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شاخصه سوم جوان مسلمان انقالبی

له
قا

رم
س گاهی و بصیرت علم، آ

ــی  ــته از آزاداندیش ــماره های گذش ــل و ش ــتار قب در نوش
و تقــوای جــوان مســلمان و انقالبــی بــه عنــوان دو 

شــاخص مهــم یــاد شــد. امــا ویژگــی ســومی کــه بایــد بــرای 
ــی مســلمان برشــمرد آگاهــی و بینــش اســت.  جــوان انقالب
ــاز از  ــی  نی ــود را ب ــز خ ــی هرگ ــلمان انقالب ــوان مس ــک ج ی
علــم و دانــش ندانســته و وقــت خــود را بــه مطالعــات دینــی 
سیاســی و ... اختصــاص مــی  دهــد. او وظیفــه خویــش مــی 
ــای الزم  ــالم آگاهی ه ــان و اس ــایل روز جه ــاره مس ــد درب   دان
را داشــته باشــد و بــا مطالعــات همــه  جانبــه بینــش و 

بصیرتــی کامــل نســبت بــه قضایــا کســب نمایــد. 
چنیــن جوانــی تــک ُبعــدی نبــوده و تمــام جوانــب موضوعــات 
 را مدنظــر قــرار خواهــد داد. همــواره بــه دنبــال حقیقــت اســت 
و بــرای رســیدن بــه حقیقــت از هیــچ تالشــی فروگــذار 
ــه راحتــی فریــب سیاســت  هــای  نخواهــد کــرد؛ در نتیجــه ب
ــر  ــورد و از نظ ــد خ ــان را نخواه ــت بازان جه ــگ سیاس رنگارن

فکــری بازیچــه دستشــان نمی شــود ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

به جوانان مومن انقالبی ارادت دارم

یک لیتر اسانس 
گل محمدی معادل 
360 بشکه نفت است

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانیددر صفحه اقتصاد )3( بخوانید

م الف :2442

صاحبان محترم مشاغل

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

بر اساس اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 
بر در آمد صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( از تیرماه به خردادماه تغییر یافته و 

مودیان محترم بایستی اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 را از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه 1395 ارائه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،1249(نوبت  اول 
شرکت ملی گاز ایران 

شرکت گاز استان اصفهان 
سهامی خاص

1- موضــوع مناقصــه: انجــام عملیــات امــداد، نگهــداری، بهــره بــرداری و تعمیــرات تاسیســات گاز رســانی و 
یع صورتحســاب  تــور در ســایز های مختلــف و خدمات کنتور خوانی و توز نصــب، جمــع آوری و جابجائــی کنتــور و رگوال
زنه،  دشــک، هرنــد، ور مشــترکین، وصــول مطالبــات مشــترکین بدهــکار و خدمــات عمومــی در ســطح نواحــی کوهپایــه، تو

وســتاهای تابعه  ســجزی و ر
یال(  یال )دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ر 2-میزان تضمین شرکت در مناقصه: 2/120/000/000 ر

وان: 1452552 راحݐ ݡکد ڡݐ
گزار : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ 13۹5/04/0۹  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار
ونیکــی شــرکت گاز اســتان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
اصفهــان بــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفن هــای 5-3۶2۷1031-031امــور 

قراردادهــای شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.

دعوت به همکاری
وزنامه کیمیای وطن دعوت به همکاری می نماید: ر

پــرداز بــا گواهینامــه موتــور 5- خدمتــکار ۶- طــراح آشــنا بــه  یــاب مجــرب 4- کار 1- خبرنــگار 2- عــکاس3-  بازار
تلفن تماس: 32298058-031 ایندیزایــن، گرافیــک، فتــو شــاپ 
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شاخصه سوم جوان مسلمان انقالبی
علم، آگاهی و بصیرت          

ادامه از صفحه یک: 

ــاذر!  ــود: اى اب ــه فرم ــه و آل ــی هللا علی ــرم صل ــول اک  رس
ــرگرمی هاى  ــا و س ــدا از دنی ــر خ ــه خاط ــى ب ــچ جوان هی
ــر  ــدا پی ــت خ ــش را در طاع ــى خوی ــد و جوان آن رونگردان
ــه او  ــق را ب ــاداش 72 صدی ــد پ ــه خداون ــر اینک ــد، مگ نکن

ــد.  عطــا فرمای
ــم  ــه عل ــه دارد ب ــی ک ــایه مطالعات ــلمان در س ــوان مس ج
 دیــن هــم می پــردازد و  شــبهات بــه راحتــی ، اعتقــادات او 
را متزلــزل نمی کنــد. او ایــن آمادگــی را دارد کــه در  مقابــل 
هجمه هــا از دینــش دفــاع کنــد و بــا هــر بــادی بــه ســمتی 

خــم نمی شــود و بــه اصطــاح غیــرت دینــی دارد.
ایــن انتظــار را ائمــه علیهــم الســام از یــک جــوان شــیعه 
ــا جایــی کــه تفکــر نکــردن و آگاه نبــودن ایشــان  ــد ت  دارن
را بــه خشــم آورده و  خــود می فرماینــد بــا جوانــان  بی فکــر 
برخــورد قاطــع خواهنــد داشــت؛ امــام صــادق علیه الســام 
فرمــود: اگــر جوانــى از جوانــان شــیعه را نــزد مــن آورنــد که 
دیــــن را نـمى شـناســـد، او را تادیــب و تنبیــه خواهــم کرد. 
)تحــف العقــول، ص 302( جــوان انقابــی بــه ســه اصــل 
مهــم »رحــم هللا امــرا علــم مــن ایــن و فــی ایــن و الــی 
ــد ــن« توجــه دارد، گذشــته را مطالعــه و بررســی می کن  ای
 از شــرایط زمــان خــود آگاه اســت،  پیوســته شــرایط 
ــه  ــا مطالع ــده ب ــه آین ــرای ورود ب ــد، ب ــه می کن را مطالع
بــدون مطالعــه   کامــل حرکــت می کنــد و هیــچ گاه 
بــدون شــناخت حرکــت  و  امــور  جوانــب  بررســی  و 
ــه  ــدون مطالعــه، محکــوم ب ــد؛ چــرا کــه حرکــت ب نمی کن
شکســت و دســت کــم ایســتایی اســت و ایــن بــا روحیــه 

ــدارد. ــازگاری ن ــی س ــلمان انقاب ــوان مس ج
 مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: فــرداى ایــن کشــور
فــرداى ایــن ملــت، بــه احســاس مســئولیت امــروز شــما 
نیازمنــد اســت. احســاس مســئولیت کنیــد کــه چــه 
بشــود؟ کــه خــود را بســازید؛ از لحــاظ علمــى بســازید، از 
ــاد  ــان را زی ــرت خودت ــوا بســازید، بصی لحــاظ ایمــان و تق
 کنیــد آگاهى هــاى خودتــان را نســبت بــه امــروز و دیــروز 
ــال  ــر، دوازده س ــال دیگ ــد. ده س ــش بدهی ــردا افزای و ف
ــر  دیگــر همــه  شــما جمعیتــى کــه اینجــا هســتید و نظای
شــما در سرتاســر کشــور، جوانــان تحصیلکــرده اى هســتند 
ــد  ــران خواهن ــت ای ــى مل ــه  زندگ ــدان عرص ــه وارد می ک
ــان  شــد و بســیارى از شــماها مســئولیت هایى در اختیارت
آینــده وزراى  آینــده،  جمهــور  رؤســاى  بــود.   خواهــد 

مدیــران آینــده و برجســتگان گوناگون بخش هــاى مختلف 
 آینــده - آن کســانى کــه طراحنــد، برنامه ریزنــد، متفکرنــد

تئوریســین اداره  کشــور هســتند - از میــان شــماها پدیــد 
 مى آینــد؛ از میــان شــماها برمی خیزنــد. ایــن مدیــران 
و ایــن برنامه ریــزان، هــم بایــد عالــم باشــند، هم بــه معناى 
ــر باشــند.  ــن، پاکدامــن و بصی ــد متدی ــه بای ــى کلم حقیق
 ایــن نمی شــود، مگــر اینکــه شــما از حــاال خودتــان را آمــاده 

کنید.]1[ 
ملــت ایــران بــه خاطــر اینکــه گذشــته  خــود را بــا بصیــرت 
نــگاه مى کنــد، چشــم خــود را بــر گذشــته نمى بنــدد. 
مســایل تاریــخ خــود، تاریــخ نزدیــک خــود، از صــد 
ســال پیــش، از پنجــاه ســال پیــش، از ســى ســال 
ــن  ــه ای ــران ب ــت ای ــد. مل ــگاه مى کن ــت ن ــا دق ــش را ب پی
ــع  ــتکبار - و در وض ــم اس ــه رژی ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج
ــکا - در طــول شــاید  ــاالت متحــده  آمری ــم ای ــى، رژی فعل
ــم منحــوس  قریــب ســى و پنــج ســال کــه در زمــان رژی
ــه او  ــته، ب ــى داش ــلط سیاس ــور تس ــن کش ــر ای ــوى ب پهل
ــران، ایــن را فهمیــده  ــدى کــرده اســت. ملــت ای ــى ب  خیل
و دانســته و دیــده اســت. دســت این هــا بــه خــون مــردم 
آغشــته اســت. بــه ایــن ملــت اهانــت کردنــد، ثروت هــاى 
ــم  ــل رژی ــرى - مث ــد ضدبش ــم فاس ــد و از رژی او را بردن

ــد.]2[ محمدرضــا - حمایــت کردن
و نیــز فرمودنــد یکــی از ویژگی هــای اساســی جــوان 
ــتن  ــی داش ــتن و آگاه ــرت داش ــی، بصی ــن و انقاب مؤم
اســت:  و خــارج کشــور  داخــل  از مســایل سیاســی 
دنبــال  را حتمــا  نکتــه  بایــد ســه  امــروز  »جوان هــا 
ــه ســوم آگاهــی سیاســی اســت. آگاهــی  ــد… و نکت کنن
ــل  ــی مث ــه رژیم های ــه مســایلی اســت ک سیاســی از جمل
ــوی از آن واهمــه داشــتند و از اینکــه  ــم منحــوس پهل رژی
ــی  ــای سیاس ــث و آگاهی ه ــراغ مباح ــه س ــجویان ب دانش
امــر  ایــن  لــذا نمی گذاشــتند  برونــد، می هراســیدند؛ 

