

9409980350801269ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/17 و ساعت 08:30تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

حاضر گردد.شماره: 6869/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9309980350701060شماره  پرونده:  9510100350702422شماره  اباغیه:  شماره 

علیرضا  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  نوروزیان   زینب  تنظیم: 1395/03/05خواهان  931238تاریخ 

سرلک جیوانی و ایرج سرلک جیوانی و گلبهار جعفری و هاجر سرلک جیوانی و خدا داد سرلک جیوانی و 

پروانه سرلک جیوانی و ضرغام سرلک جیوانی و نرگس سرلک جیوانی و ابوالحسن سرلک جیوانی و زهرا 

سرلک جیوانی و طا سرلک جیوانی به خواسته مطالبه وجه چک به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 

اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 

شماره 311ارجاع و به کاسه  9309980350701060ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/17 و ساعت 

13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.ضمنا جلسه برای اتیان سوگند توسط خواهان می باشد. شماره: 6867/م الف منشی 

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

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980361700164شماره  پرونده:  9510100361701855شماره  اباغیه:  شماره 

950182تاریخ تنظیم: 1395/03/04خواهان / شاکی ناصر قائلی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

احسان محمد علی بیکی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و 

جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 

باال – خ  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 28  رسیدگی 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 214ارجاع و به کاسه  

9509980361700164ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/17 و ساعت 11:00تعیین شده است. به 

علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

حاضر گردد.شماره: 6894/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980351401158شماره  پرونده:  9510100351402208شماره  اباغیه:  شماره 

941285تاریخ تنظیم: 1395/03/04خواهان / شاکی شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان با نمایندگی 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  مدنی   علینقی موسوی  و  ترابی  و حسنعلی  ازیرانی  غامحسین مائی 

مطالبه  و  تامین خواسته  و  دادرسی  مطالبه خسارت  به خواسته  آباد  رضا شیری سردار  متهم محمد   /

وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 14  که جهت رسیدگی 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع 

و به کاسه  940998035141158ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/13 و ساعت 11:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 

نوبت  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقاب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  73 قانون 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

 فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6904/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510426825300058 شماره پرونده: 9409986825300202

شماره بایگانی شعبه :940239تاریخ تنظیم: 1395/02/21 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :تعاونی اعتبار 

ثامن االئمه   نشانی:  اصفهان – میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه  

مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: غامرضا    نام خانوادگی : سلطان محمدی  نام پدر : محمد نشانی: 

اصفهان – خ امام خمینی – مقابل گز سکه ک مشکین پ 28  2- نام: عصمت     نام خانوادگی : بختیاری   

نام پدر : عباس  نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – مقابل گز سکه ک مشکین پ28  3- نام: مهدی  نام 

خانوادگی : چاووشی    نام پدر : حسین  نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – مقابل گز سکه ک مشکین 

پ 28  4-  نام: جلیل   نام خانوادگی : اویسی نژاد   نام پدر : عباس  نشانی: اصفهان – خ امام خمینی 

– مقابل گز سکه ک مشکین پ 28   5-  نام: یوسف   نام خانوادگی : عبدالهی    نام پدر : علی اصغر 

نشانی: اصفهان – خ رزمندگان – کوی امام حسن کوی استاد شهریار پ 108 مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : شهرزاد نام خانوادگی : احمدی دارانی نام پدر  محمد حسین 

نشانی : اصفهان – خ توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه سوم واحد 15 نوع رابطه وکیل  محکوم 

له / محکوم لهم تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409976825300725 حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 

مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر 

مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی که 

پس از از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 

مقررات در حق محکوم له پرداخت مبلغ 4400000 ریال بابت حق الجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد 

.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 

قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 

اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 

وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 

شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 

صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 6885/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980350301240شماره  پرونده:  9510100350301649شماره  اباغیه:  شماره 

 / خوانده  به طرفیت  دادخواستی  علی گودرزی    / شاکی  تنظیم: 1395/03/05خواهان  941407تاریخ 

متهم علی نژادی به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 

اتاق شماره 305ارجاع و به کاسه  9409980350301240ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/03 و 

ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / علی نژادی  و درخواست خواهان / 

شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

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

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

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6908/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409983730400897شماره  پرونده:  9510100350402372شماره  اباغیه:  شماره 

941410تاریخ تنظیم: 1395/03/05خواهان / شاکی زهرا جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

سعید توکلی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 

اتاق شماره 308ارجاع و به کاسه  9409983730400897ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/03 و 

ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 6897/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی 

وهاب 

آگهی اباغ

شعبه:  بایگانی  9409980350301254شماره  پرونده:  9510100350301644شماره  اباغیه:  شماره 

941422تاریخ تنظیم: 1395/03/05خواهان / شاکی جال زمانی قهساره دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم محمد علی معزی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه وجه چک و تامین خواسته 

و مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 305ارجاع و به کاسه  

9409980350301254ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/22 و ساعت 11:30تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده / محمد علی مغزی  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 

73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6906/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

 اخطار اجرائی
المکان  اقامت: مجهول  نشانی محل  نام خانوادگی: سهیلیان    : میثم    نام  علیه:  مشخصات محکوم 

مشخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی: حیدری با وکالت : مریم صمدانی   نشانی محل اقامت: 

فاورجان – خ میثم – پاساژ زاینده رود – طبقه همکف – سمت چپ

 محکوم به:به موجب رای شماره 1623 تاریخ 94/9/23 حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک 40/000/000 ریال مورخ 93/10/25 تا زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا/ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 6805/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : مهدی   نام خانوادگی: فتحی نام پدر : محمود شغل : آزاد   نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حسن نام خانوادگی: صادقی   نام پدر : محمد شغل : 

آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان – میدان میوه تاالر 6 غرفه 15

 محکوم به:به موجب رای شماره 993 تاریخ 94/10/29 حوزه 20 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت سیصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک 93/12/13 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 6808/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده پرونده های اجرایی کاسه 9400035و 9400036 

تمامت اصل و مازاد ششدانگ یکقطعه زمین محصوربه پاک ثبتی 1738 فرعی مجزی شده از پاک 15 

اصلی واقع در فاورجان بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 126/65 متر مربع به آدرس فاورجان خیابان 

امام کدپستی 8451676143 که سند مالکیت آن در صفحه 170 دفتر 246  بیمارستان  بسیج روبروی 

اماک و صفحه 355 دفتر 409 اماک  سابقه ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشخصات آن عبارت 

باقیمانده  دیوار  به  بطول 11/55 متر  به پاک 989 فرعی شرقا  دیواریست  بطول 11 متر  از شماال  است 

پاک 992 فرعی و جنوبا بطول 10/60 متر درب و دیواریست به خیابان غربا بطول 12 متر دیواریست به 

باقیمانده پاک 992 فرعی و حقوق ارتفاعی له و علیه ندارد و طبق اعام کارشناس رسمی دادگستری مورد 

مزایده بصورت یکباب ساختمان تجاری مسکونی بمساحت 126/65 متر مربع عرصه و حدود 1076/80 

متر مربع اعیانی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک در حد سفت کاری شامل اجرای فنداسیون ، سقف 

و ستون تیغه چینی واندود گچ و خاک ، دارای 6 واحد مسکونی بمساحت 823/50 متر مربع و یک واحد 

تجاری بمساحت 50 متر مربع و دو واحد پارکینگ بمساحت 25/15 مترمربع و انباری مسکونی بمساحت 

و همچنین  پایان سفت کاری  فاقد  و  بمساحت 51/50 مترمربع   تجاری  انباری  و  متر مربع    126/65

فاقد اشتراک می باشد ، ملکی آقای اصغر  سلیمانی منش فرزند رضا به شماره شناسنامه 95 صادره 

لنجان و خانم هانیه کیانی فرزند حبیب اله بشماره ملی 1100496386 بوالیت پدرش ساکن فاورجان 

خیابان شهید نیکان پاک 15 که طبق اسناد رهنی شماره 28334- 92/4/9 و 28421-92/4/20 تنظیمی 

دفتر اسناد رسمی شماره 183 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 

خیابان  در  واقع  فاورجان  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  محل  در  مورخه 95/4/23  چهارشنبه  روز   12 الی 

فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه شانزده میلیارد 

ریال )16/000/000/000 ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هرکس 

بدهی های  پرداخت  است  به ذکر  فروخته خواهد شد الزم  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار 

مربوطه به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب با حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای 

آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 

قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد  به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 

وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق 

اعام وکیل بستانکار  مورد مزایده فاقا. بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن 

 چاپ اصفهان در تاریخ 95/3/20 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد

تاریخ انتشار 95/3/20 

تاریخ مزایده 95/4/23

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبرپور مقدم

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 13 فرعی از 1700 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای محمد جمالی  فرزند علی اصغر با ستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ آپارتمان پاک 1700/13 در گلپایگان بخش یک در صفحه 

253 دفتر 213 اماک ذیل ثبت  46945 بنام محمد جمالی فرزند علی اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردد 

و بموجب سند رسمی – دفتر خانه – به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب 

سند رسمی شماره 7451 مورخ 1392/08/13 دفتر 35 در قبال مبلغ 275693533 ریال در رهن بانک 

مسکن شعبه گلپایگان است . نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشی  از بین رفته / مفقود شده 

است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرد را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین 

نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 

( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.شماره : 109/ م الف 

مسئول دفتر اماک گرجی

حتما بخوانید!
طرح پیاده راه کردن چهارباغ عباسی...

پنجشنبه 20 خردادماه 1395
ـــمـــاره 174 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان:
زمین لغزش غرب و جنوب اصفهان را تهدیدمی کند



5فرهنگ و هنر پنجشنبه   20 خردادماه 1395
ـــمـــاره 174 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
»فروشنده« مشکلی برای اکران ندارد

ــار 20:30 گزارشــی  ــش در اخب ــد شــب پی چن
سرویس فرهنگی

محمد حاجیان

پخــش شــد کــه در آن بــه صــورت نمادیــن 
کســانی کــه در مکان هــای عمومــی در حــال دود کــردن ســیگار 
بودنــد، جریمــه می شــدند؛ آن لحظــه بــود کــه بــه یــاد قانــون 
ــاه ســال 91  ــد ممنوعیت هــای تبلیغــات کاالهــا کــه مهرم جدی
توســط وزارت بهداشــت تصویــب شــد، افتــادم کــه بــر اســاس 
آن تبلیــغ اقــام و کاالهایــی کــه مصــرف آن هــا مبیــن نمایــش 
فســت فودها  مصــرف  ماننــد  اســت،  پرخطــر   رفتارهــای 
و فرآورده هــای غذایــی صنعتــی و اســتعمال دخانیــات اعــم از 
ــتعمال و  ــش اس ــت و نمای ــوع اس ــز ممن ــیگار نی ــان و س قلی
ــد  ــی بای ــانه های عموم ــام در رس ــا و اق ــن کااله ــرف ای مص
منحصــرا محــدود بــه نقــش و کاراکترهــای منفــی بــوده و جنبــه 

تبلیغاتی نداشته باشد.
   سیگار، شایع ترین علت مرگ در جهان

شــاید این گونــه کارهــای نمادیــن تلنگــری بــرای بیــدار کــردن 
ــایع ترین  ــیگار ش ــه س ــرا ک ــد؛ چ ــئول باش ــتگاه های مس دس
علــت قابــل پیشــگیری مــرگ در جهــان اســت و به رغــم 
گذشــت 3 ســال از تصویــب ایــن قانــون هنــوز بــا حضــور چنین 
ــه  ــتیم؛ ب ــه رو هس ــینمایی روب ــای س ــکانس هایی در فیلم ه س
ــارت  ــیابی و نظ ــاون ارزش ــی، مع ــب ایل بیگ ــه حبی ــوری ک ط
ــن  ــای ســی و چهارمی ســازمان ســینمایی درخصــوص فیلم ه
جشــنواره فجــر اظهــار داشــته اســت: »یکــی از اصاحاتــی کــه 
بایــد آن را فریــاد کرد، مشــکل کشــیدن ســیگار در فیلم هاســت. 
ایــن مســئله، مهم تریــن مشــکلی اســت کــه امســال در 
فیلم هــای جشــنواره داشــته ایم و تــاش کرده ایــم بخــش 

عمــده ای از آن را تعدیــل کنیــم؛ امــا متأســفانه بعضــی فیلم هــا 
در ایــن زمینــه مشــکل اساســی دارنــد.« و حتــی ایــل بیگــی 
ــنواره  ــای جش ــزی فیلم ه ــن ممی ــیدن را مهم تری ــیگار کش س

ــود. عنــوان کــرده ب
  سیگار در شبکه نمایش خانگی

ــای  ــبی در فیلم ه ــای مناس ــیگار ج ــینما، س ــس از س ــاال پ ح
ســریال  اســت.  کــرده  پیــدا  خانگــی  نمایــش  شــبکه 
پربیننــده ای مثــل »شــهرزاد« از همــان اولیــن قســمت هایش، 
کشــیدن  ســیگار  از  زیــادی  بســیار  ســکانس های 

شــخصیت های اصلــی اش نشــان داد و هــر چــه پیش تــر 
رفــت، تعــداد و میــزان ســیگار کشــیدن ها بیشــتر شــد. 
همیــن پک هــای طنازانــه بازیگرهــا، بــه روشــی جــذاب بــرای 
تبلیــغ ســیگار تبدیــل شــده و  انــگار فرمــول غــرب در ایــران در 
حــال تکــرار شــدن اســت؛ چــرا کــه بازیگرهــا در ســکانس های 
زیــادی در حــال دود کــردن ســیگار هســتند. شــرکت های 
دخانیــات بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف و صــرف مبالــغ 
هنگفــت تــاش می کننــد نوجوانــان و جوانــان را متقاعــد 
کننــد کــه اســتعمال دخانیــات خــوب و حتــی جــذاب اســت. 

ــه  ــن مشــتریان و حفــظ آن هــا ب ــه جــذب ای تجــارت آن هــا ب
ــوان مصرف کننــده همیشــگی محصوالتشــان بســتگی دارد.  عن
بازاریابــی در میــان جوانــان نتیجه بخــش اســت؛ چراکــه آن هــا 
ــیب  ــات، آس ــتعمال دخانی ــوق اس ــای مش ــه پیام ه ــبت ب نس

ــد. پذیرترن
  تحقیقات جهانی

پژوهشــگران در انگلیــس بــا بررســی 2هــزار و 225 دانش آمــوز 
ــیگار  ــه س ــان صحن ــد آن ــدود ۴0 درص ــه ح ــی ک ــع ابتدای مقط
ــد،  ــرده بودن ــاهده ک ــینمایی مش ــای س ــیدن را در فیلم ه کش
متوجــه شــدند مشــاهده صحنــه ســیگار کشــیدن هنرپیشــه ها 
در فیلم هــای ســینمایی علــت 35 درصــد مــوارد شــروع ســیگار 

کشــیدن در ســنین 9 تــا 12 ســالگی اســت.
  ترویج سیگار کشیدن در سینمای ایران

هــم گفتــه:   بهداشــت   وزارت  اجتماعــی  معــاون  ایــازی، 
ترویــج  کشــیدن  ســیگار  ایــران  ســینمای  در  »بدبختانــه 
می شــود و مــن ایــن را بــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد نیــز گفتــه ام 
و خواســتار ایــن شــده ایم کــه از نشــان دادن ســیگار کشــیدن 

در ســینما و رســانه های تصویــری ایــران بپرهیزنــد. « 
دســت  از  هشــدار  جــز  خصــوص کاری  ایــن  در  ظاهــرا 
اتفــاق  نیســت  قــرار  و  برنمی آیــد  مســئول  دســتگاه های 
ــن وظیفــه ماســت کــه  محسوســی مشــاهده شــود. شــاید ای
ــی در  ــی طبیع ــکل روال ــه ش ــوع ب ــن موض ــم ای ــازه ندهی اج
ــد روزی کــه اســتعمال  ــه امی فیلم هــا وجــود داشــته باشــد. ب
دخانیــات در ســینمای ایــران جــزو حقه هــای ســینمایی 
محســوب شــود و مخاطبــان بــه وضــوح آن را تشــخیص دهنــد.