تحقــق بپذیــرد.«]3[
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــه پیچیده ت ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض  ای
ــی  ــد؛ ضرورت ــدا می کن ــف پی ــی مضاع ــان ضرورت در جه
ــد:  ــاس می ش ــر احس ــاب کمت ــدای انق ــاید در ابت ــه ش ک
»جــواِن اّوِل انقــاب احتیــاج بــه تحلیــل نداشــت و 
ــود؛  ــن ب ــش روش ــز برای ــت؛ همه چی ــل نمی خواس تحلی
ــود؛  ــده ب ــه چشــم خــود دی ــز را خــودش ب چــون همه چی
ــاواِک  ــا را س ــاوت آمریکایى ه ــا را قس ــور آمریکایى ه حض
ــر  ــد فک ــما بای ــروز ش ــا ام ــا را اّم ــت آموزِ آمریکایى ه دس
ــا[  ــن ب ــرف ]گفت ــد؛ ِص ــت کنی ــد، دق ــل کنی ــد، تحلی کنی
زبــان نباشــد؛ معلــوم باشــد چــرا ملــت ایــران بــا اســتکبار 
مخالــف اســت؛ چــرا بــا رویکردهــاى ایاالت متحــده  
آمریــکا مخالــف اســت؛ ایــن بیــزارى ناشــى از چیســت؛ 
ــق  ــا تحقی ــه درســتى و ب ــن را جــواِن امــروز بایســتى ب ای

ــد.«]4[ بفهم
ــوزان و دانشــجویان در  ــى از دانش آم ــا جمع ــدار ب ]1[ . دی

ــان 1387/8/8 آســتانه  ســالروز ســیزده آب
]2[ . بیانــات در اجتمــاع نیروهــاى شــرکت کننده در مانــور 

عظیــم طریــق  القــدس 1376/2/3
)73/3/18( -]3[

ــجویان  ــوزان و دانش ــا دانش آم ــدار ب ــات در دی ]4[- بیان
1392/08/12

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خدیجه کبری)س(، اول زن مسمان                                    
ــت  ــادف اس ــان مص ــارک رمض ــاه مب ــم م روز ده
بــا ســالروز وفــات حضــرت خدیجــه)س(، اولیــن 
همســر پیامبــر اســام)ص(. بــه همیــن مناســبت 
ضمــن عــرض تســلیت، مطلبــی در ایــن رابطــه بــه 

عــرض می رســد.
ــادر  ــدر و م ــب پ ــا از جان ــام هللا علیه ــه س خدیج
اصیل تریــن  از  مــادری  و  پــدری  اجــداد  و 
ــرافت  ــب ش ــرب و صاح ــرة الع ــای جزی خانواده ه
و ســیادت بودنــد و خــدا خواســت کــه ایــن بانــوی 
ــازده اختــرِ بــرج  بی همتــای حــرم نبــوت و مــادرِ ی
امامــت و والیــت، در عقــل، ادب، حکمــت، بصیــرت 
و معرفــت، نابغــه و ممتــاز باشــد. او نمونه برجســته 
ــد  ــه همانن ــود ک ــش ب ــم و بین ــوغ و فه ــال و نب کم
آن را در میــان مــردان و زنــان، کمتــر می تــوان 
یافــت و عفــت، نجابــت، طهــارت، ســخاوت، حســن 
معاشــرت و صمیمیــت و مهــر و وفــا از جملــه 
ــه  ــت، خدیج ــود. در جاهلی ــته او ب ــات برجس صف
را طاهــره و ســیده نســا قریــش می خواندنــد 
ــه  ــر هم ــه ب ــی ک ــار بانوی ــی از چه ــام، یک و در اس
بانــوان بهشــت فضیلــت و برتــری دارنــد، شــناخته 
شــد و جــز دختــر ارجمنــد و عزیــزش، هیــچ 
ــرای  ــت را نیافــت. او ب ــام و فضیل ــن مق ــی ای بانوی
رســول خــدا صلــی هللا علیــه وآلــه، نعمتــی بــزرگ 
 و رحمتــی از رحمــات واســعه خداونــد متعــال

 بود. 
ــه و  ــرون خان ــه بی ــردی ک ــژه م ــرد، به وی ــرای م ب
مشــغول  بــزرگ  فعالیت هــای  بــه  اجتمــاع  در 
ــده دار  ــد و عه ــته باش ــم داش ــد عظی ــوده و مقاص ب
 پیــکار و جهــاد بــوده و مــورد یــورش مخالفــان 
ــده  ــن آرامش دهن و هجــوم دشــمنان باشــد، بهتری
اســتقامت  و  پایــداری  نگهبــان  و  روح  و   قلــب 
و رفع کننــده خســتگی و ناراحتــی، همســر هوشــیار 
و خردمنــد و مهربــان و دلســوز اســت. اگــر مــردی 
در خــارج از خانــه بــا دشــمنان گــرم پیــکار گشــته 
 و بــه حمله هــای وحشــیانه، اســتهزا، ســرزنش 
و اذیــت و آزار مــردم گرفتــار شــود و در منــزل نیــز 
 بــا همســری نــادان و بدخــو و ترســو، ضعیــف 
و  کار  از  را  او  شــود کــه  روبــه رو  شــماتتگر،  و 
ــت،  ــر اوس ــه مدنظ ــی ک ــودن راه ــدف وی و پیم ه
ــوا  ــرک دع ــه ت ــد و ب ــرزنش کن ــازدارد و او را س  ب
ــه  ــد، از اینک ــمنان وادار کن ــه دش ــدن ب و تسلیم ش
هــر روز شــوهرش مــورد شــتم و اســتهزای جاهــان 
قــرار می گیــرد، خســته و ناخوشــایند باشــد و 
ــد  ــش برنیای ــر خوی ــکات همس ــل مش ــی ح  در پ
مــرد آن  دشــواری های  و  مشــکات   بی شــک 
دوچنــدان خواهــد شــد. بــدون تردیــد چنیــن 
ــواری هایش  ــکات و دش ــر مش ــواره ب ــردی هم م
ــر  ــا همس ــه نه تنه ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــزوده خواه اف
ــت،  ــرده اس ــاری نک ــکات ی ــل مش وی او را در ح
بلکــه بــا اعمــال و رفتــار غیرمنطقــی خــود از قبیــل: 
ســرزنش و اعتــراض، آن مشــکات را صــد چنــدان 

ــرده اســت.  ک
آورنــده  وآلــه  پیامبــر اســام صلــی هللا علیــه 
خــدا  طــرف  از  آســمانی،  رســالت  بزرگ تریــن 
 مامــور بــود کــه بــا خرافــات و مظاهــر شــرک 
و بت پرســتی و ســتمگری و محرومیــت توده هــای 
ضعیــف و فقــر و جهــل و نادانــی، فســاد و فحشــا 
 و آنچــه رذایــل بــود، مبــارزه و بــا گردنکشــان
مشــرکان و بت پرســتاِن متعصــب، رؤســای قبایــل 
 و ســران اســتثمار، بــا عــادات و ادیــان باطــل 

و تعصبات کورکورانه جهاد کند. 
ــه  ــوان و قــدرت خویــش از جمل مشــرکان، همــه ت
ــن و مردافکــن، شــعرای دشــنام ده  شــجاعان پیلت
ــش  ــرد، خوی ــاش، زن و م ــزاگو، اراذل و اوب و ناس
ــرت  ــداف آن حض ــا اه ــارزه ب ــرای مب ــه را ب و بیگان
 بســیج کردنــد و تــا آنجــا کــه می توانســتند او 
ــد؛  ــد؛ می زدن ــن از یارانــش را اذیــت کردن ــد ت و چن
راهــش  ســر  می گفتنــد؛  ناســزا   می رنجاندنــد، 
ــا خــار و خاشــاک می بســتند؛ در حــال نمــاز و  را ب
ــط خــود  ــد و رواب ــه او توهیــن می کردن پرســتش ب

را بــا او و یارانــش قطــع کردنــد.
موانــع  و  دشــمن  همــه  ایــن  وجــود  بــا    
ــمنان ــن دش ــه ای ــان هم ــر در می ــکات، اگ  و مش
پیامبــر صلــی هللا علیــه وآلــه وســلم هــر روز وقتــی 
ــرض  ــه و معت ــره گرفت ــا چه ــد، ب ــه می آم ــه خان ب
ــان  ــیده زن ــه س ــری ک ــم همس ــرش، آن ه همس
قریــش و دارای آن شــخصیت و صاحــب آن همــه 
ــه از راه  ــد ک ــه رو می ش ــود، روب ــت ب ــروت و مکن ث
ــا اعتــراض، از او می خواســت  دلســوزی و ترحــم ی
تــا از دعــوت خویــش دســت بــردارد و خــود را مــورد 
ــه  ــد، در چ ــرار نده ــتهزا ق ــت و اس ــه اهان ــن هم ای

ــت؟ ــرار می گرف ــواری ق ــب و دش ــع عجی وض
 امــا لطــف خــدا دریچه هــای قلــب خدیجــه را چنان 
ــاز کــرد   بــه ســوی درک حقانیــت دعــوت اســام ب
ــی و سرشــار از معرفــت  ــان دلــش را نوران  و آن چن
ــی  ــر صل ــود کــه هرگــز پیامب ــده ب و حکمــت گردانی
 هللا علیــه وآلــه و ســلم بــا چنــان منظــره اســفناک

در داخل خانه روبه رو نشد. 
 آری! خدیجــه نخســتین زنــی بــود کــه دیــن 
ــه  ــی هللا علی ــر صل ــا پیامب ــت و ب ــام را پذیرف اس
ــی  ــن اب ــی ب ــز عل ــد و ج ــاز خوان ــلم نم ــه وس وآل
ــام او  ــابقه اس ــدا س ــدگان خ ــی از بن ــب، کس  طال

را ندارد و او اولین زن مسلمان جهان بود. 