ــژه  ــه وی ــیدایی« ک ــه »ش ــده برنام ــان، تهیه کنن ــد نبه محم
ــرد  ــام ک ــود، اع ــش می ش ــبکه دو پخ ــان از ش ــاه رمض م
کــه قــرار اســت در عیــد ســعید فطــر بــرای ۶0 زوج، مراســم 
ازدواج برگــزار شــود. محمــد نبهــان، تهیه کننــده ویــژه 
برنامــه مــاه رمضانــی شــبکه دو بــا نــام »شــیدایی« دربــاره 

ــه از 1۸ خــرداد  ــه ک ــن برنام ــات ای جزیی
اولیــن قســمت آن روی آنتــن شــبکه 
دو ســیما رفــت، گفــت: ایــن برنامــه کــه 
رویکــردی خانواده محــور دارد، هــر شــب 
بــه ســراغ یــک زوج مــی رود و عــاوه بــر 
ــی  ــب گزارش های ــر ش ــا ه ــور آن ه حض
ــم.  ــاص داری ــی خ ــا زوج های ــری ب تصوی
ایــن  از  قســمت هایی  داد:  ادامــه  وی 
ــود  ــش می ش ــه پخ ــا در برنام گزارش ه

برنامــه  بــه  پیامک هایــی کــه  بــا  می تواننــد  مــردم  و 
ــا  ــک از زوج ه ــدام ی ــد ک ــه می خواهن ــد ک ــد، بگوین می دهن
ــی خاصــی  ــا زندگ ــن زوج ه ــوت شــود. ای ــه دع ــه برنام ب

طــور  بــه  هســتند کــه  افــرادی  و  تجربــه کرده انــد  را 

مثــال در محیــط زیســت زندگــی کردنــد؛ غــواص یــا 
ــا  ــر دری ــا زی ــا آن ه ــراه ب ــا هم ــتند و م ــوار هس دوچرخه س
ــم  ــردم ه ــده ایم. م ــریک ش ــان ش ــا در تجاربش ــم ی رفته ای
 می تواننــد انتخــاب کننــد کــه کــدام یــک بــه برنامــه بیاینــد 
و حرف هایشــان را بشــنوند. تهیه کننــده برنامــه »شــیدایی« 
ــن  ــی از ای ــه یک ــر هفت ــرد: ه ــار ک اظه
ــدا گزارشــی مختصــر از  ــه ابت ــا ک زوج ه
زندگــی آن هــا در طــول برنامــه پخــش 
می شــود، بــا رای مــردم بــه برنامــه 

می آینــد. 
ــن  ــزاری جش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب نبه
ــر  ــد فط ــردم در روز عی ــرای م ازدواج ب
توضیــح داد: قــرار اســت در روز عیــد 
ــم  ــک مراســم ازدواج ه ــر ی ســعید فط
ــک  ــه پیام ــه برنام ــه ب ــیم ک ــته باش ــی داش ــرای بینندگان ب
زده انــد. مــا هــر شــب دو زوج را از میــان پیامک هایــی کــه 
ــن  ــد ۶0 زوج در ای ــم و در روز عی ــاب می کنی ــم، انتخ داری

می کنند.خبرآنایــن شــرکت  مراســم 

ویژه برنامه رمضانی شبکه دو
»شیدایی«، عید فطر مراسم ازدواج برپا می کند

ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی ــی جنت عل
 اینکــه فیلــم »50 کیلــو آلبالــو« بــه اشــتباه پروانــه نمایــش گرفته 

درباره دو فیلم »فروشنده« و »بارکد« اظهار نظر کرد. 
علــی جنتــی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در حاشــیه نشســت 
امضــای تفاهم نامــه بیــن وزارت ارشــاد و دانشــگاه آزاد اســامی 

در حــوزه فعالیت هــای ســینمایی گفــت: باید 
ــت  ــو« از دس ــو آلبال ــم »50 کیل ــم فیل بگوی
شــورای صــدور پروانــه نمایــش دررفتــه و بــه 
اشــتباه مجــوز اکــران دریافــت کــرده اســت. 
جنتــی همچنیــن دربــاره فیلــم »بارکــد« کــه 
ــده  ــا صــدای یــک خوانن ــی آن ب ــراژ پایان تیت
ــن  ــت و همچنی ــده اس ــط ش ــی ضب زیرزمین
فیلــم »فروشــنده« ســاخته اصغــر فرهــادی 
ــده ام  ــم را دی ــر دو فیل ــن ه ــرد: م ــار ک  اظه

و هیــچ کــدام از آن هــا از نظــر محتوایــی ایــرادی ندارنــد؛ امــا حــاال 
کــه شــما بــه موســیقی تیتــراژ فیلــم »بارکــد« اشــاره کردیــد، باید 
ــه  ــدم ب ــم را دی ــی کــه فیل ــم؛ چــون مــن زمان ــری کن آن را پیگی
موســیقی تیتــراژ دقــت نکــردم و شــما باعــث شــدید کــه ایــن 

ــال  ــک س ــول ی ــزود: در ط ــی اف ــم. جنت ــری کن ــئله را پیگی مس
ــا  ــه آن ه ــه مــن هم ــم ســاخته می شــود ک ــه 200 فیل ــک ب  نزدی
را نمی بینــم؛ امــا بعــد از اکــران و اعتراض هایــی کــه در مطبوعــات 
بــه فیلــم »50 کیلــو آلبالــو« دیــدم، تصمیــم گرفتــم فیلــم را ببینم 
و بعــد از دیــدن فیلــم متوجــه شــدم اعتراض هــا درســت اســت؛ 
ــا  ــم ت ــاش می کنی ــا در کشــور ت چــرا کــه م
دربــاره تحکیــم خانــواده صحبــت کنیــم، امــا 
در ایــن فیلــم روابــط ناســالم و نامتعــارف کــه 
ــامی  ــی و اس ــای قومیت ــا ارزش ه ــر ب مغای
غلیــظ  آرایش هــای  همچنیــن  و   اســت 
و الگوســازی های غلــط دیــده می شــود. 
ــرد:  ــان ک ــامی بی ــاد اس ــگ ارش ــر فرهن وزی
ــودم اجــازه  ــده ب ــم را دی ــن فیل ــا ای ــر قب اگ
صــدور پروانــه نمایــش نمــی دادم؛ امــا بــه هر 
حــال فیلــم مجــوز نمایــش گرفتــه بــود و مــا نمی توانســتیم آن 
ــاره  ــد درب ــل مــن بای ــه همیــن دلی ــرده پاییــن بکشــیم؛ ب را از پ
فیلــم اظهارنظــر می کــردم تــا نشــان دهــم بــا آن موافــق نیســتم 

ــع ــم. ربی ــد نمی کن ــم را تایی و فیل

وزیر ارشاد مطرح کرد:
»فروشنده« مشکلی برای اکران ندارد

مخاطبــان  از   khamenei.ir اطاع رســانی  پایــگاه   -
از  را  فیلم هایشــان  و  تصاویــر  خواســته کــه  خــود 
ــن  ــه ای ــان ب ــا شهرش ــه ی ــاده در محل ــای س افطاری ه

ــد. ــال کنن ــگاه ارس پای
از  جدیــد  مجموعــه  نیســتان  انتشــارات کتــاب   -
نمایشــنامه های امیــر دژاکام را بــا عنــوان »نصــرت 
بــا قیمــت ۷500 تومــان  خانــم« در 112 صفحــه و 

منتشــر کــرد.
- حجــت االســام محمــد قاســمی زاده، مدیــر کل 
ــان گفــت: یکــی از  ــه اســتان کرم ــور خیری ــاف و ام اوق
ــارک  ــاه مب ــتان در م ــاف اس ــه اوق ــی ک ــن نکات مهم تری
رمضــان دنبــال می کنــد، ترویــج فرهنــگ افطــاری 

ــت. ــاده اس س
- حجــت  االســام محمــد کریمــی، مدیــر ســتاد اقامــه 
نمــاز اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه منظــور 
افزایــش آگاهــی دینــی جامعــه و اســتفاده بهینــه 
از فضــای معنــوی مــاه مبــارک رمضــان، مســابقه 
ــارک رمضــان  ــژه مــاه مب ــی عمومــی نمــاز، وی  کتابخوان

برگــزار می شــود.
ــی  ــگ«، نویســنده سرشــناس آمریکای - »اســتفن کین
ــد  ــا »دونال ــش را ب ــن کتاب ــی جدیدتری ــخصیت منف ش
ــات ریاســت جمهوری کشــورش  ترامــپ«، نامــزد انتخاب

مقایســه کــرده اســت.
- نمایشــگاه عکــس فیلــم ســینمایی »ایســتاده در 
غبــار« از مجمــوع آثــار ســحاب زری بــاف، 21 خردادمــاه 

ــود. ــاح می ش ــز« افتت ــه »پایی ــاعت 1۶ در نگارخان س
مجموعــه ای  عکــس  و  نقاشــی  آثــار  نمایشــگاه   -
همــت  بــه  ایرانــی  شناخته شــده  هنرمنــدان  از 
در   1۷ ســاعت  خردادمــاه   21 از  تنهــا  غامحســین 
نگارخانــه »میرمیــران« خانــه هنرمنــدان ایــران افتتــاح 

. د می شــو
ــه نفــع »کــودکان آواره  ــواده کامــکار ب - ســاز و آواز خان
ــه  ــن اجــرا ب ــدن کــوک خواهــد شــد. ای ســوری« در لن
ــرار  ــت و ق ــد رف ــه خواه ــف روی صحن ــوت یونیس دع
اســت عوایــد حاصــل از برگــزاری آن بــه کــودکان ســوری 

ــد. اختصــاص یاب
- همســر اصغــر شــاهوردی بــا اشــاره به اوضاع جســمی 
و روحــی ایــن صدابــردار ســینما بیــان کــرد کــه پوکــی 
ــرده ــدن او وارد ک ــه ب ــدی ب ــیب های ج ــتخوان آس  اس

و روزهای سختی را می گذراند.
ــر  ــون و تئات ــینما، تلویزی ــر س ــی، بازیگ ــران تفت - کام
ــوم رســمی خــود  ــن آلب ــد از انتشــار اولی ــاه بع ــد م چن
 بــا نــام »عکــس زمســتونی تهــران«، اولیــن کنســرتش 

را بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
ــه از  ــا گای ــر ب ــه تئات - اصغــر همــت، مدیــر عامــل خان
ــف بیمــه  ــوان کــرد تکلی ــودن مســئوالن عن پاســخگو نب
تکمیلــی اعضــای تئاتــر هنــوز مشــخص نشــده اســت.

به »ضیافت« سیمای اصفهان بروید
ــوع  ــا موض ــت« ب ــهر ضیاف ــک ش ــه »ی ــن: برنام ــای وط کیمی
معــارف اجتماعــی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان از شــبکه اصفهــان 
ــام  ــای انج ــا هماهنگی ه ــه ب ــن برنام ــود. در ای ــش می ش پخ
 شــده بیــن دســتگاه های مختلف شــامل دادگســتری کل اســتان

دادســتانی، اداره کل زندان هــا و بــا همــکاری عمــوم مــردم نــوع 
دوســت اصفهــان بــه آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد و کمــک به 
خانــواده زندانیــان نیازمنــد پرداختــه می شــود. همچنیــن ارتبــاط 
مــردم بــا ایــن برنامــه از طریــق تلفــن، ســامانه پیامکــی، ســایت 
و نرم افــزار برنامــه انجــام می گیــرد. کمک هــای مردمــی در 
ایــن خصــوص در ســال گذشــته بیــش از ۷0 میلیــارد ریــال بــوده 
و در برنامــه امســال حضــور هنرمنــدان تئاتــر و بحــث کارشناســی 
محبــوب  و  شــاخص  چهره هــای  نیــز حضــور  و  تحقیقــی 
کشــوری بــه تنــوع برنامــه کمــک خواهنــد کــرد. برنامــه »یــک 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــه ای ب ــت« در 30 قســمت 90 دقیق شــهر ضیاف
بلندبخــت همایــون  کارگردانــی  مدنیــان،  مهــدی   ســید 
 نویســندگی مجیــد قضایــی و اجــرای محمدامیــن صادقــی 
و حســن اکلیلــی در ســیمای مرکــز اصفهــان بــه صــورت زنــده 
ــان  ــاه رمضــان از ســاعت 19 از شــبکه اصفه ــام م ــد و در ای تولی

ــود. ــش می ش پخ

خادم میراث فرهنگی استان اصفهان 
درگذشت

ــخت ــاری س ــک دوره بیم ــل ی ــد از تحم ــزاد بع ــت هللا گل  هدای
ــد  ــزاد متول ــن تســلیم کــرد. هدایــت هللا گل ــه جان آفری جــان ب
ســال 1323 و از جملــه هنرمندانــی اســت کــه ســال ها در عرصــه 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان فعالیــت کــرد و کتاب هایــی 
ــه رشــته تحریــر درآورده اســت. در نشســت  را در ایــن زمینــه ب
ــه ۴  ــان ک ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــان می ــل از خادم تجلی
خردادمــاه در محــل کاخ چهلســتون اصفهــان بــا حضور اســتاندار 
اصفهــان، شــهردار اصفهــان، مدیــر کل میــراث فرهنگــی صنایــع 
ــان و جمعــی از شــهرداران  دســتی و گردشــگری اســتان اصفه
ــال  ــد، از 30 س ــزار ش ــی برگ ــراث فرهنگ ــه می ــاالن عرص و فع
فعالیت هــای هنــری هدایــت هللا گلــزاد تقدیــر بــه عمــل آمــد.

 نمایش دو اثر از هنرمندان یزدی 
در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

آثــار دو هنرمنــد یــزدی در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه 
ــرار  ــدان ق ــد عاقه من ــرض دی ــم در مع ــرآن کری ــی ق بین الملل
ــا  ــزدی ب ــران، خوشــنویس برجســته ی ــرد. محمــود رهب می گی
ــدی  ــد مه ــان« و محم ــد بخشــنده مهرب ــام خداون ــه ن ــر »ب اث
راضــی بــا یــک اثــر نقاشــی خــط در ایــن نمایشــگاه بین المللی 
شــرکت می کننــد. بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
قــرآن کریــم بــا شــعار »بــه ســوی فهــم قــرآن« از 2۴ خردادماه 
ــه  ــارک رمضــان ب ــا 22 مــاه مب ــا ۷ ت ــا ۸ تیرمــاه مصــادف ب ت
مــدت 1۶ روز در مصلــی بــزرگ حضــرت امــام خمینــی)ره( از 

ســاعت 1۸ تــا 23 و 30 دقیقــه برگــزار خواهــد شــد.

اخبار کوتاه 

 آگهی متهم مجهول المکان
شماره نامه  : 9510113۷22۶00۴1۷ شماره پرونده : 9۴099۸3۷22۶00595 شماره بایگانی شعبه : 

9۴0۸35 تاریخ تنظیم : 1395/03/1۶شاکی : امیر جنت فرزند رضا  متهم : نوشاد نجارزاده  موضوع 

: کاهبرداری و خیانت در امانت نظر به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و 

دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 

1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح 

اینصورت غیابا رسیدگی و  اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر  راجع به 

قرار مقتضی صادر میگردد. شماره : 112/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 

گلپایگان

آگهی متهم مجهول المکان
 : بایگانی شعبه  : 95099۸3۷22۶002۷۷ شماره  پرونده  : 9510113۷22۶00۴22 شماره  نامه   شماره 

950295 تاریخ تنظیم : 1395/03/1۶شاکی : خانم حلیمه خاتون فیاضی فرزند حمزه متهم : محمد 

رضا فصاحت فرزند حسین   موضوع : کاهبرداری باتوجه  به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه 

تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب 

در راستای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 

اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا 

رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. شماره : 11۷/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقاب گلپایگان

گواهی  حصروراثت
آقای حمید بیگی دارگانی  بشناسنامه شماره 22 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/۴۴۴ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اسد اله 

بیگی دارگانی  بشناسنامه شماره ۸1۸ در تاریخ 1395/2/2۶ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از 1- حمید بیگی دارگانی فرزند اسداله شماره شناسنامه 22 نسبت با متوفی فرزند2- علی مراد 

بیگی دارگانی فرزند اسد اله  شماره شناسنامه : ۴3نسبت با متوفی : فرزند 3- اکرم بیگی دارگانی 

فرزند اسداله   شماره شناسنامه : ۶ نسبت با متوفی : فرزند ۴- سکینه چراغی دارگانی فرزندذ علی 

مراد   شماره شناسنامه : 933 نسبت با متوفی : همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای 

حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 5۷/95 ش ح 11 وقت رسیدگی : 95/۴/20 ساعت 1۷ عصر خواهان : محسن عبدالکریم 

پور فرزند حسین خوانده : 1- حسین عبدالکریم پور فرزند عباس 2- معصومه عشوری فرزند علی بابا 

خواسته : الزام خواندگان به انتقال سند رسمی اتومبیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه ...... ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 

بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 

ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن و اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. شماره : 15۶/ م الف مدیر دفتر شعبه 11 شورای 

حل اختاف درچه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قاسم نیک خواه دارای شناسنامه شماره 30۴ به شرح دادخواست به کاسه 102۷/95 از این شورا در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا نیکخواه  بشناسنامه 122در تاریخ 93/۶/2۸ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بهزاد طالبی طادی ۴121۷ 

همسر 2-اشرف موحدیان عطار 3۷۶۴2 مادر  3- قاسم نیک خواه 30۴ پدر والغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶۷5۸/م 

الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا خرمیان اصفهانی  دارای شناسنامه شماره ۸ به شرح دادخواست به کاسه 1025/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی خرمیان اصفهانی  بشناسنامه 

1۴9۸در تاریخ 95/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- منصور خرمیان اصفهانی 901 فرزند 2- مجید خرمیان اصفهانی 922 فرزند 3- فریبا خرمیان اصفهانی ۸ فرزند 

۴- بدرالسادات سید دو زنده ۶29 همسر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی 

ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶۷5۷/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل 

اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 10۸۷/95 کاسه  به  دادخواست  شرح  به   500۷1 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  نصر  نصری  حسن  آقای 

نصر  نصری  محمود  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از 

الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۴/12/2۴ تاریخ  1۸35در  بشناسنامه  آبادی  

 2220 آبادی  نصر  نصری  باقر   -2 فرزند  آبادی 39۷55   نصر  نصری  محمد   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

فرزند 3- حسن نصری نصر آبادی 500۷1 فرزند ۴- نازنین نصری نصر آبادی 1۴10 فرزند 5- زینت نصری 

آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    فرزند   152۶ آبادی  نصر 

ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 

اختاف 10 شورا حل  رئیس شعبه  الف  : ۶۷۴9/م  واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دارد  تقدیم   به شورا  

 اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا ارشد ریاحی دارای شناسنامه شماره ۶۶۶ به شرح دادخواست به کاسه 1030/95 از این شورا در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیژه ریاحی زانیانی  بشناسنامه 101۸در تاریخ 

9۴/11/1۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حمید رضا ارشد 

ریاحی ۶۶۶  فرزند 2- حامد ارشد ریاحی 10۴5 فرزند 3- حاله ارشد ریاحی ۸9۷۶3   فرزند ۴- منصور ارشد 

ریاحی 99  فرزند  والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶۷3۸/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :95099۷035۴۸00200 تاریخ تنظیم 95/2/2۸شماره پرونده 9۴099۸03۶5۶011۷0شماره بایگانی 

شعبه9۴09۶۶

کاسه پرونده 9۴099۸03۶5۶011۷0شعبه 122دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122جزایی سابق (مجتمع شهید 

بهشتی تصمیم نهایی شماره 95099۷035۴۸00200شاکی خانم فاطمه حاج دولی فرزند احمد رضا  به نشانی : 

شهر ستان اصفهان خ امام خمینی مارچین پمپ بنزین مارچین شاطر نانوا حسین بن بست آذر آخر کوچه منزل 

حاج دولی متهم :آقای رضا کرمانی فرزند مرتضی به نشانی شهر ستان اصفهان زینبیه ارزنان پل سنگی  ک بهاران 

بن مهدی منزل کرمانی  اتهام ترک انفاق دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده کفایت وختم رسیدگی  

رااعام وبااستعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه: در خصوص اتهام 

آقای رضا کرمانی فرزند مرتضی دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر دائمی وفرزند مشترک بنام زینب 2ساله باتوجه 

به شکایت فاطمه حاج دولی اصالتا وقیومتا از طرف فرزندش واحراز زوجیت دائمی طرفین مندرجات سند رسمی 

ازدواج وآمادگی شاکیه برای تمکین زناشویی وتحقیقات انجام شده در دادسراواظهارات گواهان مبنی بر اینکه متهم 

از تاریخ9۴/2/10زن وبچه اش را بدونه خرجی ونفقه رها کرده وبه محل نامعلومی رفته است وکیفر خواست صادره 

از دادسرا ومتواری شدن متهم وعدم دفاع وی با وصف اباغ قانونی ونشر آگهی در روزنامه کثیر واالنتشار وسایر 

قرائن وامارات دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز ومسلم دانسته با استناد به ماده 53قانون حمایت خانواده 

وماده19قانون مجازات اسامی متهم موصوف رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 

غیابی وظرف 20روز پس از اباغ در محاکم همین دادگاه قابل واخواهی است .