یادداشت سردبیر

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــئوالن  ــوه، مس ــه ق ــران س ــا س ــدار ب ــنبه در دی ــر روز سه ش   عص
ارشــد دســتگاه های مختلــف  مدیــران  نظــام،  و کارگــزاران 
و عناصــر فعــال سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی، افزایــش 
ــت  ــدار مل ــت و اقت ــب مصونی ــی را موج ــای اساس توانمندی ه
ــدی در  ــزی و اولویت بن ــد: برنامه ری ــد و افزودن ــور خواندن و کش
حــل دو مشــکل اساســی رکــود و بیــکاری، شــتاب حرکــت بــرای 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــی را افزون ت ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
رهبــر معظــم انقــاب اســامی  در ابتــدای ســخنان خود بــا توصیه 
بــه بهره گیــری هــر چــه بیشــتر از فضــای معنــوی مــاه مبــارک 
ــد  ــه بعضــی ادعیــه در ایــن مــاه شــریف اشــاره کردن  رمضــان ب
و گفتنــد: در بعضــی ادعیــه رمضانــی درخواســت نجــات از 
ــه  ــئوالن ب ــرده مس ــی نک ــر خدای ــه اگ ــت ک ــده اس ــی ش گناهان
ــور  ــه کش ــه و ب ــه جامع ــه هم ــرر آن ب ــوند، ض ــا ش ــا مبت آن ه

ــید. ــد رس خواه
ــوا  ــا را تق ــان و لغزش ه ــن گناه ــی از ای ــا راه رهای ــان تنه  ایش

و مراقبت از خویش دانستند.
ــه مســایل روز اشــاره  ــر معظــم انقــاب اســامی  ســپس ب رهب
کردنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور در برهــه کنونــی در شــرایط 
ــای  ــه ویژگی ه ــد: از جمل ــرار دارد، افزودن ــی ق ــاس و خاص حس
 مقطــع فعلــی ایــن اســت کــه مســئوالن، برخــاف اوایــل انقــاب

ــا ظرفیت هــای عظیــم کشــور بیشــتر آشــنا هســتند و آگاهــی  ب
ــد. ــات دارن ــه توانمندی هــا و امکان کامــل و جامعــی ب

ایشــان در بیــان علــت اصلــی ایــن دشــمنی خــاص، جمهــوری 
اســامی  ایــران را یــک پدیــده بی ســابقه خواندنــد و خاطرنشــان 
کردنــد: نظــام اســامی  بــر پایــه مبانــی فکــری و عملــی اســامی 
 بــا »اســتکبار، ظلــم، تبعیــض و سیاســت های زورگویانــه« 
ــوذ  ــدرت و نف ــارها، ق ــه فش ــود هم ــا وج ــت و ب ــف اس مخال
ــه و  ــق یافت ــترش و عم ــان گس ــه و جه ــه روز در منطق آن روزب
ــه  ــع ظالمان ــد، مناف ــور جدی ــه ظه ــدرت رو ب ــک ق ــوان ی ــه عن ب

ــت. ــیده اس ــش کش ــه چال ــتکباری را ب ــای اس قدرت ه
ــی  ــد طراح ــد: بای ــد کردن ــامی  تاکی ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
 و نقشــه دشــمن را شــناخته و بــرای مقابلــه بــا آن، طراحــی کان 
و مصونیت بخشــی داشــته باشــیم کــه برنامه هــای اجرایــی نیــز 

در چارچــوب ایــن طراحــی کان معنــا پیــدا خواهنــد کــرد.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: طراحــی و نقشــه دشــمن

ــد  ــردن توانمندی هــای جمهــوری اســامی  و اگــر نتوان از بیــن ب
ــن توانمندی هاســت. ــری از رشــد ای جلوگی

 ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تنهــا راه مقابلــه بــا طراحــی دشــمن
اســتفاده صحیــح و مناســب از ظرفیت هــا  و افزایــش روزافــزون 
 قــدرت و اقتــدار کشــور اســت، بــه بیــان توانمندی هــای اصلــی 

و اساسی کشور پرداختند.
ــم  ــر معظ ــه رهب ــود ک ــدی ب ــن توانمن ــامی«، اولی ــان اس »ایم
ــل  ــد: طــرف مقاب ــد و گفتن ــه آن اشــاره کردن انقــاب اســامی  ب
از همــه امکانــات خــود به ویــژه فضــای مجــازی اســتفاده 
ــدی  ــان اســامی  نســل جــوان و نســل های بع ــا ایم ــد ت می کن
ــه  ــرای حفــظ و عمق بخشــی ب را متزلــزل کنــد؛ بنابرایــن بایــد ب
 ایمــان اســامی  در جامعــه بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای اقتــدار

اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »پیشــرفت های علمــی« را دومیــن 
توانمنــدی اساســی کشــور خواندنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرف 
ــرای  ــت و ب ــی  اس ــرفت علم ــف پیش ــدت مخال ــه ش ــل ب مقاب
ــل  ــز متوس ــور نی ــمندان کش ــرور دانش ــه ت ــردن آن ب ــف ک متوق

شــده اســت، افزودنــد: آن هــا بــرای مقابلــه بــا پیشــرفت علمــی 
ــا  ــون بدافزاره ــوع همچ ــز و ممن ــای خباثت آمی ــی از ابزاره   حت
ــتیم  ــه می توانس ــد ک ــتفاده کردن ــی اس ــای اینترنت و ویروس ه
بــرای ایــن جنایــت، گریبــان آن هــا را در دادگاه هــای بیــن المللــی 

بگیریــم کــه متاســفانه ایــن کار انجــام نشــد.
اقتصــادی«  اســامی  »توانمنــدی  انقــاب  معظــم   رهبــر 
و »توانمنــدی دفاعــی بازدارنــده« را از دیگــر عوامــل اقتدار کشــور 
ــد:  ــا گفتن ــن توانمندی ه ــش ای ــر افزای ــد ب ــا تاکی ــتند و ب دانس
توانمنــدی سیاســی ملــی، بــه معنــای وحــدت و انســجام ملــی 
ــون  ــایق گوناگ ــا و س ــود اختاف ه ــا وج ــود و ب ــظ ش ــد حف بای
ــام  ــت نظ ــی حرک ــدارد، در مبان ــم ن ــکالی ه ــه اش ــی ک سیاس

ــه وجــود نیایــد. اختافــی در بیــن مــردم ب
ــای  ــر توانمندی ه ــور« را از دیگ ــوان کش ــت ج ــان »جمعی ایش
نعمــت  افزودنــد: جمعیــت جــوان،  و  برشــمردند  اساســی 
ــا  ــد ب ــی بای ــئوالن  دولت ــت و مس ــی  اس ــزرگ و مهم ــیار ب بس
برنامه ریــزی صحیــح در جهــت افزایــش جمعیــت جــوان کشــور 

ــد. ــت کنن حرک
از تاکیــد بــر افزایــش  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بعــد 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــور ب ــی کش ــه اساس ــش گان ــای ش توانمندی ه
ــت  ــارت اس ــمن عب ــد: دش ــان کردن ــمن خاطرنش ــی دش طراح
ــرار دارد  ــکا ق ــت آمری ــه در راس آن دول  از »شــبکه اســتکبار« ک
و همچنیــن »شــبکه صهیونیســتی« کــه مظهــر آن رژیــم جعلــی 

صهیونیســتی اســت.
ــه یــک تصــور غلــط درخصــوص  ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
آمریــکا اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: برخــی تصــور می کننــد مــا 
ــل  ــود را ح ــکات خ ــم و مش ــار بیایی ــکا کن ــا آمری ــم ب می توانی
کنیــم؛ در حالــی کــه ایــن تصــور نادرســت و یــک توهــم اســت.

ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه از لحــاظ منطقــی، هیــچ گاه جمهوری 
ــد  ــرار نخواه ــکا ق ــت آمری ــت دول ــورد محب ــران م ــامی  ای اس
گرفــت گفتنــد: رفتــار آمریکایی هــا همــواره خباثت آمیــز و همــراه 
ــران و  ــن تصــور اینکــه مســایل ای ــوده اســت؛ بنابرای ــاد ب ــا عن ب
آمریــکا ســوءتفاهم اســت و از طریــق مذاکــره و بــه شــیوه پنجاه 

پنجــاه قابــل حــل اســت، تصــوری غیرواقعــی و غلــط اســت.
اصلــی  اســامی  افزودنــد: مســئله  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــه  ــران اســت ک ــوری اســامی  ای ــت جمه ــا، موجودی آمریکایی ه
ــتقال  ــدرت و اس ــرا ق ــود؛ زی ــل نمی ش ــه ح ــره و رابط ــا مذاک ب

ــت. ــول اس ــل قب ــتکبار غیرقاب ــرای اس ــام ب ــی از اس ناش
ــر  ــط دیگ ــور غل ــک تص ــه ی ــامی  ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
نیــز اشــاره کردنــد و افزودنــد: برخــی تصــور می کننــد کــه 

علــت خصومــت آمریــکا بــا ایــران، تحریک هــا و ســتیزه 
ــد  ــا بودن ــه آن ه ــی ک ــت؛ در حال ــامی  اس ــوری اس ــری جمه گ
ــم ــی، تحری ــا بدگوی ــروزی انقــاب اســامی ب ــدای پی ــه از ابت  ک
طلبــکاری و پنــاه دادن بــه دشــمن ملــت ایــران، بنــای دشــمنی 

و ســتیزه را گذاشــتند.
ــدار  ــت و اقت ــت »مصونی ــامی تقوی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
کشــور« را عــاج واقعــی همــه دشــمنی های مســتکبران خواندند 
ــد: براســاس فرمــان صریــح قــرآن، بایــد هرچــه  و تاکیــد کردن
 می توانیــم قــوت و قــدرت »ایمانــی، اقتصــادی، دفاعــی، علمــی

سیاسی و جمعیتی« خود را افزایش دهیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت از 
ــای  ــی از توانمندی ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــد و انقاب ــان معتق جوان
کشــور، افزودنــد: همان گونــه کــه صریــح و آشــکارا گفتــم 
ــه آن هــا  ــم و ب ــاع می کن ــی دف ــان مومــن انقاب همــواره از جوان

دارم. ارادت 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی  ســخنان خــود در جمــع مســئوالن 
ــه  ــا بیــان تذکراتــی مهــم در دو زمین ــران ارشــد نظــام را ب و مدی

اقتصــاد و برجــام ادامــه دادنــد.
ــتند  ــور دانس ــده کش ــکل عم ــکاری را دو مش ــود و بی ــان رک  ایش
و خاطرنشــان کردنــد: ایــن مشــکات بیشــتر از اینکــه ناشــی از 
تحریم هــا باشــد، متوجــه سیاســت ها و برنامه هــای دولــت 

فعلــی، دولــت ســابق و دولــت اســبق اســت.
رهبــر معظــم انقــاب، اولویت بنــدی کارهــا را بســیار مهــم 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: طبیعــی اســت کــه هــر یــک از 
وزیــران محتــرم مشــکات خــود را مهم تــر بدانــد و بــرای جــذب 
ــدی  ــا اولویت بن ــد ب ــت بای ــا دول ــد؛ ام ــاش کن ــع بیشــتر ت مناب