رئیس شعبه 22دادگاه کیفری 2اصفهان –سید مهدی موسوی .م الف ۶۸۸۶

قرار شورا 
به تاریخ 2/1۴ /95 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه 15شورای حل اختاف اصفهان به تقدیمی امضاء 

کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کاسه ۶۶2/9۴از آخر واول تحت نظرقرار دارد خواهان با تقدیم  دادخواستی 

مبنی برمطالبه مبلغ 19/۴۷0/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 91۶۸991110به تاریخ سر رسید9۴/5/2۶ 

عهده بانک صادرات راکه از خوانده طلب کار بوده است در حال حاضر سندصدر الذکر توسط خواهان مفقود شده 

است رانموده است ودر ادامه باتوجه به اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه دادرسی  مورخ 9۴/۸/13 ماحظه 

می گردداظهاراات مقرون به صحت می باشد بنابر این شعبه مستند به مواد 320 و322و 32۴ ق تجارت مقرر می 

دارد مفقود شدن چک موضوع ترافع با قید مشخصات کامل سند در یکی از جراید محلی به دارنده مجهول سند 

به منظور اخطار واطاع منتشرگردد .لذامقرر می دارد نسبت به اعام مفقودی سند یا چک با قید مشخصات کامل 

سند برای اطاع دارنده مجهول سند در یکی از جراید طبق اقدام ونسخه ای از روزنامه منتشر شده ضمه پرونده 

جاری طبق ماده 32۴ ق تجارت در وقت انتظار قرار گیرد.م الف ۶۷92 دفتر شعبه 15 مجتمع شماره 1شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
کاسه پرونده 9۴113۶ شماره دادنامه 95099۷۶۷9۴۴00۸20در تاریخ 95/2/21  مرجع رسیدگی : شعبه شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان صفرعلی خلجی نشانی :اصفهان –انتهای اتوبان کاوه –شهرک ولیعصر –کوچه افتخار 

وکیل:امیر حسین امرداد امراللهی  نشانی :دولت آباد جنب دادگستری برخوار خوانده غامهارون الرشید نشانی 

مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000ریال وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه. باعنایت به محتویات پرونده 

واخذ نظریه مشورتی اعضا شو را ختم رسیدگی اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی 

شورای حل اختاف: در خصوص دعوی آقای صفر علی خلجی باوکالت آقای امراللهی به طرفیت آقای غامهارون 

الرشیدی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره0۷۷11۸به عهده بانک کشاورز به انضمام 

مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در یدخواهان وگواهی عدم پرداخت 

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

علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیاتی مستند ومحکمه 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 به استناد به مواد 310و313قانون تجارت و19۸و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وسیصدوبیست وپنج هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی وحق والوکاله وکیل وهزینه نشر آ گهی طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف ۸۸/1/20 تاتاریخ اجرای احکام درحق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف 

مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است . قاضی شعبه 1۴ شورای حل اختاف اصفهان 

م الف ۶۷91 

ابالغ رای 
کاسه پرونده9۴-2۶3 شماره داد نامه ۸۷ -95/3/5 تاریخ رسیدگی 95/1/21 مرجع رسیدگی شعبه ۴9 شورای 

حل اختاف  خواهان سهیل توکلیان نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق جنوبی -کوی پرواز- کوچه ی استقال 

-پ 3 .

وکیل اصیل خوانده 1- اورهان حاتمی  2-حمید خورشیدی 3- علی خورشیدی نشانی مجهول المکان خواسته 

الزام خواندگان جهت انتقال سند یک دستگاه پژو20۷ .گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن 

به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا :خواهان آقای سهیل توکلیان به طرفیت آقایان 1- اورهان 

حاتمی 2- حمید خورشیدی 3 علی خورشیدی دادخواستی به خواسته الزام خواندگان نسبت به حضور در یکی 

از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سند یک دستگاه اتومبیل پژو 20۷ به شماره انتظامی 3۴۸د3۶ایران 12به انضمام 

هزینه ی دادرسی مطرح نموده که بر اساس صورت جلسه مورخه 95/1/21وعدم حضور خواندگان وباتوجه به 

ابرازی وقولنامههای مورخ 93/۸/12فی ما بین آقایان حمید خورشیدی واورهان  محتویات پرونده ومستندات 

بینایی  آقایان شایان  مابین  بینایی و93/10/21فی  اورهان حاتمی وشایان  آقایان  مابین  حاتمی و93/10/20فی 

وسهیل توکلیان وباعنایت به استعام شماره 3۴3۴۸ مورخ 93/11/20 پلیس راهور مبنی بر مالکیت اتومبیل فوق 

الذکر بنام حمید خورشیدی وعدم حضور خواندگان علی رغم اباغ قانونی وعدم ارایه الیحه ومصون ماندن خواسته 

خواهان از هر گونه ایراد وتکذیب خواسته خواهان رامحمول بر صحت تلقی ومستندابه مواد 19۸-515-519 ق 

آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم حمید خورشیدی به جهت حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال 

سند فوق الذکر وپرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعام می نماید ونسبت به خواندگان ردیف اول 

وسوم به استناد بند ۴ماده ۸۴ق آ.د.م ادعا متوجه آقایان نمی باشد رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهی در شورا به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی وحقوقی اصفهان می باشد .م الف ۶۷95 

قاضی شورای حل اختاف ۴9حوزه قضایی.

ابالغ رای 
اصفهان.  اختاف  حل  شورای   2۸ شعبه  رسیدگی  1۶0-95/2/1۸مرجع  دادنامه  119۶/9۴شماره  پرونده  کاسه 

خواهان :محمد رضا قربان نشانی اصفهان خ چمران خ آل محمد خ 15 الزار چهاربن بست گلها پ1۷3 خوانده: 

سید جواد مولوی اصفهانی مجهول المکان .خواسته مطالبه وجه حواله .باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه 

به صدور  مبادرت  اتی  به شرح  متعال  از خداوند  بااستعانت  رسیدگی  اعام ختم  اعضای شورا،ضمن  مشورتی 

رای می نماید.رای قاضی شورا :در خصوص دعوای محمد رضا قربان به طرفیت سید جوا موسوی اصفهانی به 

خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000ریال وجه حواله شماره 1۴05۶۶ عهده موسسه مالی اعتباری مهر .به انضمام 

مطلق خسارات قانونی باعنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره که حضور 

در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 

ومصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض وتکذیب .شورا دعوای مطرحه راوارد وثابت تشخیص داده لذا به استناد 

مواد 19۸و515و519و522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امورمدنی حکم برمحکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 120/000/0000ریال بابت اصل خواسته و2/300/000ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی بر 

مبنای تعرفه قانونی وهمچنین خسارت تا خیر تادیه از تاریخ تقدیم داد خواست 9۴/12/10لغایت تاریخ وصول 

که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می 

باشد در حق خواهان صادر واعام می نماید. رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز پس از اباغ واقعی به خوانده 

قابل واخواهی در این شورا وظرف 20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف ۶۸0۷ قاضی شعبه 2۸شورای حل اختاف اصفهان –حسن پور قادری.

  ابالغ رای 
کاسه پرونده 9۴139۷شماره دادنامه 150-95/1/31مرجع رسیدگی شعبه 12شورای حل اختاف اصفهان .خواهان 

محمد علی علی اکبری نشانی :اصفهان خ رباط اول- سر پل رباط -روبه روی داروخانه شبانه روزی -منزل علی 

اکبری .خوانده :محسن عرب جعفری محمد آبادی مجهول المکان. خواسته مطالبه وجه ۴0/00/000ریال وجه یک 

فقره چک به انضمام هزینههای دادرسی وتاخیر تادیه .باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای 

شورا،ضمن اعام ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای 

قاضی شورای حل اختاف :در خصوص دعوی آقای محمد علی علی اکبری به طرفیت آقای محسن عدب جعفری 

به خواسته مطالبه مبلغ ۴0/000/000ریال وجه چک به شماره 210۶۴۴/15وتاریخ 9۴/10/15به عهده بانک ملت به 

انضمام مطلق خسارات قانونی ،باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واینکه 

خواهان علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته هیچگونه الیه ودفاعیاتی مستندومحکمه پسند در 

مقام اعتراض ابراز وارائه نداده لذادعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313ق 

تجارت و19۸و515و522ق آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و۴55/000ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر واعام می نماید رای 

صادره غیابی وظرف مدت 20روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف مدت 20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف ۶۸22قاضی شعبه 

12شورای حل اختاف اصفهان-مریم هاشمی.

ابالغ رای 
نامه 1۸5۶-9۴/11/2۸مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان  داد  پرونده 9۴10۷۷شماره  کاسه 

خواهان حامد حاج حیدری نشانی: شهرک صنعتی محمود آباد -خ 20سنگبری مهسا .وکیل علی رضاهاشمیان 

به نشانی :خمینی شهر خیابان شریعتی جنوبی روبه روی بانک ملت مجتمع قصر طبقه دوم . خوانده : آقای 

به  وجه چک  ریال  10میلیون  مبلغ  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  بهجانی  حسینی  الدین  صدر  سید 

انضمام خسارت . .باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا،ضمن اعام ختم رسیدگی 

بااستعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی 

خواسته  به  بهجانی  الدین حسینی  صدر  سید  طرفیت  به  علیرضاهاشمیان  باوکالت  حیدری  حاج  حامد  آقای 

انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  شماره 55۷۴۴۷مورخ 9۴/۴/25به  به  وجه چک  ریال  10میلیون  مبلغ  مطالبه 

مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 

واینکه  رادارد  آن  در مطالبه وجه  واستحقاق خواهان  اشتغال ذمه خوانده  در  علیه که ظهور  بانک محال  توسط 

نداشته وهیچ گونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  اباغ  خوانده علی رغم 

پسند در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارائه نداده .لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

بر  آیین دادرسی مدنی حکم  به استناد مواد 310و313ق تجارت و19۸و515و519و 522ق  به نظر می رسد که 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10میلیون ریال بابت اصل خواسته ویکصدو هشتاد هزار ریال بابت هزینه 

چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی  تعرفه  آگهی  نشر  وهزینه  وکیل  الوکاله   وحق  دادرسی 

موصوف 9۴/۴/25تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید. رای صادره غیابی وظرف مدت 

20روز قابل پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام مدت واخواهی ظرف مدت 20روز 

 قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف ۶۸39.قاضی شعبه9 شورای حل اختاف 

اصفهان 

ابالغ رای 
اصفهان  اختاف  شورای حل  رسیدگی شعبه۸  نامه 203۴-9۴/11/29مرجع  داد  9۴0۸۸0شماره  پرونده  کاسه 

.خواهان شرکت توان باطری نخستین بامدیریت عاملی آقای حمید خواجه ارزانی به شماره ثبت ۶۶۸وکیل: علی 

رضا یدی فرزند اکبر به نشانی: اصفهان خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه ۴واحد 111 .خوانده :خسرو غنی 

اسبوئی فرزند علی اصغر مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ ۶/0۴0/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 

2۴55۶-مورخ۸9/9/1پست بانک ایران به انضمام کلیه هزینههای دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل وخسارات 

تاخیر وتادیه .باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا،ضمن اعام ختم رسیدگی بااستعانت 

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

آقای شرکت توان باطری نخستین با وکالت علیرضا یدی  به طرفیت آقای خسرو غنی اسبوئی به خواسته مطالبه 

مبلغ ۶/0۴0/000ریال وجه چک به شماره ی۶2۴55۶مورخ ۸9/9/1به عهده پست بانک ایران به انضمام مطلق 

خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردواینکه خوانده علی 

رغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی درجلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه 

پسندی درمقام اعتراض ابراز وارائه ننموده لذادعوی خواهان علیه خوانده ثابت بهنظر می رسد که به استناد مواد 

310و313ق تجارت و19۸و515و519و522ق آیین دادرسی  مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ 

۶/0۴0/000ریال بابت اصل خواسته و۴۸0/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت 

بانک  طبق شاخص  خواهان  درحق  حکم  اجرای  ۸9/9/1تاتاریخ  موصوف  سررسید چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

مرکزی صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت 20قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

خواهد بود .

مریم هاشمی قاضی شعبه ۸شورای حل اختاف اصفهان –م الف۶۸۴0

گزارش اختصاصی کیمیای وطن درباره ترویج سیگار کشیدن در سینما

سیگار، دود کردن زندگی



 همبازی رونالدینیو
 به سپاهان پیوست

دروازه بــان پیشــین تیــم اتلتیکــو مینیــرو بــه تیــم فوتبــال 
ســپاهان پیوســت. وعــده عبــدهللا ویســی در مــورد خریــد 
ــبق  ــر اس ــد و گل ــق ش ــی محق ــزرگ خارج ــر ب ــک گل ی
ــس از  ــو پ ــابق رونالدینی ــازی س ــرو و همب ــو مینی آتلتیک
توافقــات الزم بــه جمــع ســپاهانی ها پیوســت. لیــی 
 A اولیویــرا کــه ســابقه قهرمانــی و نایــب قهرمانی در ســری
برزیــل، قهرمانــی در جــام باشــگاه های آمریــکای جنوبــی 
و حضــور در جــام باشــگاه های جهــان بــا آتلتیکــو مینیــرو 
را در کارنامــه خــود دارد بــا عقــد قــراردادی یــک ســاله بــه 
ســپاهان پیوســت. وی در دو فصــل اخیــر نیــز در باشــگاه 

آکادمیــکا در لیــگ برتــر پرتغــال عضویــت داشــت.

 محرومیت 6 ماهه سوشا
 به خاطر شلوار معروف

دروازه بــان فصــل گذشــته تیــم پرســپولیس تهــران 6 مــاه 
از فعالیــت در فوتبــال ایــران محــروم شــد. سوشــا مکانــی 
کــه در فصــل گذشــته حواشــی زیــادی را تجربــه کــرد و بــه 
واســطه ایــن حواشــی بارهــا مــورد انتقــاد اهالــی فوتبــال 
ــه  ــوی کمیت ــنگین از س ــی س ــا محرومیت ــت، ب ــرار گرف ق
ــاه  ــد 6 م ــده و بای ــه ش ــال مواج ــیون فوتب ــاق فدراس اخ
محرومیــت را ســپری کنــد. البتــه ایــن رأی قطعی نیســت 
ــکایت  ــده ش ــادر ش ــه رأی ص ــی ب ــه مکان ــی ک و در صورت
ــد، ممکــن اســت در اســتیناف محرومیــت او کاهــش  کن

یابــد.

 میلیاردر ایرانی
 به دنبال خرید باشگاه مارسی

بعــد از فرهــاد مشــیری، ســرمایه گــذار ایرانــی کــه بخــش 
ــاال  ــرده، ح ــداری ک ــون را خری ــگاه اورت ــهام باش ــم س اعظ
صحبــت از یــک میلیــاردر دیگــر ایرانــی بــه میــان آمــده که 
ــداری  قصــد دارد ســهام باشــگاه مارســی فرانســه را خری
کنــد. نشــریه معتبــر فرانــس فوتبــال ادعــا کــرد کــه یــک 
مولتــی میلیــاردر ایرانــی کــه هنــوز نامــش فــاش نشــده 
ــی  ــک مارس ــگاه المپی ــهام باش ــد س ــد دارد 51 درص قص
ــزرگ و  ــگاه ب ــن باش ــک ای ــه مال ــرده و ب ــداری ک را خری
پرافتخــار فرانســوی تبدیــل شــود. ایــن ســرمایه دار ایرانــی 
ــد از  ــنهاد داده 51 درص ــی پیش ــگاه مارس ــک باش ــه مال ب
ــال ۲۰1۳  ــی از س ــد. مارس ــه او بفروش ــود را ب ــهام خ س
درگیــر مشــکات مالــی بســیار اســت و در ایــن مــدت بارها 

بخشــی از ســهام خــود را فروختــه اســت.

کوتاه از ورزش

آمار رؤیایی آزمون در تیمهای ملی
ســردار آزمــون تاکنــون 46 بــار بــرای تیمهــای ملــی بــه میــدان 
رفتــه و 45 گل بــه ثمــر رســانده. آمــاری درخشــان بــرای مهاجم 
۲1 ســاله تیــم ملــی. نکتــه جالــب دربــاره آزمــون، حضــور او در 
تمــام رده هــای ملــی اســت. ایــن مهاجــم در تیــم نوجوانــان 6 
بــازی انجــام داده و 7 گل بــه ثمــر رســانده. بــرای تیــم جوانــان 
18 بــار بــه میــدان رفتــه و 19 گل وارد دروازه حریفــان کــرده. در 
تیــم المپیــک نیــز 4 بــازی انجــام داده و 4 گل بــه ثمر رســانده.

صادقی: با هیچ تیمی توافق نکردم
ــا  ــود ب ــق خ ــر تواف ــم خب ــای ق ــته صب ــل گذش ــک فص هافب
تیــم پیــکان را تکذیــب کــرد. اکبــر صادقــی در مــورد وضعیــت 
تیــم فصــل آینــده اش گفــت: از تیم هــای زیــادی مثــل 
تراکتورســازی، ســایپا، گســترش فــوالد، ماشــین ســازی، پدیده 
ــی  ــکان صحبت های ــم پی ــا تی ــط ب ــی فق و ... پیشــنهاد دارم ول
انجــام دادم کــه برخــاف آنچــه در رســانه ها گفتــه شــده بــا آن 

ــه توافــق نرســیدم. هــم ب

 مهرداد محمدی در آستانه 
پرسپولیسی شدن

مالــک باشــگاه راه آهــن اعــام کــرد رضایتنامــه مهــرداد 
محمــدی را فقــط بــرای حضــور در پرســپولیس صــادر می کنــد. 
محمــدی کــه از اکثــر باشــگاه های بــزرگ لیــگ برتــر پیشــنهاد 
دارد، پرسپولیســی اســت و در گذشــته گفتــه بــود آرزو دارد فقط 
یــک دقیقــه بــرای پرســپولیس بــازی کنــد. او حــاال در آســتانه 

رســیدن بــه رویــای کودکــی خــود قــرار گرفتــه اســت.

لیست خروجی استقالل اعالم شد
لیســت خروجــی باشــگاه اســتقال مشــخص شــد. باشــگاه 
ــائبه  ــه ش ــع هرگون ــازی و رف ــفاف س ــت ش ــتقال در جه اس
اســامی هشــت بازیکنــی کــه بنــا بــه صاحدیــد کادرفنــی تیــم، 
فصــل آتــی در اســتقال حضــور ندارنــد را اینگونــه اعــام کــرد: 
وحیــد طالــب لــو، محمدرضــا خرســندنیا، آرش برهانــی، حنیف 
ــچ و  ــی، پروپیی ــدی مومن ــی، مه ــاد فخرالدین ــران زاده، می عم

عــادل شــیحی.
مسی: به زودی بر می گردم

لئــو مســی بــه دلیــل مصدومیــت نتوانســت تیــم ملــی آرژانتین 
را در اولیــن بــازی اش در کوپــا آمریــکا مقابــل شــیلی همراهــی 
کنــد. مســی در فیســبوک خــود خطــاب بــه بیــش از 85 
ــزرگ. همیشــه  ــروزی ب ــرش نوشــت:« یــک پی ــون فالوئ میلی
ــه  ــم اســت. ب ــروزی مه ــا کســب پی ــت ب ــک تورنمن شــروع ی
زودی بــر می گــردم و ممنــون از حمایت هــا و پیغام هــای 

محبــت آمیــز شــما.

دنیای فوتبال

ــه ای  ــی حرف ــا حت ــور ی ــه صــورت آمات ــه ب ــرای ورزشــکاران ک ب
ورزش می کننــد، هیــچ محدودیتــی بــه لحــاظ انجــام فعالیــت 
ورزشــی در حیــن روزه داری نیســت بــه شــرط آنکــه بــه 
توصیه هــای غذایــی و تمرینــی توجــه الزم را داشــته باشــند. بــه 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، هــر ســال بــه هنــگام فــرا رســیدن 
مــاه رمضــان بــه جهــت مشــخص شــدن تکلیــف ورزشــکاران 
بــرای پیگیــری فعالیت هایشــان در ایــن مــاه مطــرح می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه ورزشــکاران و حتــی قهرمانــان ملــی 
ــادی  ــراد ع ــد اف ــی و مانن ــکل و محدودیت ــچ مش ــدون هی ب
ــط  ــد فق ــان روزه بگیرن ــارک رمض ــاه مب ــام م ــد در ای می توانن
ــه  ــی تغذی ــی را در چگونگ ــد و نبایدهای ــت بای ــر اس ــه بهت اینک
رعایــت کننــد ضمــن اینکــه در هــر زمانــی نمی تواننــد تمریــن 
یــا رقابــت جــدی داشــته باشــند ماننــد قبــل و بعــد از افطــار. 
ایــن موضــوع مــورد تاکیــد مرحــوم دکتــر لطفعلــی پورکاظمــی 
ــه در  ــت. وی ک ــده از وی اس ــا مان ــه ج ــاالت ب ــی از مق در یک
ــات خــود ریاســت فدارســیون پزشــکی  ــی حی ســال های پایان
ــژه ورزش و  ــه ای وی ــی مقال ــت، ط ــده داش ــر عه ــی را ب ورزش
ــط  ــد توس ــه بای ــای ک ــد و نبایده ــی از بای ــه خیل روزه داری، ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــان م ــارک رمض ــاه مب ــام م ــکاران در ای ورزش

بگیــرد، اشــاره کــرده اســت.
روزه داری ورزشکاران به چه صورت و چگونه؟

ورزشــکارانی کــه بــه صــورت آماتــور ورزش می کننــد مجــاز بــه 
روزه داری هســتند امــا بایــد از شــدت تمرینات شــان بکاهنــد تا 
آب بــدن از دســت نــرود. ضمــن اینکــه نبایــد در ســاعت گــرم 

ــد مراقبت هــای پزشــکی  ــن حــال بای ــد و در عی روز ورزش کنن
روزه و ورزش را هــم بــه شــدت رعایــت کننــد. ورزشــکاران 
حرفــه ای یعنــی آنهایــی کــه در ســطح قهرمانــی و ملــی ورزش 
می کننــد هــم باوجودیکــه بــه لحــاظ عملکــرد حرفــه ای روزانــه 
5 تــا 1۰ هــزار کالــری انــرژی نیــاز دارنــد می تواننــد روزه 
بگیرنــد بــه ایــن شــرط کــه در زمــان افطــار از مختصــری غــذا 
ــزان بیشــتر( و کمــی هــم پروتئیــن  ــه می شــامل نشاســته )ب
ــی  ــد. یعن ــادی هــم مصــرف کنن ــد و مایعــات زی اســتفاده کنن
ــر  ــا ســحر هــم حــدود ۲ لیت ــان افطــار ت ــی می ــه زمان در فاصل

ــد. ــوان آب( اســتفاده کنن ــادل 8 لی ــات )مع مایع
تاکید بر وعده سحری برای پیشگیری از زخم معده

ــه  ــحری روزه گرفت ــدون س ــز ب ــده هرگ ــه ش ــوع توصی در مجم
نشــود چراکــه تغذیــه ســحری نقــش صبحانــه و نهــار را دارد و 
بنابرایــن بــا نخــوردن ســحری میــزان اســید معــده در بعدازظهر 
ــم  ــروز زخ ــال ب ــه احتم ــود ک ــاد می ش ــدری زی ــه ق ــر ب و عص
ــود  ــه وج ــوارش ب ــاالت گ ــایر اخت ــر و س ــی عش ــده و اثن مع
ــه،  ــای پرادوی ــه غذاه ــده ک ــد ش ــان تاکی ــن می ــد. در ای می آی
غذاهــای  و  پررنــگ  چــای  قهــوه،  گازدار،  نوشــیدنی های 

ــر(،  ــزا، همبرگ ــاس، پیت ــود )سوســیس، کالب ــدرن فســت ف م
ــدر و  ــواد مخ ــواع م ــان، ان ــیگار، قلی ــی، س ــس های غذای س
ســایر غذاهایــه پرچــرب و پرنمــک و ســرخ شــده همگــی بــرای 
ســامتی انســان زیانبــار بــوده و دارای انــواع عــوارض گوارشــی، 
ــل  ــی دوعام ــم تحرک ــوری و ک ــتند. پرخ ــزی هس ــی و مغ قلب

ــتند. ــا هس ــواع بیماری ه ــروز ان ــی در ب اصل
کاهش تمرینات، چه زمان و چرا؟

ــارک  ــاه مب ــه اول م ــکاران در هفت ــه ورزش ــود ک ــه می ش توصی
ــات  ــژه تمرین ــه وی ــم و ب ــدید و حجی ــات ش ــان از تمرین رمض
غیرهــوازی بکاهنــد زیــرا هنــوز بــدن ورزشــکار بــا تغییــرات آب 
ــه دلیــل تغییــر  و ســاعت زیســتی ســازگاری پیــدا نکــرده و ب
زمــان تمرینــات و تغذیــه مــورد نیــاز، احتیــاج بــه تطابــق بــدن 
بــا شــرایط جدیــد اســت. همچنیــن ضــرورت دارد کــه در فاصله 
۲ ســاعت مانــده بــه افطــار و ۲ ســاعت و نیــم پــس از افطــار 
ــن  ــز شــود، ای ــات جــدی و شــدید پرهی ــا تمرین از مســابقه ی
ــه ورزش  ــه چراک ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــه شــدت م موضــوع ب
ــتگی و  ــد خس ــی مانن ــرات مخرب ــا اث ــن زمان ه ــردن در ای ک
فشــارهای عصبــی، مفصلــی و گوارشــی بــه همــراه دارد ضمــن 
ــه  ــرای تمریــن بعــد از افطــار ب اینکــه رعایــت فاصلــه زمانــی ب
هضــم بهتــر غــذا کمــک می کنــد. همچنیــن افــرادی کــه 
ــک  ــا ی ــد ت ــو دارن ــری و گل ــه م ــده ب ــس مع ــاری ریفاک بیم
ســاعت پــس از مصــرف غــذا نبایــد درازکــش کننــد چراکــه غــذا 
و اســید از معــده بازگشــت نمــوده و ســبب ســوزش زیــر جنــاغ 

ــود. ــینه می ش ــه س ــت قفس ــه پش ــا درد ناحی و ی

ورزش در ماه مبارک رمضان

بایدها و نبایدهای ورزش و روزه داری

ــد از منظــر جــذب  ــال مادری ــرای رئ ایــن تابســتان می توانســت ب
بازیکنــان جدیــد، تابســتان آرامــی باشــد امــا اوضــاع بــه گونــه ای 
در حــال پیــش رفتــن اســت کــه مدیــران ایــن باشــگاه بــه نوعــی 
مجبــور بــه انجــام خریدهایــی بیــش از حالــت معمــول هســتند. 

وقتــی فصــل بــرای تیمــی مثــل رئــال مادریــد بــا 
موفقیتــی همچــون قهرمانــی در چمپیونزلیــگ بــه 
اتمــام می رســد، پیــش بینــی اینکــه در تابســتان 
ایــن باشــگاه دســت بــه گردوخــاک در بــازار 
ــه نیســت  ــدان معقوالن ــد چن نقــل و انتقــاالت بزن
امــا محرومیــت قریــب الوقــوع فیفــا کــه گریبــان 
رئــال را خواهــد گرفــت، مدیریــت ایــن باشــگاه را 

ــه  مجبــور کــرده کــه همیــن تابســتان بیــش از همیشــه اقــدام ب
جــذب بازیکــن جدیــد کنــد. چنــد مــاه پیــش بــود کــه فیفــا اعام 
ــف در  ــل تخل ــه دلی ــد ب ــز اتلتیکــو مادری ــد و نی ــال مادری کــرد رئ
ــن محــروم  ــد بازیک ــی، از خری ــر ســن قانون ــان زی جــذب بازیکن
شــده اند. هــر دو باشــگاه بــه ایــن حکــم اعتــراض کردنــد و کمــی 

بعــد فیفــا تصمیــم گرفــت حکــم محرومیــت رئــال و اتلتیکــو را تــا 
ــاورد. رئالی هــا  ــق دریب ــت تعلی ــه حال ــات کامــل، ب انجــام تحقیق
امیدوارنــد در نهایــت ایــن حکــم بصــورت قطعــی معلــق شــود امــا 
ــا  ــه فیف ــه جریم ــی رود ک ــن انتظــار م در هــر صــورت همیشــه ای
ــن محــروم  ــد بازیک ــال از خری ــی شــده و رئ عمل
ــا در  ــد، رئالی ه ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــود. چنانچ ش
زمســتان و تابســتان ۲۰17 قــادر بــه خریــد بازیکن 
نخواهنــد بــود پــس بــه ناچــار همیــن تابســتان را 
بایــد آخریــن فرصــت بــرای خریــد بازیکــن جدیــد 
ــال  متصــور باشــند. کهکشــانی ها در ســه پســت ب
چــپ، هافبــک دفاعــی و مهاجــم نیــاز بــه تقویــت 
خــود دارنــد امــا بــه نظــر می رســد کــه بــا محرومیــت احتمالــی 
ــز  ــوس را نی ــا از یوونت ــل پوگب ــروژه جــذب پ ــد پ ــا بای ــا، آن ه فیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــاید در ح ــه ش ــود اینک ــا وج ــند ب ــرعت ببخش س
ــتاره  ــن س ــه ای ــم ب ــی ه ــاز چندان ــی، نی ــط میان ــس در خ خام

فرانســوی حــس نشــود. ورزش ۳

رئال مادرید محکوم به انجام خرید کهکشانی است
ــا پیشــنهاد حضــور در  ــران ب ــک ای ــان شــماره ی دروازه ب
ــرو شــده اســت و در صــورت فراهــم  ــگ اســپانیا روب لی
ــه  ــی اش را تجرب ــگ اروپای ــومین لی ــرایط س ــدن ش ش
خواهــد کــرد. علیرضــا حقیقــی، دروازه بــان شــماره یــک 

ایــران بــا پیشــنهادی از لیــگ اســپانیا 
مواجــه شــده اســت و بایــد دیــد مســووالن 
ماریتیمــو اجــازه انعقــاد ایــن قــرارداد را بــه 
او خواهنــد داد یــا خیــر. دروازه بــان فصــل 
ــی از  ــد از جدای ــه بع ــو ک ــته ماریتیم گذش
روبیــن کازان در چنــد دیــدار ایــن تیــم 
ــزرگ حضــور  ــه ب ــدان رفــت و تجرب ــه می ب

ــه  ــز در کارنام ــور را نی ــن کش ــی ای ــام حذف ــال ج در فین
ــا  ــا ب ــتانی در اروپ ــال تابس ــل و انتق ــروع نق ــا ش دارد، ب
پیشــنهاد تیمــی از اســپانیا مواجــه شــده اســت و البتــه 
ــت.  ــو اس ــم ماریتیم ــرارداد تی ــن راه ق ــکل او در ای مش
حقیقــی کــه بــه عنــوان تنهــا دروازه بــان لژیونــر فوتبــال 

ایــران شــناخته می شــود، تجربــه حضــور در جــام 
جهانــی و جــام ملت هــا را در کارنامــه دارد و تاکنــون 
ــه همــراه روبیــن کازان،  در دو کشــور روســیه و پرتغــال ب
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــه و عق ــور یافت ــو حض ــل و ماریتیم پنافی
ــژه و  ــد شــرایط وی ــم اســپانیایی می توان تی
منحصــر بــه فــردی را بــرای او شــکل دهد و 
البتــه ماریتیمــو مانــع بزرگــی بــرای تحقــق 
ایــن رؤیــا بــرای شــماره یــک ایــران خواهــد 
ــان  ــن دروازه ب ــرارداد ای ــد ق ــر چن ــود. ه ب
ایرانــی بــا ماریتیمــو بــه پایــان رســیده امــا 
مســووالن ایــن تیــم بعــد از قطــع همــکاری 
ــه ســادگی حقیقــی را  ــد ب ــر سابقشــان نمی خواهن ــا گل ب
ــه  ــرای ادام ــی ب ــال راه ــه دنب ــد و ب ــت بدهن ــم از دس ه
ــون در  ــه اکن ــتند ک ــان هس ــن دروازه ب ــا ای ــکاری ب هم
ــال  ــزرگان فوتب ــا ب ــل ب ــای حضــور در اســپانیا و تقاب روی

ــع ــد. ربی ــر می پروران ــان را در س جه

علیرضا حقیقی و شرایط حضور در لیگ اسپانیا

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

لیست خروجی استقالل اعالم شد پنجشنبـــــه  20 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 174 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  قادری  پرونده کاسه 114۲/94خواهان سعید  در خصوص 

تقی  هنوباصری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/6ساعت4/۳۰ تعیین گردیده 

است باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

ارباب روبه روی مدرسه نیلی  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد –خ رحیم 

پور –جنب ساختمان صبا –پاک57-کد پستی 8165756441شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود . مدیر دفتر شعبه۲۲ شورای حل اختاف اصفهان  م الف 577۲

آگهی ابالغ 
احتراما در خصوص پرونده کاسه 1556/94ش ج /دوم دعوی آقای شهرام شفیعی علیه مرتضی قائد 

امینی خواهشمند یک نوبت اباغ آگهی بااین مضمون که ظرف مهلت یک هفته نسبت به تحویل اموال 

اقدام واال اموال از طریق مزایده به فروش  خواهد رسید به آدرس اصفهان –خ شیخ صدوق شمالی 

چهار راه وکا دوایر اجرای احکام مراجعه نماید رامنتشر نمایید .

مدیر شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان  -اسماعیلی م الف 65۰6

ابالغ رای 
کاسه پرونده 95/۲7شماره داد نامه 71 -95/۳/9 تاریخ رسیدگی 95/۳/4 مرجع رسیدگی شعبه 

: آقای محسن عبد  امام خ سجاد. خواهان  11شورای حل اختاف خمینی شهر به نشانی درچه خ 

الکریم پور فرزند حسین به نشانی درچه خ نواب صفوی نمایشگاه اتومبیل عبد الکریم پور 

المکان  خواسته  نشانی مجهول  به  نادر  فرزند سید  باجگیرانی  مهدوی  فاضل  آقای سید  خوانده:  

وطی  فوق  به کاسه  آن  وثبت  شعبه  این  به  پرونده  ازاباغ   ر:پس  . گردشکا  رسید  وجه  :مطالبه 

تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دادخواست محسن عبد 

الکریم پور به طرفیت سید فاضل مهدوی  به خواسته مطالبه مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره 

رسید  به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم 

پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 

95/۳/4ودفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا ونظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 

دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده وظهور در اشتغال ذمه وی دارد ونظر به اینکه از ناحیه 

خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 

اعضای شورا وبه شرح صورت جلسه مورخ 95/۳/4وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین 

ومستندابه ماده11قانون شوراهای حل ااختاف ومواد ۳1۰و۳11و۳1۳از قانون تجارت وتبصره الحاقی 

مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک ومواد 198و519و5۲۲ازقانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰لاير بابت اصل خواسته 

وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعام 

از ناحیه بانک مرکزی وپرداخت 6۲5/۰۰۰لاير هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعام می گردد 

از اباغ قابل واخواهی در شورای حل اختاف خمینی  .رای صادره غیابی وظرف مدت ۲۰ روز پس 

شهر می باشد .