ــد. ــتاب ده ــادی را ش ــت اقتص ــی حرک واقع
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در نقــد دیدگاهــی کــه معتقــد اســت 
منابــع الزم بــرای تحقق اقتصــاد مقاومتــی وجود نــدارد، افزودند: 
ســپرده های ارزی و ریالــی مــردم در بانک هــا، رقــم بســیار 
 باالیــی اســت؛ بــا افزایــش »تســهیات و مشــوق های قانونــی«
ایــن منابــع را بــه ســمت شــتاب یافتــن رونــد اقتصــاد مقاومتــی 

ــت کنید. هدای
ــل  ــای مقاب ــدی طرف ه ــزان پایبن ــی می ــام و ارزیاب مســئله برج
بــه تعهداتشــان، آخریــن بخــش از ســخنان مهــم رهبــر معظــم 

ــود. انقــاب اســامی  در جمــع مســئوالن و کارگــزاران نظــام ب
ــان  ــروه موافق ــر دو گ ــرات ه ــه ای، نظ ــت هللا خامن ــرت آی  حض
و مخالفــان برجــام را مبالغه آمیــز خواندنــد و گفتنــد: هــم افرادی 
 کــه از برجــام تمجیــد می کننــد و هــم مخالفــان و منتقــدان آن

ــد؛ در  ــراق می کنن ــه و اغ ــی مبالغ ــود گاه ــرات خ ــان نظ در بی
حالــی کــه برجــام هــم »نقــاط مثبــت و محّســنات« دارد و هــم 

ــب«. ــاط ضعــف و معای »نق
ــد: ایــن  ــه معایــب برجــام خاطرنشــان کردن ایشــان در اشــاره ب
معایــب مــواردی اســت کــه مــا همیشــه از آن بیمنــاک بودیــم 
و تکــرار می کردیــم کــه طــرف مقابــل، طــرف بدعهــد و بدذاتــی 

ــد. ــر قــول خــود می زن ــه در مــی آورد و زی اســت کــه دّب
ــد: در برجــام ُخلــل و ُفرج هایــی وجــود دارد کــه  ایشــان افزودن

ــا منتفــی می شــدند. ــر ی ــب، کمت اگــر بســته می شــد، معای
رهبــر معظــم انقــاب بــا اشــاره بــه زوایــای پرابهــام ســند برجــام 
ــرده  ــم ک ــل را فراه ــای مقاب ــتفاده طرف ه ــه سوء اس ــه زمین ک
اســت، تاکیــد کردنــد: جمهــوری اســامی  ابتدائــًا برجــام را نقــض 
نخواهــد کــرد؛ زیــرا وفــای بــه عهــد، دســتور قرآنــی اســت؛ امــا 
اگــر تهدیــد نامزدهــای ریاســت جمهــوری آمریــکا مبنــی بــر پــاره 
کــردن برجــام عملــی شــود، جمهــوری اســامی  برجــام را آتــش 
خواهــد زد کــه ایــن کار هــم دســتوری قرآنــی دربــاره نقــض عهــد 

متقابــل اســت.
آمریکایی هــا  کردنــد:  خاطرنشــان  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــن  ــه ای ــد ک ــظ کرده ان ــه طــور کامــل حف ــه را ب تحریم هــای اولی
مســئله بــر تحریم هــای ثانویــه نیــز کــه قــرار بــود برطــرف شــود 

اثــر می گــذارد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســخنان اخیــر یــک مقــام مســئول 
ــران راحــت  ــم ای ــا نمی گذاری ــه »م ــر اینک ــی ب ــی را مبن آمریکای
ــد:  ــتند و گفتن ــه دانس ــار دوگان ــن رفت ــه ای از همی ــد«، نمون باش
ــزرگ را در مانع تراشــی  ــف ب ــاه و تخل ــن گن ــی ای طــرف آمریکای
بــرای تعامــل بانک هــای خارجــی بــا ایــران انجــام داده و کســی 

ــد. ــه کن ــا را توجی ــد کار آمریکایی ه نبای
ایشــان بــا اشــاره بــه انجــام کامــل تعهــدات جمهــوری اســامی 
ــی  ــود را پی درپ ــدات خ ــا و تعه ــا پیش پرداخت ه ــد: م  افزودن
انجــام دادیــم و غنی ســازی 20 درصــد، فــردو و اراک را تعطیــل 

کردیــم؛ امــا طــرف مقابــل همچنــان متوقــع اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خطــاب بــه رییــس ســازمان 
انــرژی اتمــی  کشــور تاکیــد کردنــد: توقعــات طــرف مقابــل را در 
 زمینــه »الیــاف کربــِن دارای کاربــرد در ســاخت ســانتریفیوژها« 
و درخصــوص »اندازه گیــری 300 کیلــو مــواد هســته ای« مطلقــا 

قبــول نکنیــد و زیــر بــار آن هــا نرویــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه سخنانشــان صنعــت 
هســته ای را صنعتــی راهبــردی خواندنــد کــه بایــد بــدون لطمــه 

ــد. ــد و توســعه یاب ــی بمان باق
ــته ای در  ــت هس ــوس صنع ــر محس ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
مصونیت بخشــی و افزایــش امنیــت کشــور تاکیــد کردنــد: 
قابلیت هــای ایــن صنعــت، نیــروی انســانی توانایــی آن و امــکان 
رســیدن آن بــه وضعیــت قبلــی بایــد مــورد مراقبــت قــرار گیــرد 

و حفــظ شــود.
رهبــر معظــم انقــاب افزودنــد: خوشــبختانه قابلیــت بازگشــت به 
وضــع قبلــی حفــظ شــده و مــا می توانیــم در شــرایطی کــه الزم 
ــر از یکســال  ــد در کمت ــا ســانتریفیوژهای نســل جدی ــم، ب  بدانی
و نیــم بــه صــد هــزار ســو دســت یابیــم؛ بنابرایــن طــرف مقابــل 

خیــال نکنــد کــه دســت مــا بســته اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تاکیــد بــر مقابلــه جــدی بــا هــر 
گونــه کارشــکنی آمریــکا خطــاب بــه مســئوالن تاکید کردنــد: حق 
ــد حــق  ــکا کــه بای ــی اســت آن هــم از گرگــی مثــل آمری  گرفتن

را از دهانش بیرون کشید.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام: 

به جوانان مومن انقالبی ارادت دارم

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه دایمــی  بــودن بحــث 
نفــوذ در اســام از ســوی دشــمنان از صــدر تاکنــون گفــت: 

دشــمن در جریــان نفــوذ درصــدد تغییــر  و اســتحاله فکــر جوانــان 
ــون  ــط روحانی ــر توس ــوع خی ــن ن ــن بهتری ــت؛ بنابرای ــران اس ای
ــان و ســپس اصــاح  ــا جوان ــر  و مســتمر ب ــاط موث ــراری ارتب برق

ــت. ــر آن هاس فک
بــه گــزارش کیمیــای وطــن  بــه نقــل از مباحــث، آیــت هللا ســید 
ابوالحســن مهــدوی  شــامگاه سه شــنبه در جمــع طــاب و 
روحانیــون  منطقــه 3 شــهر اصفهــان  ضمــن اشــاره بــه فضیلــت 
ضــرورت  و  شــب ها  ایــن  از  بهره منــدی  و  قــدر  شــب های 
راهنمایــی مــردم بــرای برنامه ریــزی بهتــر توســط روحانیــون  
گفــت: رهبــر پــس از برجــام بحــث نفــوذ را مکــررا بیــان فرمودنــد؛ 
منظــور از نفــوذ، مجموعــه عملیــات دشــمن اســت کــه بــا هــدف 
ــت  ــود  و در حقیق ــام می ش ــان انج ــری انس ــاختار فک ــر س تغیی

ــت.  ــته اس ــی  و آرام  و آهس ــک کار تدریج ی
ــه اســام  ــوذ علی ــان نف ــدوی خاطرنشــان کــرد: جری ــت هللا مه آی

ــد  ــه بای ــد ک ــه کن ــت توج ــوده؛ روحانی ــی  ب ــان دایم ــک جری ی
ــرای تغییــر فکــر  مســاجدی را تشــکیل بدهنــد کــه اگــر فــردی ب
نفــوذ کــرد، بفهمــد این مســجد استکبارســتیز اســت. روحانیــون در 

ــد.  ــر اهتمــام ورزن ــر گفتــن تکبی مســاجد خــود ب
ــدون آنکــه  ــه اســت کــه ب ــراز کــرد: خصیصــه نفــوذ این گون وی اب
ــارز آن  ــه ب ــه نمون ــد ک ــتحاله می کن ــر را اس ــویم فک ــه ش متوج
ــه  ــی نســبت ب کاهــش حساســیت های جامعــه اســامی  و انقاب
ــروز وضعیــت اســف بار  ــه باعــث ب ــی در جامعــه اســت ک بدحجاب

حجــاب شــده؛
ــق  ــد ح ــعی می کن ــوذ س ــمن در نف ــه دش ــج الباغ ــاس نه   براس
و باطــل را بــا هــم مخلــوط  کنــد؛ بــه ایــن گونــه کــه پوســته را حــق 

و باطــن را باطــل قــرار می دهــد. 
وی ادامــه داد: دشــمن در جریــان نفــوذ درصــدد تغییر  و اســتحاله 
ــر توســط  ــوع خی ــن ن ــن بهتری ــران اســت؛ بنابرای ــان ای فکــر جوان
روحانیــون برقــراری ارتبــاط موثــر  و مســتمر بــا جوانــان و ســپس 

اصــاح فکــر آن هاســت.

آیت هللا مهدوی:
دشمن در جریان نفوذ، درصدد استحاله فکر جوانان است

ــت:  ــامی  گف ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
پــروژه بهشــت آباد و انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه فــات مرکزی 
راه حــل اساســی حــل معضــل آب اصفهــان اســت کــه البتــه بســیار 
ــر از 10 ســال  ــه در کمت ــی می شــود ک ــوده و پیش بین ــدت ب بلندم

بــه نتیجــه نرســد.
ابوالفضــل ابوترابــی اظهــار کــرد: یکــی از راهکارهــای فــوری 
مصــرف  در  صرفه جویــی  اصفهــان،  آب  مشــکل  حــل  بــرای 
ــمانی  ــزوالت آس ــا و ن ــرای بارش ه ــردم ب ــای م ــر دع آب و دیگ
ــتان  ــر تابس ــا آخ ــه ت ــکاری ک ــی راه ــوری، یعن ــکار ف ــت. راه اس
 امســال نتیجــه دهــد؛ بنابرایــن اگــر مــردم همــکاری کننــد 
ــش  ــرب را کاه ــرف آب ش ــد مص ــا 20 درص ــن 15 ت ــم بی و بتوانی
دهیــم و مدیریــت کنیــم، می توانیــم مشــکل امســال را پشــت ســر 
بگذاریــم. غیــر از ایــن هــم در حــال حاضــر در کوتاه مــدت راهکاری 
وجــود نــدارد؛ چــون از لحــاظ فنــی و بودجــه امکان پذیــر نیســت.

ابوترابــی عنــوان کــرد: در بحــث فضای ســبز و صنعت، تامیــن آب از 

طریــق پســاب فاضاب هــای شــهری اســت. بــه تدریــج بایــد بــه 
ســمت ضــرورت تصفیــه فاضــاب شــهرها و روســتاهایمان برویــم 
کــه ایــن طــرح در میــان مــدت جــواب می دهــد و مشــکل آب در 

ایــن زمینــه حــل می شــود.
ــوان  ــامی  عن ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
کــرد: شــبکه های جمــع آوری فاضــاب یــک راهــکار اساســی 
اســت کــه می توانیــم بازیافــت آب و چرخــه مطمئــن آب را داشــته 
باشــیم. ایــن مســئله هــم بــرای اصفهــان بســیار حیاتــی اســت.

ــن  ــد آخری ــه می توان ــدی ک ــث بع ــت: بح ــه گف ــی در ادام ابوتراب
راه حــل مــا باشــد، پــروژه بهشــت آباد و انتقــال آب از خلیــج 
ــاص  ــایل خ ــا مس ــه این ه ــت ک ــزی اس ــات مرک ــه ف ــارس ب ف
ــی  ــدت اســت و پیش بین ــی بســیار بلندم خــودش را دارد. از طرف
می شــود کــه در کمتــر از 10 ســال بــه نتیجــه نرســد؛ از طــرف دیگــر 
ایــن ســوال وجــود دارد کــه آیــا از لحــاظ زیســت محیطی اجــرای 

ایــن طــرح درســت اســت؟ فــارس

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:
پروژه بهشت آباد در کمتر از 10 سال آینده به نتیجه نمی رسد

حتما بخوانید!
پروژه بهشت آباد در کمتر از 10 سال ... پنجشنبه 27 خردادماه 21395

ـــمـــاره 180 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

ــت  ــاره شکس ــور درب ــس جمه ــه ریی ــه ای ب ــت در نام ــر بهداش وزی
ــدید  ــای ش ــل تنگناه ــه دلی ــامت ب ــول س ــرح تح ط
مالــی هشــدار داد و از رییــس جمهــور خواســته اســت 
ــعه  ــدوق توس ــت از صن ــق برداش ــت از طری ــی دول بده

ــی پرداخــت شــود. مل
ــمی  ــن  هاش ــید حس ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
 در نامــه ای بــه رییــس جمهــور از بدهــی ســنگین 
ــدار داده  ــرده و هش ــه ک ــتان ها گای ــه بیمارس ــت ب دول
ــرای  ــی ب ــع مال ــن مناب ــدم تامی ــورت ع ــت در ص اس
تحــول  طــرح  بیمارســتان ها،  مطالبــات  پرداخــت 
ســامت شکســت خواهــد خــورد. وزیــر بهداشــت 
ــت از  ــی دول ــت بده ــته اس ــور خواس ــس جمه از ریی
ــت  ــی پرداخ ــعه مل ــدوق توس ــت از صن ــق برداش طری
شــود.طرح تحــول ســامت، مهم تریــن طــرح عمومــی  
دولــت روحانــی اســت کــه خدمــات بهداشــتی و درمانی 
رایــگان در مراکــز درمانی دولتــی در اختیــار مــردم قــرار 

می دهــد.
در همیــن حــال یــک منبــع مطلــع بــه »پایــش« 
ــر  ــی از جلســات اخی ــر بهداشــت در یک ــه وزی ــت ک گف
ــه  ــن بودج ــه تامی ــت ب ــی دول ــز از بی توجه ــه نی کابین
طــرح تحــول ســامت گایــه کــرده و هشــدار داده 
ــن طــرح  ــن بودجــه الزم، ای ــدم تامی ــه در صــورت ع ک
ــت  ــی شکس ــت روحان ــت دول ــال فعالی ــن س در آخری

ــورد. ــد خ خواه
وزیــر بهداشــت گفتــه اســت کــه بدهــی 9 هــزار میلیــارد 
ــه بیمارســتان ها عمــا ادامــه اجــرای  ــت ب ــی دول تومان
ایــن طــرح را بــا مشــکل مواجــه کــرده و بعضــی 
طــرح  اجــرای  ادامــه  تــوان  دیگــر   بیمارســتان ها 

را ندارند.
ناظــران سیاســی معتقدنــد شکســت طــرح تحــول 
ریاســت جمهــوری  انتخابــات  آســتانه  در  ســامت 
ــات  ــی در انتخاب ــی روحان ــای تبلیغات ــده، فعالیت ه آین

ــنیم ــرد. تس ــد ک ــوار خواه را دش

در  گفــت:  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
بــرای  پیگیــری  حــال  در  طرح هــای  تمــام  بیــن 
اجــرای  کشــور،  مرکــزی  فــات  بــه  آب  انتقــال 
ــیار  ــی آب بس ــورای عال ــوب ش ــاده ای مص ــرح 9 م ط
ــه  ــر ب ــز کم ــرو نی ــه وزارت نی ــت ک ــت اس ــز اهمی حای
ــش  ــم پی ــواد آن ه ــیاری از م ــته و بس ــرای آن بس  اج

رفته است.
ــرد:  ــار ک ــد ســالک کاشــانی اظه حجــت االســام احم
موضــوع آب یکــی از اولویت هــای کشــور جمهــوری 
ــان  ــران اســت؛ متاســفانه در اســتان اصفه اســامی  ای
هــم 9 ســال خشکســالی را پشــت ســر گذاشــته و بــا 

ــم. ــه رو بوده ای ــع آب روب ــود مناب کمب
جبــران  بــرای  متفاوتــی  طرح هــای  افــزود:  وی 
منابــع آب و مشــکل کم آبــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــاده ای  ــات 9 م ــا مصوب ــن طرح ه ــه ای ــت. از جمل اس
دیگــری  و  کشــور  ســطح  در  آب  عالــی  شــورای 
ــه آب ــع عادالن ــون توزی ــاس قان ــر اس ــت آب ب  مدیری

 است.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
 ادامــه داد: در مرحلــه بعــد، انتقــال آب از خلیــج فــارس 
بــه فــات مرکــزی از طریــق تونل هــای مربوطــه از 
ــون  ــه هم اکن ــت ک ــگ اس ــوم کوهرن ــل س ــه تون جمل
نیــز مبالغــی از آب پمپــاژ می شــود و بعــد بحــث ســد 

ــوده اســت. ــاد ب بهشــت آب
ــام  ــن تم ــرد: در بی ــوان ک ــالک عن ــام س ــت  االس حج
 9 طــرح  اجــرای  پیگیــری،  حــال  در  طرح هــای 
مــاده ای مصــوب شــورای عالــی آب بســیار حایــز 
بــه  کمــر  نیــز  نیــرو  وزارت  کــه  اســت  اهمیــت 
آن  مــواد  از  بســیاری  و  اســت  بســته  آن  اجــرای 
 هــم پیــش رفتــه و بایــد دیــد در پایــان بــه کجــا 
ــه  ــان در رابط ــالک در پای ــام س ــد.حجت االس می رس
زمانــی گفــت:  لحــاظ  از  راه حــل  نزدیک تریــن  بــا 
نزدیک تریــن راه حــل ایــن اســت کــه آب از منابــع 
داخــل اســتانی و از اســتان باالدســتی بــه انــدازه نیــاز 
ــن  ــان تامی ــتان اصفه ــتی و اس ــتان باالدس ــردم اس م

ــارس ــود. ف ش

 وزیر بهداشت به رییس جمهور هشدار داد:
 شکست طرح تحول سالمت 

در صورت عدم تامین منابع مالی

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:
اجرای طرح 9 ماده ای مصوب شورای 

عالی آب، راه حل بحران آب اصفهان



 اجرای ۵۰ پروژه اضطراری برای مقابله 
با خشکسالی در اصفهان

ــاد  ــازمان جه ــادی س ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
کشــاورزی اصفهــان گفــت: اجــرای ۵۰ پــروژه اضطــراری 
در شهرســتان های حــوزه زاینــده رود بــرای پیشــگیری 
و مقابلــه بــا خشکســالی در ســال گذشــته تامیــن 
ــرای  ــار داشــت: ب ــار شــده اســت. احمــد صفــی اظه اعتب
حمایــت از تولیــد و حفــظ اشــتغال موجــود نســبت 
بــه پرداخــت ۲ هــزار و ۲۵۰ میلیــارد ریــال تســهیالت 
گلخانــه،  توســعه  بــرای  مختلــف  منابــع  محــل  از 
ــده  ــدام ش ــاری اق ــن آبی ــامانه های نوی ــیون، س مکانیزاس
اســت. وی افــزود: در راســتای افزایــش بهــره وری و 
بهینه ســازی مصــرف آب مبلــغ ۲۹۷ میلیــارد ریــال کمــک 
ــن  ــامانه نوی ــای س ــه طرح ه ــت ب ــهم دول ــوض س بالع
 آبیــاری پرداخــت شــده اســت. معــاون برنامه ریــزی 
ــان  ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه ــادی س ــور اقتص و ام
ــرمایه گذاری  ــرای س ــدار ب ــرح اولویت ــرد: ۱۷ ط ــالم ک اع
جــذب  یــورو  میلیــون   ۲۷۴ مبلــغ  بــه  خارجــی 
ــتغال  ــاد اش ــع آن ایج ــه تب ــی و ب ــرمایه گذاری خارج س
پیگیــری  و  برنامه ریــزی  کشــاورزی،  بخــش  در 
ــار از  ــزار ۵۰۰ هکت ــه ای ۱۴۱ ه ــش بیم ــوص پوش درخص
اراضــی زراعــی معرفــی و شناســایی شــد. وی بیــان 
داشــت: تامیــن منابــع الزم بــرای اجــرای ۵۰ پــروژه 
بــه  زاینــده رود  حــوزه  شهرســتان های  در  اضطــراری 
ــا خشکســالی، تامیــن ۳۰  ــه ب منظــور پیشــگیری و مقابل
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای پروژه هــای اضطــراری 
ــا خشکســالی در شهرســتان ســمیرم، پیگیــری   مقابلــه ب
ــزار  ــغ ۷ ه ــار مبل ــا اعتب ــی ب ــرح پژوهش ــرای ۷۰ ط و اج
اقدامــات جهــاد  از مهم تریــن  و ۳۳۱ میلیــون ریــال 