قاضی شعبه 11شورای حل اختاف حوزه قضایی خمینی شهر –م الف 154

ابالغ رای 
کاسه پرونده 95/۲6شماره داد نامه 7۰ -95/۳/9 تاریخ رسیدگی 95/۳/4 مرجع رسیدگی شعبه 

11شورای حل اختاف خمینی شهر به نشانی درچه خ امام خ سجاد. خواهان : علی عابدی  به نشانی 

درچه خیابا ن امام خط گاز شرقی کوی ایثار گران بن بست قاسمی پ56 خوانده:  آقای 1-اکبر عابدی 

به نشانی :درچه خیابان امام بعداز دبیر ستان لوازم یدکی عابدی  و۲-علی کریمی  مجهول المکان  

خواسته :الزام به انتقال  سند رسمی خودرو  . گردشکا ر:پس ازاباغ  پرونده به این شعبه وثبت آن به 

کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعام 

وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دعوی علی 

عابدی درچه فرزند محمد علی  به طرفیت آقایان اکبر عابدی وعلی کریمی به خواسته :الزام خواندگان 

به انتقال سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا سونا تا به شماره انتظامی  595 ه 84.-ایران 1۳مقوم 

به ده میلیون لاير با توجه به خواسته خواهان وباتوجه به استعام به عمل آمده از راهور واینکه پاک 

مذکور به نام خوانده ردیف دوم می باشد وباتوجه به اینکه علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حاضر نشده اند ودفاعی بعمل نیاورده اند وباتوجه به اینکه اتومبیل در تصرف خواهان می باشد علی 

هذا دعوی خواهان وارد تشخیص ومستندا به ماده ۲۲۰قانون مدنی خوانده ردیف دوم به حضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی ونتقال سند رسمی اتومبیل موصوف به نام خواهان محکوم می نماید .رای 

صادره غیابی وظرف مدت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .

قاضی شعبه 11شورای حل اختاف حوزه قضایی خمینی شهر –م الف 155

آگهی تبادل لوایح 
شعبه  بایگانی  91۰998۰۳5۰9۰1۳۲6شماره  پرونده  951۰1۰۰۳5۰9۰۲4۳9شماره  اباغیه  شماره 

911۳۳9تاریخ تنظیم 95/۳/5 آقای ابوالقاسم رئیسیان دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از 

دادنامه 94۰997۰۳5۰9۰1666به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدید نظر خوانده حسین 

انتشار آگهی  از تاریخ  حاج شفیعی مجهول المکان می باشد به نامبرده اباغ می شود ظرف 1۰روز 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفتر شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهار باغ خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 1۳4 مراجعه 

نمایند وچنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به دادگاه 

تجدید نظر ارسال می گردد 

م  منصوری  –حسن  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

الف 688۲

احضار 
نظر به اینکه آقای محسن رمضانی در پرونده کاسه 95۰۲65ب14به اتهام مشارکت در سرقت از طرف 

این باز پرسی تحت تعقیب می باشد واباغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 

نگردیده .بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دارسی دادگاههی عمومی وانقاب در امور کیفری 

مراتب به نامبرده اباغ می گردد تاظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 14باز پرسی 

مجتمع  ساختمان  شریعتی  خیابان  در  واقع  اصفهان   5 شماره  مجتمع  وانقاب  عمومی  دادسرای  

اتهام خویش حاضر شوند .در صورت عدم حضور پس  به  قضایی شهید بهشتی جهت پاسخ گویی 

از طرف  اگهی  .در ضمن هزینه نشر  بعمل خواهدآمد  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  ازتاریخ  از یک ماه 

دادگستری پرداخت می گردد.

بازپرس شعبه 14دادسرای عمومی وانقاب اصفهان -رئیس زاده-م الف 688۰

آگهی اباغ

شعبه  بایگانی  95۰998۰۳649۰۰۳۲4شماره  پرونده  951۰46۰۳649۰۰۰11شماره  درخواست  شماره   

95۰۳۲6تاریخ تنظیم 95/۳/5آگهی اباغ به آقای فض هللا هاشمی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر 

عمد ناشی ازبی احتیاطی در امررانندگی باوصف فرار از صحنه حسب شکایت خانم مهناز نساجی از 

طرف این دادسرا در پرونده کاسه 95۰۳۲6د۳۰تحت تعقیب است واباغ احضاریه به واسطه معلوم 

نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماد ه115قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی وانقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ تاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

۳۰دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد .

دادیاری شعبه ۳۰دادسرای عمومی وانقاب اصفهان –باقری نیا .م الف 6918

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  95۰998۰۳649۰۰۳۰6شماره  پرونده  خواست951۰46۰۳649۰۰۰1۰شماره  در  شماره 

95۰۳۰8تاریخ تنظیم 95/۳/۳آگهی اباغ به آقای محمد صادقی شاهدانی فرزند قلی به اتهام فروش 

مال غیر حسب شکایت آقای محمد شریفی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 95۰۳۰8د۳۰تحت 

تعقیب است واباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله در 

اجرای ماده 115قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ 

تاظرف یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی درشعبه ۳۰دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 

به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادسرا پرداخت می گردد.

دادیارشعبه ۳۰دادسرای عمومی وانقاب اصفهان -باقری نیا .م الف 6919

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  9۳۰998۰۳58۲۰۰1۲5شماره  پرونده  951۰1۰۰۳7۰۲۰15۰7شماره  اباغیه  شماره 

94۰715تاریخ تنظیم 95/۳/۳نظر به اینکه آقایان علی احمدی فرزند اسماعیل واسماعیل احمدی 

فرزند محمد شکایتی علیه آقای محمد  توکلی فرزند محمود مبنی لواط به عنف مطرح نموده است 

 8:۳۰ روز 95/6/۲4ساعت  برای  رسیدگی  ووقت  ثبت  دادگاه  94۰715این  به کاسه  آن  پرونده  که 

صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۳44قانون آیین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع ونشر می گرددواز 

متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود ودر صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی ودادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .م الف 66۰۲

آگهی ابالغ 
پیش نویس آگهی اباغ لطف هللا فتحی فرزند اله مراد به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۲5عدد 

واباغ  است  تعقیب  پرونده کاسه 95۰۰88تحت  در  دادسرا  این  واز طرف  6متری  نبشی 5سنگین 

ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه 

174قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده اباغ تاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 

شعبه ۲1باز پرسی دادسرای عمومی وانقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد .بازپرس شعبه 

۲1دادرسی عمومی وانقاب –طایی-م الف 6579

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بانمایندگی  امید صندوق مهرامام رضا  در خصوص پرونده کاسه 9416۳خواهان صندوق کار آفرین 

آقای  عبد الصمد شهبازی با وکالت دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه .به طرفیت محسن ثنایی 

۲-جهان گیر چه گرنی دزکی ومهردادنبی زاده فرد  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 95/4/۳۰ساعت 

تقاضای خواهان  بودن خواندگان حسب  المکان  به مجهول  باتوجه  است  تعیین گردیده  1۰:۳۰صبح 

برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مرجعه ونسخه 

ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی وتصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود .

مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف اصفهالن  م الف5751

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کاسه 4۳۲-95ش5خواهان محمد علی بابا صفری دادخواستی مبنی براتقال 

سند یک دستگاه پژو پارس مدل 1۳87به شماره 5۳۰-56۳ص65به طرفیت اسماعیل بابا صفری 

مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نثاری  جان  –زهرا  سهرابی  رضا  –محمد 

95/5/۲ساعت 9صبح تعیین گردیده است باتوجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  7۳قانون  ماده  برابر  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف 

مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 

مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف اصفهان  م الف 685۳

آگهی احضار متهم 
شعبه  بایگانی  95۰998۰۳651۰۰۲74شماره  پرونده  :951۰11۰۳651۰۰۲۲۳شماره  نامه  شماره 

رحیم  فرزند  حیدری  ایمان  95۰۲78د۳۲آقای  کاسه  پرونده  در   95/۳/4 تنظیم  95۰۲78تاریخ 

به  .باتوجه  میباشد  تعقیب  تحت  دادخواه  رضا  علی  موضوع شکایت  مبل  تخریب وسرقت  اتهام  به 

از  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آیین  ماده 174قانون  تجویز  وبه  نامبرده  بودن  المکان  مجهول 

روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی شود تاظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۳۲دادیاری 

بنزین  پمپ  روبروی  آتشگاه  خیابان  در  واقع  ۲اصفهان  شماره  مجتمع  وانقاب  عمومی  دادسرای 

اتخاذ مقتضی  تصمیم  مقرر  موعد  در  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  انتسابی  اتهام  واز   حاضر 

 می گردد .

دادیاری شعبه ۳۲مجتمع قضایی شماره ۲ اصفهان  م الف 686۳

 آگهی احضار متهم
شعبه  بایگانی  94۰998۰۳657۰15۰9شماره  پرونده  951۰1۰۰۳5۳6۰۰684شماره  اباغیه  شماره 

95۰1۲9تاریخ تنظیم 95/۳/4

کاسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو  کیفری  محاکم 

94۰998۰۳657۰15۰9 برای داود باقرخاروانی به اتهام تهدید پیامکی وتلفنی تقاضای کیفر نموده که 

رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/14ساعت 8:۳۰تعیین گردیده 

است باعنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات مواد115و18۰قانون 

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت نشر تا متهم جهت دفاع از 

اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 11۰دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۰جزایی سابق (حسین مرتضایی. 

م الف 69۰۰

آگهی ابالغ 
از  در سرقت  اتهام مشارکت  95۰11۲ب14به  پرونده کاسه  در  آقای مرتضی جواهرانی  اینکه  به  نظر 

واسطه  به  نیز  احضاریه  واباغ  میباشد  تعقیب  تحت  بازپرسی  این  از طرف  فرقدانی  شاکی مسعود 

معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده .بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دارسی دادگاههای 

تاریخ  از  ماه  یک  مدت  تاظرف  می گردد  اباغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  وانقاب  عمومی 

انتشار آگهی در شعبه 14باز پرسی عمومی وانقاب مجتمع شماره 5اصفهان واقع در خیابان شریعتی 

ساختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهدآمد .در ضمن هزینه نشر اگهی 

از طرف دادگستری پرداخت می گردد.

بازپرس شعبه 14دادسرای عمومی وانقاب اصفهان -رئیس زاده-م الف 6879

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
مرجع رسیدگی شعبه 4۲شورای حل اختاف بدینوسیله اعام می نماید به موجب در خواست گوهر 

4-ملیحه  ۳-فریده  فرحناز   -۲ رضا  1-محمد  طرفیت  به  اسرافیلیان  رحیم  آقای  باوکالت  مهدی 

5-صدیقه همگی توکلی محمدی قرار تحریر ترکه مرحوم غام رضا توکلی محمدی طی شماره ۲۲۰-

95/۳/۳در شورای حل اختاف اصفهان صادر ووقت اجرای قرار ساعت ۳:۳۰عصر روز 95/5/19تعیین 

گردیده است لذا از ورثه یانماینده قانونی  آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی 

بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان 

باآدرس خیابان سجاد –خ رحیم ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور حاضر شوند .عدم حضور مدعوین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود .ضمنا تحریر ترکه مرحوم آقای غام رضا توکلی در روز 95/5/۲۰ساعت 

۳:۳۰عصر می باشد .دفتر شعبه 4۲شورای حل اختاف اصفهان

 م الف6816

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9416۰6 خواهان حمید رضا کاظمینی – پردیس باقری دادخواستی مبنی 

بر:استرداد الشه چک به طرفیت محمد مهدی وکیلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو 

شنبه  مورخ 95/5/11ساعت 1۰/۳۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل 

اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 68۲۰/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی  حیدری   اله  حجت  خواهان   4۰8/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

 -۳ جهانگیری  مجید   -۲ مرشدی  غامرضا  طرفیت1-  به  پژو  سواری  خودرو  دستگاه  یک  انتقال 

مورخ  روزچهار شنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  فرهادی  رحمان  بهرامی 4-  حسین 

95/5/1۳ساعت 8/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  برابر  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

اختاف  حل  شورای   ۲ شماره  1۲مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  68۲1/م   شماره: 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 94151۰ خواهان فاطمه الریان )وکیل محمد اقتصادی(  دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه به طرفیت محمد حسین پور حقانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 

مورخ 95/4/۲۰ساعت 9:۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی 

نمایید. در صورت عدم حضور  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اختاف مراجعه  حل 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 68۳7/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۳۳مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

اخطاریه
نام اخطار شونده آقای علیرضا ترابی نام پدر: مجتبی نشانی : مجهول المکان محل حضور سجاد 

اول حاج رحیم ارباب شعبه ۳ وقت حضور 95/4/15 ساعت 9 علت حضور در وقت فوق جهت 

رسیدگی مهریه در شورا حاضر شوید. شماره : 68۳۲/ م الف دفتر شعبه ۳ مجتمع شماره یک 

شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت

به کاسه  دادخواست  شرح  به   1۲7186۳۰۲۲ شماره  شناسنامه  دارای  خراسانی  مجتبی  آقای 

داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از   99۰/95

محمد علی خراسانی  بشناسنامه 1در تاریخ 94/1۲/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجتبی خراسانی 1۲7186۳۰۲۲ فرزند ۲-مریم 

خراسانی ۳4۰9 فرزند ۳- مرضیه خراسانی 6479 فرزند 4- مائده خراسانی 175۰4 فرزند 5- 

اشرف امینی جوئی 4۳۳۰9 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

 : به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه 

6756/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف اصفهان



7اجتماعی  پنجشنبه 20 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 174 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
دالیل ثبت مشترک مثنوی معنوی ...

 در گوشــه و کنــار ایــران اســامی، آداب و رســوم خــاص 
ــاه  ــر م ــف ســال نظی ــرای مناســبت های مختل ــی ب و متفاوت
ــن آیین هــا  ــه هــر کــدام از ای ــارک رمضــان وجــود دارد ک مب
ــور  ــا فولکل ــه ی ــگ عام ــته از فرهن ــوم، برخاس  و آداب و رس
بــه گــزارش  اســت.  مناطــق  آن  مردمــان  اعتقــادات  و 
خبرگــزاری ربیــع، در اســتان چهارمحــال و بختیــاری هــم این 
آداب و رســوم ویــژه همــواره وجــود داشــته و چــون ریشــه در 
فرهنــگ غنــی و اصیــل اســامی دارد، نه تنهــا در گــذر زمــان 
ــر شــکوه آن افــزوده  ــه روز ب ــی نشــده، بلکــه روزب دچــار خلل
ــه آن هــا توجــه  ــر ب ــا شــوق هــر چــه تمام ت شــده و مــردم ب
ــی از  ــارک رمضــان، یک ــاه مب ــان، آداب م ــن می ــد. در ای دارن
مصادیــق فرهنــگ عامــه مــردم مومــن ایــن دیــار اســت کــه 
ــرار  ــگان ق ــه هم ــورد توج ــی م ــق مذهب ــه های عمی ــا ریش ب
ــژه ای  ــای وی ــش دارای غن ــا پی ــوم از قرن ه ــن رس دارد. ای

ــا اشــاره می شــود:  ــورد از آن ه ــد م ــه چن ــه ب اســت ک
کاکولیپزون:

ــه  ــت ک ــی اس ــنت های قدیم ــی از س ــزون«، یک »کاکولی پ
به ویــژه در شــب 27 مــاه رمضــان و شــب های قــدر در 
ــر  ــب، ه ــن ش ــود. در ای ــام می ش ــتان انج ــن اس ــر ای سراس
ــرآورده  ــت ب ــا نی ــی و ب ــت مال ــه بضاع ــه ب ــا توج ــواده ب خان
شــدن حاجــت و اســتجابت دعــا، بــه پخــت و نــذر کاکولــی 
ــردم روزه دار  ــن م ــار بی ــگام افط ــذر را هن ــن ن ــه و ای  پرداخت

و همچنین احیاکنندگان شب قدر توزیع می کنند.
ــی  ــار گروهــی کاکول ــه صــورت همی ــل بیشــتر ب ــان فامی  زن
می پزنــد. کاکولــی، نوعــی نــان اســت کــه خمیــرش از شــیر 
آرد و خشــکبار )گــردو، کشــمش، بــادام( تهیــه شــده و بــرای 
پخــت بــر روی ایــن نــان، زرده تخم مــرغ، گل رنــگ، زعفــران 
و زیــره می زننــد و آن را در تنــور می پزنــد. در شــهرکرد )مرکــز 

ــد، آن هــا را در صحــن  ــی پخته ان اســتان( افــرادی کــه کاکول
ــن  ــون)س( بی ــه خات ــه و حکیم ــزادگان حلیم ــر امام مطه

ــد.  ــزاران روزه دار پخــش می کنن ــذران و نمازگ ــران، رهگ زای
ــارک  ــاه مب ــب 27 م ــی در ش ــت کاکول ــل پخ ــی از دالی یک
ــب  ــدر و ش ــب های ق ــزو ش ــه اواًل ج ــت ک ــن اس ــان ای رمض
ــان  ــه پای ــاه روزه رو ب ــه م ــر اینک ــوده و دیگ ــرآن ب ــزول ق ن
اســت و خانواده هــا بــه خوبــی و ســامتی، ایــن مــاه مبــارک 

ــانیده اند. ــان رس ــه پای ــق ب ــای ح ــادت و رض ــا عب را ب
پختوتوزیعنان»یوخا«:

 مــردم روســتاهای شهرســتان ســامان در اســتان چهارمحــال 

 و بختیــاری هــم قبــل از ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان 
و بــرای اســتقبال از ایــن مــاه، بــه پخــت نــذری بــه نــام »نان 
ــور ــیره انگ ــه از ش ــی ک ــان محل ــن ن ــد. ای ــا« می پردازن  یوخ

ــه می شــود، توســط  ــی و ... تهی ــن حیوان ــادام، روغ ــردو، ب گ
ــی  ــی اهال ــن تمام ــخ و در بی ــازل طب ــان روســتایی در من زن

ــود. ــع می ش ــتا توزی روس
تعطیلیکسبوکاردرسالروزشهادتامامعلی)ع(:

ــق و ارادت  ــته از عش ــندیده برخاس ــنت های پس ــه س از جمل
ــدان  ــه خان ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــردم اس ــی م قلب
عصمــت و طهــارت)ع( ایــن اســت کــه کســب و کار و منفعــت 

 در ســالروز شــهادت حضــرت امــام علــی)ع( رهــا و بازارهــا
امــور کشــاورزی، دنبــال طلــب رفتــن و ... تعطیــل می شــود. 
بیشــتر ایــن تعطیلــی کســب و کار از شــب شــهادت تــا شــام 
ــارک رمضــان انجــام  ــاه مب ــی)ع( در 21 م ــام عل ــان ام غریب

می شــود.
 رهــاکــردنآبکشــاورزی)مشــاعکــردن(درســالروز

ــی)ع(: شــهادتامــامعل
در راســتای ســنت حســنه تعطیلــی کســب و کار در ســالروز 
 شــهادت امــام علــی)ع(، کشــاورزان اســتان چهارمحــال 
 و بختیــاری بر اســاس رســم زیبایــی در 21 ماه مبــارک رمضان
ــه  ــل و آب را ب ــات را تعطی ــاورزی و باغ ــزارع کش ــاری م آبی

اصطــاح »مشــاع« می کننــد. 
منظــور ایــن اســت کــه آب بــه حرمــت عــزای امــام 
ســایر  تــا  شــود  رهــا  و  روان  بیابــان  در  علــی)ع(، 
ــاورزان  ــرای کش ــی ب ــد و منفعت ــره ببرن ــودات از آن به موج
ــورای  ــوعا و عاش ــنت در تاس ــن س ــه ای ــد. البت ــته باش نداش
ــی اســام)ص(  ــر گرام ــت پیامب حســینی)ع(، ســالروز رحل
 و شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع( و امــام رضــا)ع( 

و شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( هم انجام می شود.
تهیهوتوزیع»حنا«:

ــزادگان  ــر امام ــن مطه ــا« در صح ــع »حن ــه و توزی ــذر تهی ن
 حلیمــه و حکیمــه خاتــون)س( شــهرکرد، از دیگــر آداب 
و رســوم مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه در عصــر روز 27 مــاه 

مبــارک رمضــان انجــام می شــود.
 ایــن ســنت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و شــهر 
شــهرکرد )مرکــز ایــن اســتان( قدمتــی دیرینــه دارد و کســانی 
ــران  ــن زای ــا را بی ــد، حن ــت و حاجــت مشــترکی دارن ــه نی ک

تقســیم می کننــد.