ــت. ــته اس ــال گذش ــاورزی در س کش

اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی تا 
افق 14۰4 ادامه دارد

یــزد  اســتان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  کل  مدیــر 
اقتصــادی  سیاســت های  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا 
مقاومتــی »اقتصــاد  ســال  مختــص   مقاومتــی 

ایــن سیاســت در  اقــدام و عمــل« نیســت، گفــت: 
رهبــری کلیــد  معظــم  مقــام  ابــالغ  بــا   ۹۲ ســال 
علــی  دارد.  ادامــه   ۱۴۰۴ افــق  تــا  و  اســت  خــورده 
شفاف ســازی  کارگــروه  جلســه  اولیــن  در   نمــازی 
ــت اول  ــزود: اولوی ــی اف ــاد مقاومت ــازی اقتص و سالم س
ــازده زمانــی  ایــن کارگــروه، تدویــن برنامــه عملیاتــی در ب
کوتاه مــدت شــهری، میان مــدت دولــت و بلندمــدت افــق 
ــتانی  ــتاد اس ــه س ــزاری ۷ جلس ــت. وی از برگ ۱۴۰۴ اس
ــر  ــر داد و ب ــه ریاســت اســتاندار خب ــی ب اقتصــاد مقاومت
مشــارکت فعــال اعضــای کارگروه هــای ۹ گانــه ایــن ســتاد 
از جملــه سالم ســازی و شفاف ســازی تاکیــد کــرد. نمــازی 
ــر  ــه ب ــی را ک ــم وظایف ــدواری از اینکــه بتوانی ــراز امی ــا اب ب
عهــده مــا گذاشــته شــده بــه بهتریــن شــکل انجــام دهیم، 
خواســتار تحقــق اهــداف، شــاخص ها و برنامه هــای ایــن 
ــی را موضــوع درون زا  ــروه شــد. وی اقتصــاد مقاومت  کارگ
مردم بنیــان اقتصــاد  بــر  مبتنــی  و  برون گــرا   و 

دانش بنیان و عدالت محور دانست. 

مدیر کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 یک لیتر اسانس گل محمدی 
معادل 36۰ بشکه نفت است

مدیــر کل ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
ــد  ــدی تولی ــر اســانس گل محم ــک لیت ــت: قیمــت ی گف
شــده در چهارمحــال و بختیــاری معــادل ۳6۰ بشــکه 
نفــت اســت. ذبیــح هللا غریــب اظهــار کــرد: عطــر گل هــای 
ــداران  ــان خری ــی چن ــان صادرات ــبد گیاه ــدی در س محم
ــک  ــر ی ــه ه ــرده ک ــت ک ــی را سرمس ــورهای خارج کش
ــد شــده در چهارمحــال  ــدی تولی ــر اســانس گل محم لیت
و بختیــاری، معــادل ۳6۰ بشــکه نفــت اســت. مدیــر کل 
ــت:  ــاری گف ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختی
ارزش درمانــی، غذایــی  اســانس گل محمــدی دارای 
ــداران  ــه خری ــی ک ــه صورت ــت؛ ب ــتی اس ــی و بهداش داروی
ــدی  ــانس گل محم ــر اس ــک لیت ــر ی ــی در ازای ه خارج
ــد. وی  ــول پرداخــت می کنن ــت پ ــادل ۳6۰ بشــکه نف مع
ــه ارزآوری فــروش اســانس گل محمــدی در  ــا اشــاره ب ب
ــی  ــورهای خارج ــت: در کش ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ــا ۱8  ــزار ت ــدی ۱۲ ه ــر اســانس گل محم ــک لیت ــرای ی ب
هــزار دالر پــول پرداخــت می شــود و ایــن گیــاه دارای 
ــاری  ــال و بختی ــوده و چهارمح ــی ب ــی فراوان ارزش درمان
نیــز از ظرفیــت خوبــی در تولیــد گیاهــان دارویــی برخــوردار 
اســت و امســال بیــش از ۲ هــزار و ۵۰۰ هکتــار از اراضــی 
ــاص داده  ــدی اختص ــت گل محم ــه کش ــتان ب ــن اس ای
شــده اســت. غریــب بــا اشــاره بــه ظرفیــت ایــن اســتان 
ــن  ــزود: در حــال حاضــر ای ــی اف ــد گیاهــان داروی در تولی
ــت و  ــوردار اس ــد گل برخ ــی در تولی ــه خوب ــتان از رتب اس
ســاالنه گل هــای تولیــد شــده از ایــن اســتان به کشــورهای 
خارجــی بــه خصــوص کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 

صــادر می شــود.

 اعمال 6 درصد تخفیف 
نرخ سود صادراتی

محمــود مؤمــن زاده، مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان 
کرمــان در جلســه کمیتــه پایــش تجــارت خارجــی اســتان 
کرمــان گفــت: اعمــال 6 درصــد تخفیــف نــرخ ســود 
ــت و  ــن وزارت صنع ــه ای بی ــاس تفاهمنام ــی براس صادرات
معــدن، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و بانــک توســعه 
صــادرات اســت و کلیــه شــرکت های غیردولتــی صادرکننده 
ــه از  ــاد ک ــزوده زی ــاوری و ارزش اف ــا فن ــات ب کاال و خدم
ــد، واجــد  ــی اســتفاده نکرده ان ــدوق توســعه مل ــع صن مناب
ــه  ــزود: کلی ــود. وی اف ــد ب ــف خواهن ــن تخفی ــرایط ای ش
قراردادهــای صادراتــی ریالــی، ســرمایه در گــردش تســویه 
ــف می شــوند.  ــن تخفی ــز شــامل ای شــده در ســال ۹۴ نی
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
طــی ســه ماهــه امســال، ۲۹۳ میلیــارد ریــال تســهیالت 

ــم. ــت کرده ای ــرارداد پرداخ ــره ق ــی ۳8 فق ط

اخبار کوتاه

   اجاره نشــینی دیگــر آن گونــه کــه گفتــه 
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده

نیســت.  خوش نشــینی  می شــد، 
مشــکالت شــدید اقتصــادی باعــث شــده فشــار چنــان 
ــک  ــد ی ــور خری ــه تص ــود ک ــم ش ــا حاک ــر خانواده ه ب
خانــه بــه یــک رویــای محــال تبدیــل شــود. حــال بــا 
ــازار  ــار و آغــاز فصــل تابســتان ب ــه اواخــر به رســیدن ب
ایــن داغــی  امــا  جابجایی هــا هــم داغ می شــود؛ 

بیشتر داغی است بر دل اجاره نشین ها. 
در ایــن بــازار ســردرگم خبرهــای تــازه، خبرهــای خوبــی 
نیســت. تصمیــم بانک هــا بــرای کاهــش ســود بانکــی 
اگــر چــه می توانــد پول هــای انبــار شــده در گاوصنــدوق 
ایــن تصمیــم  امــا  کنــد،  بــازار  روانــه  را  بانک هــا 
ســال های  در  بــود.  نخواهــد  هــم  قربانــی  بــدون 
ــپرده ها  ــه س ــدی ب ــا ۳۰ درص ــودهای ۲8 ت ــر س اخی
ــازار مســکن ســبب شــده دســت کــم  ــار رکــود ب در کن
 قشــر اجاره نشــین کــه مشــکالت اقتصــادی امانشــان 
را بریــده بــود از بابــت افزایــش انــدک اجــاره خوشــحال 
باشــند؛ امــا بــا تصمیــم تــازه بانک هــا و کاهش ســود تا 
۱۵ درصــد طمــع صاحبخانه هــا باعــث می شــود فشــار 
ــورد  ــن م ــد. در ای ــش یاب ــر روی اجاره نشــین ها افزای ب
دو پیش فــرض در ایــن خصــوص محتمــل اســت؛ اول 
ــد  ــاه بیاین ــای خــود کوت ــه مســتاجران از ایده آل ه  اینک
ــد. پیش فــرض دوم  ــری اجــاره کنن و خانه هــای ارزان ت
قبــول کــردن مبالــغ مدنظــر مالــکان اســت کــه در موارد 
ــود  ــراه می ش ــتاجران هم ــر مس ــار ب ــا فش ــیاری ب  بس
ــه ماهیــت یک ســاله قراردادهــای اجــاره  ــا توجــه ب و ب
ــه ایجــاد پرونده هــای حقوقــی در دادگاه می انجامــد. ب

  برهم خوردن معادالت
در  مســکن،  کارشــناس  ســرحدی،  احمدرضــا 
این خصــوص بــه ایســنا می گویــد: خبــر کاهــش 
ــی  ــیگنال خوب ــد، س ــه ۱۵ درص ــپرده گذاری ب ــود س س
بــرای مســتاجران نیســت؛ زیــرا تصــور مالــکان همــواره 
ایــن اســت کــه بــا پــول پیــش بتواننــد فعالیــت 
اقتصــادی بــا ســود بیــش از ۲۵ درصــد داشــته باشــند. 