نگاهی به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان

میهمانی خدا در چهارمحال و بختیاری

 تولیدکننــدگان صنایــع دســتی بایــد تمامــی تــاش خــود 
 را بــرای ایــن امــر پایــه گــذاری کننــد کــه اطمینــان خریــدار 
را بــه کیفیــت محصــول جلــب کننــد. جعفــر جعفرصالحــی 
معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای تزیینــی اداره کل 
 میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مشــکات 

صنایــع  تولیدکننــدگان  روی  پیــش 
عمده تریــن  از  یکــی  افــزود:  دســتی 
مشــکات صنایــع دســتی کــه البتــه 
از ســال های قبــل تاکنــون گریبانگیــر 
ایــن صنعــت بــوده، مربــوط بــه فــروش 
ــروش  ــه بخشــی از ف آن اســت؛ چــرا ک
ایــن صنایــع، تحــت تاثیــر اشــخاص 
بازرگانــی  و  بازاریابــی  در  تاثیرگــذار 
ــفانه  ــت: متاس ــه گف ــت. وی در ادام اس

ــه  تاکنــون تولیدکننــدگان صنایــع دســتی هیــچ توجهــی ب
ــد.  ــا بوده ان ــه آن بی اعتن ــدف نداشــته و نســبت ب ــازار ه ب
عــدم توجــه بــه ســلیقه و عایــق بازارهــای هــدف باعــث 
شــده کــه بــازار فــروش صنایــع دســتی بــا مشــکل مواجــه 

ــود.  ش
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر تولیدکننــدگان صنایــع 
 دســتی بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند و آن 

را جدی بگیرند، بسیار موفق خواهند بود. 
معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای تزیینــی اداره کل 
ــان در  ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ می
بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــا بیــان 
ــع  ــدگان صنای ــدگاه تولیدکنن ــه دی اینک
دســتی در بخــش عرضــه نیــز همچنان 
ســنتی  و  قدیمــی  دیــدگاه  همــان 
اســت، تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان 
فروشــگاه های  بــه  دســتی  صنایــع 
ــد؛  ــادی ندارن ــه اعتم ــازی هیچ گون مج
در حالــی کــه اگــر آن هــا از طریــق 
ــرای عرضــه محصــوالت  همیــن فروشــگاه های مجــازی ب
 هنــری خــود اقــدام و بــا سراســر دنیــا ارتبــاط برقــرار کننــد

ایــاب  بابــت  هزینــه ای  هیچ گونــه  بــدون   می تواننــد 
و ذهاب یا ترانسفر، بازار خود را پیدا کنند. میراث

معاونصنایعدستیادارهمیراثفرهنگیاصفهانمطرحکرد:
بیتوجهیتولیدکنندگانصنایعدستیبهبازارهدف

11 خــرداد امســال ســیدرضا صالحــی امیــری، مشــاور رییــس 
جمهــور و رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی از توافــق ایران 
ــه صــورت  ــوی« ب ــوی مول ــت مشــترک »مثن ــرای ثب ــه ب و ترکی
مشــترک خبــر داد و موالنــا را یکــی از نقــاط مشــترک فرهنگــی 
ــر، انتقادهــا  ــن خب ــه دانســت. پــس از انتشــار ای ــران و ترکی  ای

ــه ایــن اقــدام شــده اســت؛  ــی ب و اعتراضات
ــا  ــرا ب ــه »چ ــت ک ــن دس ــی از ای اعتراضات
ترکیــه بــه صــورت مشــترک؟، موالنــا متعلــق 
بــه ماســت« یــا اینکــه »مثنــوی موالنــا چــه 

ــه دارد؟«.  ــا ترکی ارتباطــی ب
ــار  ــت آث ــر ثب ــر کل دفت ــاد نظــری، مدی فره
تاریخــی در ایــن زمینــه می گویــد: »مثنــوی 
ــی  ــر عرفان ــن اث ــا، مهم تری ــوی« موالن معن
بــه زبــان فارســی اســت و بــه همیــن اعتبــار 

قــرار اســت ثبــت جهانــی شــود. 
او هــر نــوع انتقــاد، اعتــراض و بــروز حساســیت در ایــن زمینــه 
را ارزشــمند دانســت و تاکیــد کــرد: ثبــت مثنــوی بــا مشــارکت 
ترکیــه بــه هیــچ وجــه بــه معنــی تاییــد ادعــای ترکیــه مبنــی بــر 

تــرک بــودن مولــوی نیســت. وی مطــرح شــدن ایــن انتقــادات 
ــن  ــت اندرکاران ای ــاید دس ــه ش ــت ک ــل دانس ــن دلی ــه ای را ب
ــه جامعــه و اهالــی رســانه درســت  بحــث، حافظــه جهانــی را ب
نشناســانده اند و توضیــح داد: ثبــت مثنــوی بــا مشــارکت ترکیــه 
بــه معنــای داللــت بــر ُتــرک بــودن موالنــا نیســت. قضیــه بســیار 
ســاده اســت. مــا کتــاب مثنــوی را پیشــنهاد 
ــن  ــن و کامل تری ــون کهن تری ــم و چ کرده ای
ــه  ــا ترکی ــه اســت، ب ــوی در قونی نســخه مثن
مشــارکت کردیــم. در واقــع فقــط بــه دلیــل 
آنکــه نســخه  مهمــی از مثنــوی در این کشــور 

قــرار دارد. 
ــه  ــار تاریخــی ادام ــت آث ــر ثب ــر کل دفت مدی
ــفورد  ــخه در آکس ــن نس ــر ای ــی اگ داد: حت
بــود، ایــران بــرای ثبــت آن بــه صــورت 
مشــترک بــا انگلســتان وارد مذاکــره می شــد. بــه گفتــه نظــری 
در پرونــده  ایــن اثــر کــه بــه یونســکو ارســال شــده، تاکیــد شــده 
اســت: »مهم تریــن اثــر عرفانــی در زبــان فارســی اســت« و قــرار 

ــار ثبــت شــود. ربیــع ــا همیــن معی اســت آن ب

مشاوررییسجمهورمطرحکرد:
دالیلثبتمشترک»مثنویمعنوی«باترکیه

عصارخانهاصفهان
در گذشــته بــه کســی کــه از دانه هــای 

سرویس گردشگری 
آیدین بهاری

کیکــج  خشــخاش،  نظیــر  روغنــی 
)منــداب(، بیدانجیــر )کرچــک(، بــرزک، کافشــه و… روغــن 
ایــن شــغل عصــاری  بــه  و  اســت، عصــار  می گرفتــه 
می گفتنــد. »عصارخانــه شــاهی« اصفهــان کــه در حقیقــت 
ــا  ــام دارد ب ــان ن ــت خ ــن طباب ــرزا محمدامی ــه می عصارخان
ــر  ــای 850 مت ــع و زیربن ــر مرب ــی 500 مت ــاحت تقریب مس
ــتان  ــگری اس ــی و گردش ــم تاریخ ــار مه ــی از آث ــع، یک مرب
بــازار  جهــان،  نقــش  میــدان  در  اســت کــه  اصفهــان 
ــزی  ــازار مرک ــه روی ب ــص، روب ــازار مخل ــدای ب ــا ابت قنادی ه
ــا در ســال 1021 هجــری قمــری در  طــا قــرار دارد. ایــن بن
ــازار بــزرگ  ــا احــداث ب دوره شــاه عبــاس اول و همزمــان ب
اصفهــان بنــا شــد. در ســال 1349 بــه دلیــل صنعتــی شــدن 
ایــن حرفــه، ادامــه کار مقــرون بــه صرفــه نبــود و عصارخانــه 
بــه مــدت 30ســال تعطیــل شــد تــا اینکــه در ســال 1379 
اصفهــان،  شــهرداری  بهســازی  و  نوســازی  ســازمان 
ــداری و در  ــی آن خری ــه را از آخریــن مالــک اعیان عصارخان
ســال 1380 اقــدام بــه مرمــت و ســاماندهی آن کــرد کــه دو 
ســال کشــید. ایــن بنــا ایــن روزهــا بــه شــکل مــوزه درآمــده 
و در معــرض دیــد گردشــگران اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. 
عصارخانــه )حصارخانــه( در شــهرهای قدیــم ایــران بــه 
آســیاب های مخصوصــی اطــاق می شــد کــه از آن هــا 
بــرای خــرد کــردن مــواردی چــون دانه هــای روغنــی و 
زردچوبــه و فلفــل و... اســتفاده می شــد. عصارخانــه عبــارت 
بــود از محوطــه ای کــه در وســط آن دو قطعــه ســنگ گــرد بر 
ــک  ــنگ از ی ــه س ــن دو قطع ــت و ای ــرار داش ــم ق روی ه
طــرف بــا اهرمــی بــه یــک راس چهارپــا مثــل االغ یــا شــتر 
یــا قاطــر یــا اســب متصــل بــود. بــا حرکــت کــردن حیــوان 
ــی صــورت می گرفــت، ســنگ رویــی  ــه صــورت دوران کــه ب
آســیاب بــه حرکــت در می آمــد و بــا گــردش ایــن ســنگ، 
ــرم  ــور، ن ــنگ مزب ــط س ــده در وس ــه ش ــه ریخت ــوادی ک م
ــا  ــه ب ــک طبق ــه در ی ــزی عصارخان ــمت مرک ــد. قس می ش
ارتفــاع حــدود 11 متــر اســت و ســه فضــای گنبــدی شــکل 

با مقطع کجاوه ایجاد شده است. 
ســقف ها به ســبک طاق و چشــمه اســت و نورگیرهای ســقف، 
روشــنایی عصارخانــه را تامیــن می کنــد. دلیــل ســاخت ســقف 
ــرای  ــه خاطــر خنــک نگــه داشــتن محــل ب گنبــدی شــکل ب
نگهــداری روغــن موجــود در عصارخانــه بــوده اســت. دیوارهــا و 
ســقف خشــتی اســت و بــه دلیــل کاربــری آن بــدون کاربندی، 
قاب ســازی تزیینــات و پنجــره ســاخته شــده اند. فضــای اصلی 
 دارای پنــج قســمت: پیشــخوان، بارانــداز، شــترخوان، گرمخانــه 

و تیرخانه بوده است. 
متاســفانه در حــال حاضــر قســمت پیشــخوان )ورودی 
ــا(  ــداری دانه ه ــه و نگه ــل تخلی ــداز )مح ــه(، باران  عصارخان
و شــترخوان )محــل نگهــداری شــترهای عصارخانــه( از بیــن 

رفته انــد.

گشت و گذار

حفظحرمتماهرمضان
درفضایمجازی

ــاه  ــت م ــت: حرم ــامی گف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاور وزی مش
رمضــان را بــه واســطه تولیــد محتوای مناســب و پرهیــز از مطالب 
ــوالری ــن نجفی س ــم. حس ــظ کنی ــازی حف ــای مج  دروغ در فض

ــظ  ــه حف ــا اشــاره ب ــگ و ارشــاد اســامی، ب ــر فرهن مشــاور وزی
حرمــت مــاه رمضــان در فضــای مجــازی اظهــار کــرد: همان گونــه 
ــی دارد ــد خاص ــی، قواع ــای حقیق ــی فض ــی اول یعن ــه زندگ  ک

ــدی  ــول و قواع ــم از اص ــازی ه ــای مج ــی فض ــی دوم یعن زندگ
ــات در فضــای  ــاب بعضــی از موضوع ــر در ب برخــوردار اســت. اگ
ــت  ــه رعای ــل ب ــم و قای ــت کنی واقعــی، اصــول و قواعــدی را رعای
ــم، از دروغ  ــواری نکنی ــام روزه خ ــی در مألع ــیم، یعن ــد باش قواع
ــات  ــن اقدام ــبیه ای ــم، ش ــردن بپرهیزی ــاس ک ــن و حق الن  گفت

را هم باید در فضای مجازی رعایت کنیم. 
ــان  ــاه رمض ــان در م ــرای جوان ــات ب ــی از تمرین ــزود: یک وی اف
ــم  ــت از جس ــت و مواظب ــت وق ــی، مدیری ــاد اینترنت ــرک اعتی ت
نوجوانــان  و  جوانــان  از  برخــی  متاســفانه  امــروزه  اســت. 
اســتفاده  خوبــی  بــه  تکنولــوژی  ابزارهــای  از  نتوانســته اند 
کننــد و وقــت را بــه بیهودگــی می گذراننــد. مشــاور وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصریــح کــرد: اولیــن توصیــه ام 
مبــارک  مــاه  در  کــه  اســت کــه کاربــران همان طــور  ایــن 
ــد ــد و روزه می گیرن ــرک می کنن ــیگار را ت ــاه س ــک م ــان ی  رمض

در فضــای مجــازی هــم بــه واســطه مدیریــت وقــت، ســعی کننــد 
تمریناتــی بــرای تــرک اعتیــاد اینترنتی داشــته باشــند. ایســنا

اهدای3هزارجلدقرآن
بهموسساتوخانههایقرآنیزد

ــزد  ــتان ی ــامی اس ــات اس ــی اداره  کل تبلیغ ــس اداره قرآن ریی
گفــت: 3 هــزار جلــد قــرآن کریــم بیــن موسســات و خانه هــای 
قرآنــی اســتان توزیــع شــد. حجــت  االســام علی محمــد رضایــی 
رییــس اداره قرآنــی اداره  کل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد اظهار 
کــرد: همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان 3 هــزار جلــد قــرآن 
ــات  ــی اداره  کل تبلیغ ــای قرآن ــات و خانه ه ــن موسس ــم بی کری
اســامی اســتان توزیــع شــد. وی افــزود: ایــن تعــداد قــرآن کریم 
در قالــب طــرح نوربــاران و بــه همــت خّیــر نیک اندیــش محســن 
ــی، خانه هــای قــرآن  امتیــازی آمــاده و در بیــن موسســات قرآن

ــع شــد.  ــرآن و به خصــوص در مناطــق محــروم توزی جلســات ق
ــزدی  ــدر ی ــر گرانق ــن خّی ــه داد: ای ــی ادام حجــت  االســام رضای
پیــش از ایــن نیــز 3 هــزار جلــد قــرآن در قالــب همیــن طــرح بــه 
موسســات قرآنــی، خانه هــای قــرآن، جلســات قــرآن اهــدا کــرده 
اســت. وی ضمــن دعــوت از ســایر خیــران اســتان بــرای شــرکت 
در ایــن طــرح قرآنــی گفــت: عاقه منــدان و خّیــران نیک اندیــش 
ــود  ــدی خ ــای نق ــد کمک ه ــرح می توانن ــن ط ــعه ای ــرای توس  ب
را بــه حســاب شــماره 88888 نــزد بانــک ملــی شــعبه عظیم پــور 
ــن  ــام »انجم ــه ن ــماره 01083۶29۶1008 ب ــیبا ش ــاب س ــا حس ی

خیــران قرآنــی« واریــز کننــد. ایکنــا

اخبار کوتاه 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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 1395۶0302018000185 کاسه پرونده 139111440201800142۶ آقای ابوالقاسم 
قائد امینی هارونی فرزند میرزاآقا بشماره شناسنامه 53 صادره از شهرکرد نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 95.5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در 

خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن کوچکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/248/الف/م به تاریخ 95/2/2۶

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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 1395۶0302018000140 کاسه پرونده 1393114402018000438 آقای محمد 
علی حیدری رامشه  فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه ۶9۶97 صادره از اصفهان نسبت به 
ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 1858.72 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/245/الف/م به تاریخ 95/2/2۶

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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.
علی  آقای   1393114402018000449 پرونده  1395۶0302018000184 کاسه  شماره  رای  برابر 
قاسمی خرزوقی  فرزند کریم بشماره شناسنامه 4807 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 229.17 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 17۶ اصلی واقع 

در خورزوق بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/241/الف/م به تاریخ 95/2/2۶