نرخ هــای  امــر  ایــن  تحقــق  کانال هــای  از  یکــی 
ــر محــور  ــر ب ــود کــه در ســال های اخی ســپرده گذاری ب
ــر ســود ســپرده گذاری  ــا اگ ــد؛ ام ۳۰ درصــد می چرخی
هــم  بــه  افــراد  معــادالت  برســد،  درصــد   بــه ۱۵ 

می خورد.
ــپرده گذاری  ــود س ــرخ س ــش ن ــود، کاه ــن وج ــا ای ب
می توانــد تعادلــی کــه طــی ســال های اخیــر از اقتصــاد 

ــد  ــدودی برگردان ــا ح ــت ت ــته اس ــت بربس ــران رخ  ای
و نقدینگــی را بــه ســمت بازارهــای تولیــدی ســوق دهــد 
ــادی  ــق اقتص ــتغال و رون ــه اش ــر ب ــد منج ــه می توان ک
شــود؛ امــا تحقــق ایــن ایــده، دو شــرط دارد کــه یکــی 
کاهــش ســود تســهیالت و دیگــری تعــادل نرخ ســپرده 
بــا نــرخ تــورم اســت. اگــر نــرخ ســود بانکــی بــا تــورم 
زاویــه بگیــرد، قطعــا ســرمایه ها از مبــادی غیرمســتقیم 
 وارد کارهــای غیرتولیــدی و حتــی خــالف خواهــد

 شد.
  فصل داغ اجاره نشینی

البتــه همزمانــی ایــن کاهــش ســود بــا فصــل تابســتان 
بــرای جابه جایــی خــود یکــی  افزایــش تقاضــا  و 
باعــث می شــود فشــارهای  اســت کــه  از دالیلــی 
ــول  ــای پ ــه ج ــاره ب ــت اج ــرای دریاف ــا ب صاحبخانه ه
ــد و از آن ســود اجاره نشــین ها نیــز  رهــن افزایــش یاب
دیگــر نمی تواننــد بــا ســپردن پــول در بانــک و گرفتــن 

ــد.  ــاره بربیاین ــه اج ــس هزین ســود از پ
ــر  ــا در براب ــب بانک ه ــت عجی ــر مقاوم ــوی دیگ از س
ــت  ــری اس ــور دیگ ــره ک ــهیالت، گ ــود تس ــش س کاه
متاســفانه  جامعــه.  قشــر ضعیــف  مشــکالت  بــر 
ــا  ــود قاعدت ــش س ــا کاه ــه ب ــم اینک ــا علی رغ بانک ه
ــه  ــا ب ــد، ام ــز کاهــش دهن ــد ســود تســهیالت را نی بای
دالیــل مختلــف و گاه غیرمنطقــی از ایــن امــر اجتنــاب 
می کننــد. در ایــن جــا ضــروری بــه نظــر می رســد کــه 
ــا  ــازی شــوند و ب دولــت و دیگــر مســئوالن وارد ایــن ب
ــین ها  ــر اجاره نش ــتر ب ــار بیش ــی از فش ــه راهکارهای ارای

ــد. بکاهن

کیمیای وطن بررسی کرد:

روزهای سخت اجاره نشین ها

ــورد گــرم فــوالد مبارکــه از  کارشــناس اجــرای پروژه هــای ن
راه انــدازی ســامانه اتوماســیون جدیــد کنتــرل کولینــگ تــاور 
ــورد  ــه ن »ســی تی ۵« و امولســیون و خنثی ســازی در ناحی
ــه  ــای وطــن ب ــه گــزارش خبرگــزاری کیمی ــرداد. ب گــرم خب
نقــل از روابــط عمومی  فــوالد مبارکــه ســیدمحمدرضاعریضی 

افــزود: کولینــگ تــاور پنــج تایی و امولســیون 
ــه  ــمت های زیرمجموع ــازی از قس و خنثی س
صنعتــی  پســاب های  تصفیــه   واحــد 
و شــیمیایی ناحیــه انــرژی و ســیاالت اســت 
ــار  ــا و فش ــا دم ــرویس ب ــن آب س ــه تامی ک
ــرد از  ــرم و س ــی نوردگ ــت نواح ــوب جه مطل
وظایــف ایــن واحــد اســت. وی گفــت: واحــد 
امولســیون، جداســازی روغــن از پســاب های 

امولســیونی ناحیــه نــورد ســرد را بــر عهــده دارد؛ همچنین در 
ــش  ــه و افزای ــات پیش تصفی ــازی، عملی ــمت خنثی س قس
PH پســاب های اســیدی حاصــل از واحدهــای اسیدشــویی 
نــورد ســرد انجــام می شــود. عریضــی بــا بیــان اینکــه قبــل 
ــور  ــمت های مذک ــی، قس ــامانه کنترل ــروژه س ــرای پ از اج

ــه  ــود، گفــت: ب ــل ب ــه الجیــک و میمیــک پان ــر رل ــی ب مبتن
ــودن آن، مشــکالتی از قبیــل  علــت فرســودگی و قدیمــی  ب
فقــدان قطعــات یدکــی، عیب یابــی و دشــواری انجــام 
تغییــرات در ایــن ســامانه وجــود داشــت و ســامانه کنتــرل 
کولینــگ تــاور پنــج تایــی در اتــاق کنتــرل تولیــد آب دمیــن 
و بخــار )PU۵۵( قــرار داشــت کــه در فاصلــه 
ــرار  ــایت ق ــت س ــه موقعی ــبت ب ــادی نس زی
ــروژه توســط  ــن پ ــت: ای ــود. وی گف ــه ب گرفت
ــروع  ــپادان ش ــرل اس ــاخص کنت ــرکت ش  ش
ــورد  ــا نظــارت واحــد اجــرای پروژه هــای ن و ب
گــرم و همــکاری واحــد تصفیــه پســاب های 
صنعتــی و شــیمیایی اجــرا شــد. کارشــناس 
ــورد گــرم فــوالد مبارکــه  اجــرای پروژه هــای ن
 گفــت: فــاز اول پــروژه مربــوط بــه واحــد امولســیون 
واحــد  بــه  مربــوط  پــروژه  دوم  فــاز  و  و خنثی ســازی 
کولینــگ تــاور پنــج تایــی بــه بهره بــرداری رســید. توجــه بــه 
زمــان و هزینــه مصــوب و رعایــت کیفیــت مطلــوب از نــکات 

ــروژه اســت. ــز اهمیــت انجــام ایــن پ حای

راه اندازی سامانه اتوماسیون کنترل کولینگ تاور فوالد مبارکه
بــه  ارز  و  قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه  ســتاد  ســخنگوی 
ــدادی  ــه تع ــر اینک ــی ب ــمی  مبن ــار غیررس ــی از اخب بعض
ــده در  ــف ش ــاق توقی ــراه قاچ ــن هم ــی های تلف از گوش
ــه ــرار گرفت ــتاد ق ــان س ــران و کارکن ــی مدی ــار برخ  اختی

واکنــش نشــان داد. قاســم خورشــیدی نســبت بــه 
ــه  ــر اینک ــی ب ــار غیررســمی  مبن بعضــی اخب
اخیــرا تعــدادی از گوشــی های قاچــاق از 
جملــه آیفــون 6 کــه بــه عنــوان کاالی قاچــاق 
توقیــف شــده بودنــد از طریــق ســازمان 
 امــوال تملیکــی در اختیــار برخــی از مدیــران 
 و کارکنــان ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز قــرار گرفته انــد، واکنــش نشــان داد 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــودم ب ــده خ ــت: بن و گف

مدیــران ایــن ســتاد، موبایلــی کــه در اختیــار دارم، آیفــون 
نیســت؛ چــه برســد بــه اینکــه آیفــون 6 باشــد. ســخنگوی 
ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اظهــار داشــت: 
در فرمــان مقــام معظــم رهبــری بــرای تشــکیل ســتاد بــر 
رســیدگی بــه مجموعــه پرســنل دخیــل در امــر مبــارزه بــا 

ــالی آن هــا  ــا از ابت ــد شــده اســت ت قاچــاق کاال و ارز تاکی
بــه بیماری هایــی ماننــد رشــوه و ... جلوگیــری شــود. 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاده ۹ قان ــرد: در م ــح ک وی تصری
کاال و ارز آمــده اســت بــه منظــور صیانــت از ســرمایه های 
انســانی کلیــه دســتگاه هایی کــه بــه موجــب ایــن قانــون 
متکفــل مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز هســتند 
ــا حجــم فعالیت هــا بــر اســاس  متناســب ب
دســتور العملــی کــه بــه تصویــب ســتاد 
ــه  ــد انجــام شــود ک ــی بای می رســد، اقدامات
ــه آن هــا اجــرای برنامه هــای رفاهــی  از جمل

- فرهنگــی بــه منظــور ارتقــای ســالمت 
روحــی و روانــی کارکنــان اســت. 

خورشــیدی ادامــه داد: لــذا مبتنــی بــر قانــون 
ــی  ــوال تملیک ــازمان ام ــای س ــرکت در مزایده ه ــتاد، ش س
بــرای خریــداری بخشــی از کاالهــای قاچــاق جهــت 
ــوده و ایــن کار  ــع ب ــه پرســنل بالمان ــل و رســیدگی ب تحوی
ــی  ــد، غیرقانون ــی بیفت ــن اتفاق ــر چنی ــی اســت و اگ قانون

ــود. نخواهــد ب

تــالش  در  حومــه گفــت:  و  اصفهــان  شــهری  قطــار  ســازمان  عامــل  مدیــر 
اینکــه تــا ســال ۹6 خــط یــک قطــار شــهری کامــل شــود  هســتیم بــرای 

عملیــات عمرانــی ایســتگاه ها را بــه اتمــام برســانیم. جــواد شــعرباف امــروز 
ــار  ــت قط ــن وضعی ــریح آخری ــا تش ــان ب ــارس در اصفه ــگار ف ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
شــهری اصفهــان بیــان داشــت: خــط یــک متــروی اصفهــان از شــمال شــهر اصفهــان 
شــروع شــده تــا ترمینــال مســافربری صفــه در جنــوب بــه طــول ۲۰ کیلومتــر امتــداد 
ــا بیــان اینکــه ۱۰ ایســتگاه از مجمــوع ۲۱ ایســتگاه ایــن خــط مهــر ســال  دارد. وی ب
ــه در  ــان ک ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی ــزود: خ ــید، اف ــرداری رس ــه بهره ب ــته ب گذش
ــی  ــتگاه تخت ــه ایس ــاه ب ــا مردادم ــده ت ــل ش ــهدا کام ــتگاه ش ــا ایس ــر ت ــال حاض ح
ــه داد: در  ــه ادام ــان و حوم ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط ــل س ــر عام ــد. مدی می رس
ــام  ــتگاه های ام ــامل ایس ــه ش ــود دارد ک ــر وج ــتگاه دیگ ــط، ۹ ایس ــن خ ــه ای ادام
حســین، انقــالب، ســی و ســه پــل، میردامــاد، شــریعتی، آزادی، دانشــگاه، ایســتگاه 
ــالب  ــتگاه انق ــان در دو ایس ــن می ــه در ای ــود ک ــه می ش ــام و صف ــوی ام ــر، ک  کارگ
و امــام حســین بــا چالش هــای جــدی مواجــه هســتیم. وی بــا بیــان اینکــه کمتریــن 
پیشــرفت تاکنــون در ایســتگاه انقــالب صــورت گرفتــه عنــوان کــرد: در تــالش هســتیم 
ــی  ــات عمران ــا ســال ۹6 خــط یــک قطــار شــهری کامــل شــود، عملی ــرای اینکــه ت ب
ایســتگاه ها را بــه اتمــام برســانیم. شــعرباف در پایــان بــه قیمــت تمــام شــده 
مســافرت بــا قطــار شــهری اشــاره و خاطــر نشــان کــرد: قیمــت تمــام شــده مســافرت 
هــر نفــر بــا قطــار شــهری موجــود، حــدود ۲ هــزار و ۷۰۰ تومــان اســت کــه ۵۰۰ تومــان 
آن توســط شــهروندان پرداخــت شــده و مابقــی را شــهرداری اصفهــان می پــردازد. ربیــع