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  ،  ظرف مدت یک  اخذ رسید  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
انقضای  مدت  بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
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 1395۶0302018000188 کاسه پرونده 
1392114402018001543 خانم صدیقه ابادئی نجف آبادی  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 18۶ 
صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶9.12 متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای رمضان صابری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/243/الف/م به تاریخ 95/2/2۶

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم منیژه نکته دان با وکالت اکبر امینی  دارای شناسنامه شماره 1914 به شرح دادخواست 
به کاسه 248۶/93 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان باقر نکته دان  بشناسنامه 27384در تاریخ 1392/11/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد رضا نکته دان 5147 فرزند 
2- آرزو نکته دان 1555 فرزند 3- منیژه نکته دان 1914 فرزند 4- بتول گاویان 17 همسر والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه 
به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶759/م الف رئیس شعبه 10 شورا 

حل اختاف اصفهان
آگهی احضار

بایگانی  شماره   9409980359401212  : پرونده  شماره   9510100354501299  : اباغیه  شماره 
شعبه : 950239 تاریخ تنظیم : 1395/03/05 نظر به اینکه شاکی شهرداری منطقه ۶ اصفهان 
شکایتی علیه خانم فاطمه نجار زادگان دائر بر تخلیه پسماند در دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی 
دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان – خ چهارباغ  در  واقع  سابق( 
استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به  کاسه بایگانی 950239 ک 119 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 95/05/19 ساعت 11 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم 

مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود / شماره: ۶8۶4/ م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 

2 اصفهان / نامداری
آگهی اباغ

شماره در خواست : 94104۶03۶3200025 شماره پرونده : 94099803۶32014۶0 شماره بایگانی 
: 1394/12/18 در پرونده کاسه 941484 شعبه 13 دادیاری  تاریخ تنظیم  شعبه: 941484 
دادسرای عمومی و انقاب اصفهان خانم لیا صادقی فرزند محمد حسین علیه اقای محسن 
بهارلوئی فرزند مختار دائر بر ترک انفاق مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده . نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون ایین 
دادرسی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیر ااالنتشار اگهی شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعامی نشانی کامل خود جهت پاسخ 
گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور . دادسرا تصمیم مقتضی را 
اتخاذ خواهد نمود. هزینه نشر به عهده دادگستری می باشد. شماره : ۶871/ م الف دادیار شعبه 

سیزدهم دادسرای عمومی و انقاب اصفهان . مجتمع شهید توالیی . مهدی جعفری
آگهی احضار متهم

آقای عباس اکبر آبادی فرزند...... در پرونده شماره ............. این شعبه به اتهام کاهبرداری 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما 
اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : ۶910/ م الف 

بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مهر انگیز قفل ساز قینانی دارای شناسنامه شماره 32۶ به شرح دادخواست به کاسه 
داده که  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه  در خواست گواهی حصر  این  از   1 782/95خ 
شادروان حسین قفل ساز قینانی  بشناسنامه 8001در تاریخ 138۶/5/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مسعود قفل ساز قینانی به 
ش ش 18193 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر قفل ساز قینانی به ش ش 10۶011 نسبت با 
متوفی فرزند  3- مهر انگیز  قفل ساز قینانی به ش ش 32۶ نسبت با متوفی فرزند 4-  روح 
انگیز  قفل ساز قینانی به ش ش 31089 نسبت با متوفی فرزند 5- فرنگینی   قفل ساز قینانی 
به ش ش 19۶29 نسبت با متوفی فرزند ۶- فاطمه اشرفیان اصفهانی  ش ش 30۶ نسبت با 
متوفی همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین  آگهی 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶755/م الف رئیس 

شعبه 10 شورا حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی شیری و رنامخواستی دارای شناسنامه شماره 1093 به شرح دادخواست به کاسه 
1003/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
براتعلی شیری ورنامخواستی  بشناسنامه 2388در تاریخ 94/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا شیری و رنامخواستی ۶7 
رنامخواستی 473  و  طاهره شیری  فرزند 3-  رنامخواستی 1093  و  علی شیری  فرزند 2- 
فرزند 4-  خدیجه شیری و رنامخواستی 343 فرزند 5- بتول فردوسیان 539 همسر والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه 
به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶754/م الف رئیس شعبه 10 شورا 

حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کاسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 132  آبادی  عاشق  باقری  اکرم  خانم 
1035/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه باقری دهنوی  بشناسنامه 22در تاریخ 87/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد رضا باقری عاشق آبادی 3915  فرزند 
2- مجید باقری عاشق آبادی 410۶  فرزند 3- حسن باقری عاشق آبادی 4254   فرزند 4- 
ربابه باقری عاشق آبادی 133  فرزند  5- اکرم باقری عاشق آبادی 132 فرزند ۶- لیا باقری 
عاشق آبادی 12704۶7۶۶2 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 
: ۶737/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  اکبر صادقی دارای شناسنامه شماره 1515 به شرح دادخواست به کاسه 1039/95  آقای 
این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آقا 
صادقی هنسیجه  بشناسنامه 595در تاریخ 1395/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر والغیر 1- حسینعلی صادقی به ش ش 
595 نسبت با متوفی فرزند 2- اکبر صادقی به ش ش 1515 نسبت با متوفی فرزند و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶751/م الف رئیس شعبه 10 شورا 

حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم نیرالسادات نوری زمانی آبادی دارای شناسنامه شماره 1355 به شرح دادخواست به کاسه 
1049/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید علی نوری زمان آبادی   بشناسنامه 29در تاریخ 1393/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا امین جواهری به ش ش 1028 
نسبت با متوفی همسر2- نجم السادات نوری زمان آبادی به ش ش 2۶8 نسبت با متوفی 
فرزند 3- منیره السادات نوری زمان آبادی به ش ش ۶12۶ نسبت با متوفی فرزند 4- نور 
السادات نوری زمان آبادی به ش ش 3235  نسبت با متوفی فرزند 5- نیرالسادات نوری زمان 
آبادی به ش ش 1355 نسبت با متوفی فرزند ۶- سید محمد حسن نوری زمان آبادی به ش 
ش 127053۶877 نسبت با متوفی فرزند والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۶747/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف اصفهان
آگهی احضار متهم

جعل  اتهام  به  شعبه  این   ............. شماره  پرونده  در  فرزند......  حیدری  حاج  مجید  آقای 
کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : ۶909/ 

م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان 
آگهی اباغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۶8/95خواهان پیمان کهنگی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
محمد حدادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/5/3ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۶858/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : عباسعلی  نام خانوادگی:نور بخش  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام: مهرداد  نام خانوادگی: کبیری بو کالت مریم موثق سیچانی  
نشانی محل اقامت: شاهین شهر و میمه – شهر میمه – خ سعدی پاک 53 آدرس وکیل خ 
وحید – نبش خ حسین آباد مجتمع تجاری اداری عسگری طبقه دوم واحد ن  محکوم به: به 
موجب رای شماره 489 تاریخ 94/8/9 حوزه  شعبه4 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 285000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
)94/۶/1( تا زمان  اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا/ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: ۶817/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان



تغذیه در ماه رمضان 
 

مشاور رژیم غذایی و تغذیه سالم
دکتر سید غالمرضا موسی پناه 

روش درســت تغذیــه در مــاه رمضــان، یکــی از 
ــورد توجــه  ــه الزم اســت م ــی اســت ک ــوارد مهم م
قــرار گیــرد تــا از عــوارض جســمی یــا عصبــی 
جلوگیــری شــود. در غیــر ایــن صــورت ممکــن 
 اســت عوارضــی حاصــل شــود کــه یــا روزه گرفتــن 
را عامــل آن هــا محســوب کننــد یــا اثــرات آن باعــث 

تــداوم نیافتــن روزه گرفتــن شــود.
ــان  ــاه رمض ــه م ــور در تغذی ــی 3 فاکت ــور کل ــه ط ب

ــد از:  ــه عبارتن ــرد ک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
الف- زمان غذا خوردن 
ب- میزان غذا خوردن

پ – چگونه غذا خوردن 
 الف-تغذیه در ماه رمضان- زمان غذا خوردن:

در مــاه مبــارک رمضــان، زمــان غــذا خــوردن اصلــی 
ــه  ــد ک ــام می باش ــار و ش ــحر، افط ــه س ــه مرحل س
ــان  ــند. دو زم ــزا باش ــم مج ــا از ه ــت کام الزم اس
ــا مشــخص شــده اســت. در  ســحر و افطــار تقریب
ــه  ــود ک ــزی ش ــوری برنامه ری ــت ط ــحر الزم اس س
عــاوه بــر زمــان کافــی بــرای ذکــر و دعــا و عبــادت، 
ــه  ــر گرفت ــوردن در نظ ــذا خ ــرای غ ــی ب ــان کاف زم
ــی در  ــتباه غذای ــوارد اش ــی از م ــد. یک ــده باش ش
ایــن مرحلــه، ســریع غــذا خــوردن در وقــت ســحر 
اســت کــه بعــد از چنــد روز روزه گرفتــن در سیســتم 
گــوارش تاثیراتــش را نشــان خواهــد داد؛ مثــل 
ــذا در  ــی غ ــدن طبیع ــم نش ــده، هض ــنگینی مع س
ــای  ــه ناراحتی ه ــده و در ادام ــی مع ــول روز ترش ط

ــده و روده. مع
ــن  ــاه رمضــان ای ــه در م ــاره تغذی ــر درب ــه دیگ  نکت
ــام  ــار و ش ــرف افط ــان ص ــه زم ــد ب ــه بای ــت ک اس
توجــه داشــت. نبایــد بــدون در نظــر داشــتن حجــم 
ــام  ــه ش ــار وارد مرحل ــده در افط ــورده ش ــذای خ غ
خــوردن شــد. صــرف افطــار می بایــد در اولیــن 
فرصــت ممکــن صــورت گیــرد تــا تداخلــی بــا زمــان 
شــام خــوردن پیــش نیایــد. فاصلــه زمانــی افطــار و 
شــام بایــد آنقــدر باشــد کــه در موقــع صــرف شــام، 
غــذای هضــم نشــده در معــده نباشــد. زمــان شــام 
ــه  ــزی شــود ک ــد طــوری برنامه ری خــوردن هــم بای
تــا قبــل از خــواب، زمــان کافــی بــرای هضــم وجــود 
ــه رختخــواب  ــر ب ــا شــکم پ ــد ب داشــته باشــد؛ نبای

رفــت.
 ب- تغذیه در ماه رمضان-میزان غذا خوردن:

از دیگــر نکاتــی کــه دربــاره تغذیــه در مــاه رمضــان 
بایــد بــه آن توجــه کــرد، میــزان غــذا خوردن اســت. 
یکــی از مشــکات در سیســتم غذایــی بســیاری از 
ــرل  ــذا تحــت کنت ــه حجــم غ ــن اســت ک ــراد ای اف
نیســت. حجــم غــذای افطــار بایــد بســیار کم باشــد 
ــود ــارج ش ــده خ ــوردن از مع ــام خ ــل از ش ــا قب  ت

ــش  ــر زیان بخ ــدون اث ــوردن ب ــام خ ــکان ش و ام
ــد  ــام بای ــم ش ــد. حج ــته باش ــود داش ــی وج جانب
ــکان خــوردن  ــا هــم ام ــرل شــود ت ــه نحــوی کنت ب
میــوه بعــد از شــام باشــد و تنقــات مرســوم بعــد از 
شــام بــر محتویــات معــده فشــار نیــاورد؛ همچنیــن 
ــی  ــد و مانع ــش نیای ــواب پی ــد خ ــکلی در رون مش

ــرای غــذا خــوردن در وقــت ســحر نباشــد. ب
 پ- تغذیه در ماه رمضان- چگونه غذا خوردن:

یکــی از معضــات غــذا خــوردن خیلــی افــراد 
ســریع خــوردن غذاســت کــه معمــوال یــا بــه دلیــل 
محدودیــت زمانــی اســت یــا اســترس داشــتن در 
ــه هــر  ــه رســم عــادت؛ ب ــا ب موقــع غــذا خــوردن ی
دلیــل کــه باشــد تاثیــرات مضــرش بــر روی معــده 
ــه  ــوار ب ــی ناگ ــود و عواقب ــد ب ــدید خواه ــیار ش بس
دنبــال خواهــد داشــت. پــس در مــاه مبــارک بایــد 
دقــت داشــت تــا تنظیــم وقــت بــه صورتــی انجــام 
ــام  ــار و ش ــحر، افط ــوردن در س ــذا خ ــا غ ــود ت ش
ــش  ــا آرام ــن ب ــرد؛ بنابرای ــورت نگی ــه ص ــا عجل ب
اســترس  نگرانــی،  شــرایط  در  و  خــوردن   غــذا 
و ناراحتــی غــذا نخــوردن بســیار در تامیــن ســامتی 

دســتگاه گــوارش موثر اســت.
 ت- تغذیه در ماه رمضان -انتخاب نوع غذا

یکــی دیگــر از نــکات در مــورد تغذیــه مــاه رمضــان 
ایــن اســت کــه بایــد توجــه خاصــی بــه نــوع 
غــذای مصرفــی خــود داشــته باشــید.غذاهایی کــه 
ــدة  ــن کنن ــور تعیی ــن فاکت ــم مهمتری ــا میخوری م
ــال تًاســف  ــا کم ــای ماســت. ب ســامتی و بیماریه
عوامــل متعــددی چــون عــدم اطــاع از مــواد 
غذایــی، قــدرت هــوس در انتخــاب، انتخــاب غــذا 
در تنوعــات مکانی-زمانــی، تبلیغــات تولیــد کننــده 
ــادی در  ــدرت اقتص ــاس ق ــر اس ــاب ب ــا، و انتخ ه

ــد. ــت دارن ــا دخال ــی م ــت غذای ــاب نادرس انتخ

یادداشت 

 نحوه فعالیت اصناف
در ماه مبارک رمضان 

ســرهنگ جهانگیــر کریمــی، معــاون اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان بــا تبریــک 
ــی  ــان و آرزوی قبول ــت رمض ــاه پربرک ــیدن م فرارس
طاعــات و عبــادات مــردم مومــن و خداجــو  گفــت: با 
فرارســیدن مــاه رمضــان، فرماندهــی انتظامی اســتان 
نیــز بــا اجــرای طرح هــای انتظامــی و ترافیکــی 
ــی رود و ســعی  ــت م ــاه پربرک ــن م ــه اســتقبال ای ب
می کنــد تــا زمینــه کســب فیــض بیشــتر مــردم را در 

ــد.  ــا فراهــم کن روزه
وی افــزود: بــا توجــه بــه تقــارن مــاه رمضــان و فصل 
ــدن  ــرای گذران ــردم ب ــور م ــتان و حض ــای تابس گرم
ــا،  ــا و تفرجگاه ه ــار در پارک ه ــس از افط ــاعات پ س
ــت  ــور تقوی ــه منظ ــتان ب ــی  اس ــت های انتظام گش
ــه  ــی ک ــا مجرمان ــه ب ــردم و مقابل ــتر م ــت بیش امنی
ایــن فرصــت هســتند،  از  پــی سوء اســتفاده  در 
افزایــش می یابــد. ایــن مقــام مســئول عنــوان 
داشــت: همچنیــن طرح هــای ترافیکــی نیــز در 
 ســاعات شــلوغ نزدیــک اذان مغــرب در ســطح شــهر 
ــد ســعید  ــی قــدس و روز عی ــدر، روز جهان ــی ق لیال
فطــر از ســوی پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
ــم  ــار داری ــهروندان انتظ ــه از ش ــود ک ــال می ش اعم
کمــال همــکاری را بــا مامــوران پلیــس داشــته 
ــه  ــا هرگون ــس ب ــه پلی ــان اینک ــا بی ــند. وی ب باش
روزه خــواری بــه عنــوان جــرم مشــهود برخــورد خواهد 
ــی  ــه دالیل ــه ب ــانی ک ــس از کس ــزود : پلی ــرد، اف ک
قــادر بــه گرفتــن روزه نیســتند می خواهــد از انجــام 
روزه خــواری علنــی بپرهیزنــد و حرمــت ایــن مــاه را 
حفــظ کننــد. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی  درخصــوص 
نحــوه فعالیــت اصنــاف در مــاه رمضــان نیــز گفــت: 
ــارک رمضــان، زمــان  ــه شــروع مــاه مب ــا عنایــت ب ب
ــهر  ــطح ش ــای س ــاپ و چایخانه ه ــت کافی ش فعالی
و اســتان اصفهــان از زمــان افطــار تــا ســاعت 22 و 30 
دقیقــه شــب اســت. وی ادامــه داد: کلیه رســتوران ها 
و اغذیه فروشــی ها از ســاعت 14 بعــداز ظهــر بــه 
بــه فعالیــت می باشــند. ســرهنگ  بعــد مجــاز 
کریمــی  همچنیــن درخصــوص فعالیــت هتل هــا 
اظهــار داشــت: کلیــه هتل هــا و  و مهمانپذیرهــا 
مهمانپذیــران جهت اســکان مســافران خــود در داخل 
واحــد و بــا رعایــت کلیــه موازیــن شــرعی و پوشــش 
مناســب مجــاز بــه فعالیــت در طــول روز می باشــند. 
ایــن مقــام انتظامــی  افــزود: واحدهای صنفــی اغذیه 
ترمینال هــای  در  واقــع  ساندویچ فروشــی های  و 
مســافربری، راه آهــن و فــردوگاه بــه صــورت نوبتــی 
موازیــن  رعایــت  بــا  و  می شــوند  تقســیم بندی 
شــرعی و پوشــش مناســب مجــاز بــه فعالیــت 
هســتند. کریمــی  درخصــوص تعطیــل بــودن مراکــز 
پذیرایــی در طــول روز خبــر داد و تصریــح کــرد: کلیــه 
 مراکــز پذیرایــی اعــم از رســتوران، اغذیــه و ســاندویچ 
بســتنی و آب میــوه و ... در طــول روز تعطیــل هســتند 
و زمــان فعالیــت آن هــا از اذان مغــرب تــا اذان صبــح 

ست.  ا
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
اصفهــان در پایــان بــه تعطیــل بــودن فعالیــت 
اســتخرها در طــول روزهــای ایــن مــاه مبــارک 
ــاهده  ــورت مش ــت در ص ــردم خواس ــر داد و از م خب
روزه خــواری و هرگونــه فعالیــت غیرمجــاز واحدهــای 
صنفــی پلیــس را از طریــق شــماره تلفــن 110 باخبــر 

ــازند.  س
رانندگی در اتوبان یا بزرگراه 

رانندگــی در اتوبــان، بزرگــراه و ســایر راه هــا بــه دلیــل 
ســرعت زیــاد وســایل نقلیــه، شــرایط خاص و بســیار 
ــواری  ــاق ناگ ــا، اتف ــن خط ــی دارد و کمتری حساس
ــری از  ــرای جلوگی ــن رو ب ــرد. از ای ــد ک ایجــاد خواه
بــروز خطــر، رعایــت اصــول و آداب رانندگــی مربــوط 

بــه ایــن مســیرها ضــروری اســت:
ــا از  ــا و بزرگراه ه ــر از اتوبان ه ــروج بی خط ــرای خ  ب
چنــد کیلومتــر قبــل »تابلوهای کنــار خیابــان« را مورد 
ــراغ  ــردن چ ــن ک ــا روش ــم و ب ــرار می دهی ــه ق توج
راهنمــا بــه تدریــج خــودرو را بــه ســمت راســت یــا 
چــپ جــاده )مطابــق بــا خروجــی مدنظــر( هدایــت 
ــه راه  ــا فاصل ــب ب ــود را متناس ــرعت خ ــرده و س ک
خروجــی و شــرایط پیــش رو )تعــداد و میــزان 
ســرعت خودروهــای ســمت راســت یــا چــپ(، 
تنظیــم می کنیــم؛ بــه محــض رســیدن بــه راه 
خروجــی بــا خاطــری آســوده و بــدون ایجــاد رفتــار 
خطرســاز یــا اســترس زا، وارد ایــن مســیر می شــویم.  
ــتاب  ــا ش ــان ب ــا اتوب ــراه ی ــا در بزرگ ــردد خودروه  ت
ــک ــدون ش ــود و ب ــام می ش ــادی انج ــرعت زی  و س

 اقــدام ناگهانــی کاهــش ســرعت، حادثه ســاز اســت 
 و از ایــن روســت کــه برای هــر اقدامی، بایــد به تدریج 

از سرعت خود کاست. 
ــا  ــی ی ــا، راه خروج ــام بزرگراه ه ــه در تم ــا ک از آنج
ورودی وجــود دارد، بنابرایــن هنــگام نزدیــک شــدن 
بــه خروجی هــا و ورودی هــا، از خطــوط کنــاری جــاده 
فاصلــه می گیریــم. ایــن کار دو مزیــت دارد: اول اینکه 
ــراه ــا بزرگ ــان ی ــه اتوب ــال ورود ب ــای در ح  خودروه

راحت تــر می تواننــد وارد شــوند و از احتمــال برخــورد 
بــا آن هــا جلوگیــری می شــود. 
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ــه  ــه، ب ــار شــتری را در دســت گرفت موشــی کوچــک مه
ــم  ــن من ــه ای ــد ک ــود می بالی ــه خ ــید و ب ــو می کش جل
ــی او  ــی در پ ــا چاالک ــتر ب ــم. ش ــتر را می کش ــه ش ک
ــز  ــه غرورآمی ــه اندیش ــتر ب ــا ش ــن اثن ــت. در ای می رف
مــوش پــی بــرد. پیــش خــود گفــت : »فعــا سرخوشــی 
کــن تــا بــه موقعــش تــو را بــه خــودت بشناســم و رســوا 

شــوی.«
    همین طــور کــه می رفتنــد بــه جــوی بزرگــی رســیدند. 
ــر  ــت، ب ــه را نداش ــذر از آن رودخان ــوان گ ــه ت ــوش ک م

جــای ایســتاد و تــکان نخــورد.
و گفــت: »بــرای چــه  بــه مــوش کــرد  رو   شــتر 
ــرو. آخــر  ــو ب ــه جل ــردار و ب ــه گام ب ایســتاده ای؟! مردان

تــو پیشــاهنگ و جلــودار منــی.«
ــن  ــت. م ــق اس ــی عمی ــن آب خیل ــت: »ای ــوش گف م

می ترســم غــرق شــوم.«
 شــتر گفــت: »ببینــم چقــدر عمــق دارد؟« و ســپس بــا 
ســرعت پایــش را در آب نهــاد و گفــت: اینکــه تــا زانــوی 

مــن اســت؛ چــرا می ترســی و ایســتاده ای؟!«
ــو  ــوی ت ــا و زان ــن کج ــوی م ــخ داد: »زان ــوش پاس م
ــن  ــرای م ــه و ب ــو مورچ ــرای ت ــه ب ــن رودخان ــا؛ ای کج
اژدهاســت. اگــر آب تــا زانــوی توســت، صــد گــز از ســر 

مــن می گــذرد.«
 گفت گستاخی نکن بار دگر

تا نسوزد جسم و جانت زین شرر

ــور  ــن آب عب ــرا از ای ــردم؛ م ــه ک  مــوش گفــت: »توب
ــده.« ب

ــن  ــین؛ م ــم بنش ــا روی کوهان ــواب داد: »بی ــتر ج  ش
جــا  ایــن  از  می توانــم  را  تــو  چــون  هــزار  صدهــا 

بگذرانــم.«
 چون پیمبر نیستی، پس رو به راه

  تا رسی از چاه روزی سوی جاه
  غــرور بــه خــود راه نــده؛ ابتــدا پیــروی کــن، شــاگردی 
ــاز شــود؛  ــت ب ــا زبان ــن ت ــوش ک ــاش، گ ــد ب ــن، مری ک
آنــگاه زبــان گشــا و آن هــم نخســت بــه صورت پرســش 
ــوع  ــن موض ــی و باط ــال معن ــه ح ــه و در هم  و فروتنان

و مطلب را بنگر تا به معرفت حقیقی برسی. 

حکایت موشی 
که مهار شتر می کشید!

ـــمـــاره 174 ســـــال دوم                ݡسݒ

دوران نوجوانــی یکــی از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن دوران 
زندگــی اســت و بخــش عمــده شــخصیت در این دوران شــکل 

می گیــرد.
ارتبــاط بــا نوجوانــان   اغلــب والدیــن از نحــوه درســت 
کوچک تریــن  دلیــل  همیــن  بــه  و  نیســتند  آگاه 
تنــد  واکنش هــای  بــروز  ســبب  رفتارشــان  یــا   حــرف 
ــوه  ــود. نح ــوان می ش ــب نوج ــی از جان ــل پیش بین و غیرقاب
برقــراری ارتبــاط کامــی  بــا نوجــوان، اولیــن قــدم بــرای درک 
متقابــل اســت.مهم ترین تحــوالت جســمی  و روحــی در ایــن 
دوران شــکل می گیــرد. در ایــن دوران، نوجــوان و والدیــن 
شــاهد تغییــرات اساســی در ظاهــر و روان نوجــوان هســتند. 
نوجــوان در تــاش اســت تــا بیــن تصــوری کــه از خــود دارد و 
تصــوری کــه دیگــران از او دارنــد هماهنگــی ایجــاد کنــد. گاهــی 
اوقــات طــرد شــدن از ســوی اجتمــاع یــا اطرافیــان، می توانــد 
ــاس  ــد احس ــی نتوان ــچ راه ــوان از هی ــه نوج ــود ک ــبب ش س
هویــت کند.تغییــرات هورمونــی، جســمی، تغییــر نگــرش 
ــود  ــات خ ــرای اثب ــاش ب ــان، ت ــود و اطرافی ــه خ ــبت ب  نس
ــرات دوران  ــن تغیی ــه مهم تری ــی از جمل ــی از دوران کودک رهای
پــرورش  و  تربیــت  می شــوند.نحوه  محســوب  نوجوانــی 
ــا  ــه ب ــای مواجه ــب مهارت ه ــی در کس ــوان از دوران کودک نوج
ایــن دوران بســیار تاثیرگــذار اســت. از طرفــی محیــط خانــواده 
و مدرســه نیــز می توانــد بســتر رشــد روحــی و عقلــی نوجــوان 
را فراهــم کنــد یــا موجــب ســرخوردگی او شــود. از آنجایــی کــه 
تمــام والدیــن خواهــان موفقیت و پیشــرفت فرزندان هســتند، 
ــان بســیار حایــز اهمیــت اســت  ــا آن نحــوه برقــراری ارتبــاط ب
و می توانــد نقــش تعیین کننــده ای در آینــده آنــان داشــته 
باشــد. در ادامــه بــه چنــد نکتــه اساســی بــرای نحــوه ارتبــاط با 

نوجوانــان اشــاره شــده اســت:
1( دستوری حرف نزنید

ــه  ــا دوطرف ــن شــما و نوجــوان کام ــه بی ــد مکالم ســعی کنی
باشــد. دســتوری حــرف زدن و دیکتــه کــردن دســتورالعمل ها 
آن هــم بــا صــدای بلنــد ســبب می شــود کــه نوجــوان واکنــش 
ــن  ــد. لح ــا باش ــر بی اعتن ــت کم در ظاه ــد و دس ــان ده نش
صــدای خــود را آرام کنیــد و ســعی کنیــد نوجــوان را در بحــث 
شــرکت دهیــد.  بــه نحــوی برخــورد کنیــد کــه نوجــوان، شــما 
ــار او  ــه در کن ــد ک ــا حــس کن ــد و کام ــل خــود نبین را در مقاب
ــار  ــد و آث ــورد کنی ــرام برخ ــا احت ــان ب ــا نوجوان ــتاده اید. ب ایس

ــد. ــاهده کنی ــگفت انگیز آن را مش ش
2(هنــگام برقــراری ارتبــاط بــا نوجــوان، تمــام نکات مثبــت او را 
درنظــر داشــته باشــید و مــدام گوشــزد کنیداین کار ســبب رشــد 
ــان را  ــان می شــود و آن ــس نوجوان ــزت نف ــس و ع اعتمادبه نف

بــه انجــام کارهــای خــوب تشــویق می کنــد.
3( به نوجوان توهین نکنید

توهیــن بــه طــرف مقابــل در هــر ســنی باشــد، ســبب می شــود 
کــه حرف هــای شــما شــنیده نشــود. یادمــان باشــد شــنونده 
هــر شــخصی باشــد، هرگــز حــق توهیــن نداریــد.4( نوجــوان را 

بــا هــم ســن و ســاالنش مقایســه نکنیــد
ــه  ــا نتیج ــد م ــروز فرزن ــگاه ام ــار و جای ــد رفت ــان باش یادم
مــا  اســت کــه  و محیــط خانوادگــی  تربیــت  مســتقیم 
ــا هــم ســن و  ــم. مقایســه نوجــوان ب ــب داده ای ــرای او ترتی ب
ــخص دارای  ــر ش ــود. ه ــرخوردگی می ش ــبب س ــاالنش س س
ــد  ــه بای ــه خــود اســت ک ــازات مخصــوص ب ــا و امتی ویژگی ه
 بــا بازگــو کــردن و مهــم جلــوه دادن آن، زمینــه پــرورش و رشــد 

را فراهم کرد.

 چند نکته اساسی درباره ارتباط
 با نوجوانان

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

روزه، آزمون اخالص
قال امیرالمومنین علیه السالم:

فرض اهلل ... الصیام ابتالء الخالص الخلق 
امام علی علیه السالم فرمود:

 خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق 
را بیازماید.
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-«  حدیث روز   »-
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خدایا روزى کن مرا در آنروز هوش وخودآگاهى را ودور بدار در آن روز از 
نادانى وگمراهى وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزى که فرود آوردى در آن 

به بخشش خودت اى بخشنده ترین بخشندگان.

-«   دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان  »-

ــی به خصــوص  ــج فرهنــگ کتابخوان     تروی
کیمیای وطن 

 فریناز سهرابی
ــای  ــی از ضرورت ه ــی یک ــای دین کتاب ه
ــدم در راه  ــه ق ــی ک ــی از ارگان های ــت؛ یک ــه اس ــروز جامع ام
ترویــج عقایــد و علــوم دینــی گذاشــته اســت، شــرکت توزیــع 
بــرق شهرســتان اصفهــان اســت؛ این شــرکت توانســته بــا اتکا 
بــر همیــن عقایــد و فرهنــگ دینــی و برنامه هــای مدونــی کــه 
ــه   ــته رتب ــال گذش ــد س ــی چن ــت، ط ــرده اس ــزی ک طرح ری
تکریــم اربــاب رجــوع را کســب کنــد. یکــی از برنامه هــای ایــن 
شــرکت برگــزاری مســابقه  کتابخوانــی امــام مهدی)عــج( بــه 
مناســبت اعیــاد شــعبانیه بــود کــه بــا اســتقبال خوبــی مواجــه 

شد.
  کانون قرآن و عترت

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب ــری، مدی ــد علی اکب محم
از  می گویــد:  زمینــه  ایــن  در  اصفهــان  بــرق شهرســتان 
زیرمجموعه هــای روابــط عمومــی شــرکت بــرق، کانــون قــرآن 
و عتــرت اســت کــه فعالیــت خــود را از ســال 92 اغــاز کــرده 
اســت. یکــی از وظایــف آن، برگــزاری برنامه هــا و مســابقات 
ــزار  ــالیانه برگ ــورت س ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــی متنوع فرهنگ
می شــود و هــدف از آن توســعه  فرهنــگ قرآنــی و ســیره  اهــل 
بیــت بیــن همــکاران و خانواده هــای آن هاســت. در واقــع 
اصــل و بنــای شــرکت بــر ایــن اســت کــه کلیــه فعالیت هــای 
ــکاران هــم خانواده هایشــان باشــد؛  ــرای هم فرهنگــی هــم ب
ــواده  شــرکت  ــی از خان ــم جزی ــان ه ــواده کارکن ــه خان چــرا ک
ــادی  ــه ســاعات زی ــدی ک ــن کارمن ــه نظــر م ــرق اســت و ب ب
محیــط  در  قطعــا  اســت،  خدمــت  مشــغول  اداره  در  را 
ــک و  ــه کم ــدان ب ــی فرزن ــد و بالندگ ــت رش ــزل و در جه من

ــا  ــعی م ــتا س ــن راس ــاز دارد. در ای ــی نی ــای اساس راهکاره
ــب کان  ــن قال ــرکت در ای ــت ش ــه فعالی ــت ک ــن اس ــر ای ب
مســابقات  برگــزاری  مکاتبــه ای،  آموزش هــای  بگنجــد. 
ــابقات  ــزاری مس ــی و برگ ــب آموزش ــال مطال ــی، ارس پیامک
 غیرحضــوری بخشــی از فعالیت هــای مــا در ایــن زمینــه

 است.
  برنامه های ماه مبارک رمضان

علی اکبــری دربــاره  برنامه هــای مخصــوص مــاه مبــارک 
رمضــان می گویــد: اهــم فعالیت هــای مــا منحصــر بــه 
مــاه محــرم  در  مثــًا  نمی شــود؛  رمضــان  مبــارک  مــاه 

ــه اســتقبال  ــود ک ــارت عاشــورا ب ــزاری مســابقه  حفــظ زی برگ
آن مســابقه  کتابخوانــی  از  پــس  آن شــد.  از  بی نظیــری 
را داشــتیم کــه از اول مــاه شــعبان بــه مناســبت ترویــج 
ــرای  ــا ب ــای م ــا برنامه ه ــد؛ ام ــاز ش ــت آغ ــگ مهدوی فرهن
عنکبــوت ســوره   تفســیر  شــامل  رمضــان  مبــارک   مــاه 

مســابقات فرهنگــی متعــدد و جشــنواره های قرآنــی در چنــد 
ســطح حفــظ، قرائــت، مفاهیــم و.. بیــن خواهــران و بــرادران 

اســت.
  موفقیت در تکریم ارباب رجوع

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 

اصفهــان راجــع بــه اهــداف برگــزاری برنامه هــای قرآنــی 
ــت  ــرورت فعالی ــه ض ــی ک ــی از نکات ــت: یک ــی گف و فرهنگ
علــوم  کــردن  نهادینــه  می کنــد،  ایجــاب  را   فرهنگــی 
اداری  ســامت  همــکاران  بیــن  دینــی  معــارف   و 
و توســعه  فضــای معنویــت بــرای پیشــگیری از جنبــه تأدیبــی 
و انضباطــی در اداره هاســت. جــای خوشــحالی اســت کــه بــه 
اهــداف خــود تــا حــدودی دســت پیــدا کرده ایــم؛ چــرا کــه در 
چند ســال گذشــته نســبت بــه تکریم اربــاب رجــوع در اصفهان 
بــه عنــوان شــرکت برتــر انتخــاب شــدیم و تعــداد شــکایات ما 
در اداره اســتانداری بــه صفــر رســید. همچنیــن بــاز در بحــث 
تکریــم اربــاب رجــوع روابــط عمومی شــرکت بــه عنــوان روابط 
ــوح  ــی شــناخته شــده اســت و توانســته ل ــر مل ــی برت  عموم

و تندیس های زیادی را کسب کند.
  استقبال خانواده ها

ــا  ــه ب ــرق در رابط ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــه  ــل اینک ــه دلی ــزود: ب ــا اف ــا از برنامه ه ــتقبال خانواده ه اس
ــا  ــرح و برنامه ه ــن ط ــتره  ای ــت گس ــن اس ــر ای ــا ب ــعی م  س
بیــت،  اهــل  و  قرآنــی  زمینه هــای  جملــه  از  متنــوع 
ــت.  ــوده اس ــوب ب ــتقبال خ ــد، اس ــی باش ــی و ورزش فرهنگ
کارکنــان  فرزنــدان  حضــور  بــا  حتــی  زمینــه  ایــن   در 
و آشــنایی آن هــا بــا علــوم قرآنــی و دیگــر رشــته ها، بــا 
موسســات فرهنگــی تفاهم نامــه ای امضــا شــده اســت. 
بــر  از اهرم هــای دیگــر  بــا اســتفاده  امیــد اســت کــه 
بتوانیــم  و  بیفزاییــم  اســتقبال کنندگان  حضــور  و  عاقــه 
دســت زمینــه  ایــن  در  خــود  بلندمــدت  اهــداف   بــه 

 یابیم.

در گفت وگوی کیمیای وطن با مدیر روابط عمومی توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح شد:

ضرورت نهادینه کردن معارف دینی در بین کارکنان