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: در ســال جــاری مصوبــی مبنــی بــر 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــان ب ــاده ای در اصفه ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــیس اداره کل راه تاس
پایلــوت کشــور عملیاتــی می شــود و امیــد اســت مشــکالت جــاده ای اســتان بــه عنــوان 
محــور اصلــی ترانزیــت کشــور حــل و فصــل شــود. حجــت هللا غالمــی  در جمــع اعضــای 
شــورای شهرســتان اصفهــان اظهــار کــرد: اصفهــان عــالوه بــر ۱۰۷ هــزار کیلومتــر مربــع 
ــا  ــتند، ب ــاکن هس ــهر آن س ــه در ۱۰۷ ش ــی ک ــر جمعیت ــون نف ــا ۵ میلی ــاحت و ب مس
قرارگیــری در محــور اصلــی و چهــارراه ترانزیــت محمولــه و مســافر کشــور بــار ســنگین 
ــن مســئله باعــث شــده اســت فرســودگی  ــه دوش می کشــد. همی ــی را ب ترافیــک مل
ســنگینی بــر ۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلوتــر راه هــای ایــن اســتان چیــره شــود و هزینــه نگهــداری 
ــوان اداره کل راه و شهرســازی اســتان  ــن حــد از فشــار ترافیکــی از ت ــا ای ــا ب ــن راه ه ای
پیشــی گیــرد. مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: از آنجایــی کــه بیشــتر 
طرح هــای جامــع و تفضیلــی بایــد در اداره کل راه و شهرســازی تدویــن شــود، همچنیــن 
وظیفــه ایجــاد و مدیریــت صنایــع کارگاهــی تــا حــدودی بــر عهــده ایــن اداره اســت و در 
عیــن حــال ایــن اداره توســعه و نگهــداری راه هــا را بــر عهــده دارد، ممکــن اســت وظایــف 
باکیفیتــی در خــور بــه انجــام نرســد. غالمــی  ادامــه داد: در اســتان اصفهــان حــدود 6۰۰ 
نیــروی راهــدار وجــود دارد کــه بــا ۴۵۰ وســیله ســنگین و نیمه ســنگین بیشــتر خدمــات 
عمرانــی راه و شهرســازی اســتان را بــه دوش می کشــند. حــال آنکــه در بخــش راهــداری 

تمامــی  کارمنــدان و حقــوق بگیــران دســت کم پنــج مــاه حقــوق معوقــه دارنــد. ایســنا

ــگام  ــه هن ــت ب ــان خواس ــدگان از هموطن ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای س
ــد.  ــل کنن ــان حاص ــی آن اطمین ــی و وارانت ــتن گارانت ــی از داش ــای واردات ــد خودروه خری
ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان اعــالم کــرد:  ارایــه گارانتــی و وارانتــی 
ــون  ــاده ۴ قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت و  ب ــاری اس ــی اجب ــودروی واردات خ
ــتورالعمل  ــدور دس ــداف ص ــن اه ــی از عمده تری ــدگان یک ــوق مصرف کنن ــت از حق حمای
ورود خــودروی  از  در شــهریورماه ســال ۹۴ جلوگیــری  واردات خــودرو  ســاماندهی 
ــط  ــی توس ــای واردات ــی رود خودروه ــار م ــن انتظ ــت بنابرای ــور اس ــه کش ــی ب ــد گارانت فاق
ــور  ــوق وارد کش ــزم ف ــاس مکانی ــر اس ــه ب ــمی  - ک ــی رس ــد نمایندگ ــدگان فاق واردکنن
ــط  ــده توس ــد ش ــروش تعه ــس از ف ــات پ ــه خدم ــت ارای ــت - دارای ضمان ــده اس گردی
شــبکه نماینــده رســمی  باشــد. در غیــر ایــن صــورت تلقــی ایــن اســت کــه خــودروی مذکور 
فاقــد اصالــت الزم از حیــث مــواردی نظیــر دارا بــودن اســتاندارد یــورو ۲ بــه جــای یــورو 
ــن های  ــق آپش ــدم تطاب ــودرو، ع ــی خ ــتاندارد در سیم کش ــرات غیراس ــرده، تغیی ۵، کار ک
 اعالمــی  بــا آپشــن های واقعــی اســت. لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق بــه کلیــه خریــداران 
و مصــرف کننــدگان خودروهــای وارداتــی کــه تمایلــی بــه تامیــن خــودرو از طریــق شــبکه 
نماینــدگان رســمی  ندارنــد، توصیــه می شــود بــه منظــور پیشــگیری از بــروز شــبهات بعــدی 
ــمی حتما از  ــی رس ــد نمایندگ ــدگان فاق ــد از واردکنن ــگام خری ــودرو، در هن ــت خ در اصال
شــرایط خدمــات پــس از فــروش خــودرو و همچنیــن وجــود کارت گارانتــی خــودرو آگاهی 
ــد.  ــان حاصــل و از خریــد خودروهــای فاقــد کارت گارانتــی اکیــدا خــودداری کنن و اطمین
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان همچنــان از طریــق تلفــن ۱۲۴ آمــاده 

رســیدگی بــه شــکایات در ایــن زمینــه اســت. فــارس

پایان کار خط یک متروی اصفهان تا سال 96

تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی هتل های اصفهان
ــا  ــا ۵۰ درصــدی هتل هــای اصفهــان از آغــاز مــاه رمضــان ت ــه هتلــداران اصفهــان از تخفیــف ۱۰ ت ییــس اتحادی ــی، ر یمان مهــدی نر

ی خبــر  داد. مردادمــاه ســال جــار

در قاب تصویر

»گوشی های قاچاق در جیب مسئوالن« تکذیب شد

 هزینه نگهداری راه های اصفهان 
خارج از توان راه و شهرسازی است

خریداران خودروهای وارداتی به گارانتی دقت کنند

یادداشت

خبر  اقتصادی

غفلت از مکتب شهرسازی اصفهان
اولیــن  ورود  و  اتومبیــل  اختــراع  بــا 

سرویس  اقتصاد
   مرجان علیجان زاده

شــاه  مظفرالدیــن   توســط  اتومبیــل 
ســبک شهرســازی ایــران دچــار دگرگونــی شــد. صــد ســال 
ــه  ــد ک ــدق بودن ــار و خن ــهرها دارای حص ــش از آن، ش پی
محــدوده  شــهر را تعییــن می کردنــد. بــا افزایــش گرایــش 
شهرنشــینی، تراکــم جمعیــت در داخــل محــدوده افزایــش 
ــی  ــترش افق ــز در گس ــل را ج ــئوالن، راه ح ــت و مس یاف
شــهرها ندیدنــد؛ راه حلــی تامل برانگیــز. از اواخــر دوره 
قاجاریــه، ســاختار اجتماعــی و کالبــدی شــهرها دچــار 
تغییــرات اساســی شــد؛ بافت هــای ارگانیــک محله هــا 
ــر گام  ــران ناپذی ــتی جب ــوی گسس ــه س ــد و ب ــب ش تخری
ــای توســعه شــهری کشــور  ــس، طرح ه برداشــت. از آن پ
همگــی از الگوهــای محله هــای برنامه ریــزی شــده غربــی 
اســتفاده کردنــد و باعــث تغییــر ســبک در شهرســازی 
شــدند. آغــاز شــکل گیری ایــن الگوهــا بــه انقــالب صنعتــی 
 برمی گــردد. انقــالب صنعتــی و رشــد ســریع جمعیــت
باعــث ایجــاد تغییــر و تحــول در شــهرها شــد. در ایــن زمــان 
بــه  شــد کــه  ارایــه  همســایگی  واحدهــای   الگــوی 
شهرک ســازی های امــروز مــا شــباهت داشــت؛ امــا پــس از 
ــت.  ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــو م ــن الگ ــی دوم، ای جنگ جهان
ــادی  ــای اقتص ــک گروه ه ــب تفکی ــمندان آن را موج  دانش
ــی  ــط محل و قومــی  می دانســتند کــه باعــث تضعیــف رواب
شــده و یکنواخــت  بــودن گونــه  مســکن، آن هــا را از جهــت 
ــس از آن ــت. پ ــرده  اس ــزوی ک ــی من ــدی و اجتماع  کالب

جهــت اصــالح معایــب واحــد همســایگی، ایــده  محله هــای 
ــق  ــدف از آن، تلفی ــه ه ــد ک ــرح ش ــنتی مط ــکونی س مس
ــوع  ــاس انســانی، تن ــد مقی ویژگی هــای شــهر ســنتی مانن
ــق  ــل و تلفی ــل اســتفاده از اتومبی ــای مســکن، تقلی گونه ه
طبقــات اجتماعــی بــود. در شــهرک های امــروزی مــا نیــز 
تنهــا بــه ســهولت حرکــت اتومبیــل توجــه شــده اســت. فرم 
ــطرنجی  ــبکه  ش ــت و دارای ش ــکن، یکنواخ ــای مس گونه ه
ــا  ــور در آن ه ــا حض ــوده و ب ــی ب ــد خوانای ــه فاق ــتند ک هس
حــس گم گشــتگی بــه فــرد دســت  می دهــد. حتــی افــراد 
 ســاکن در محله هــای جدیــد نیــز بــدون وجــود نــام 
و شــماره خیابان هــا نمی تواننــد مقصــد خــود را بــه راحتــی 
بیابنــد. الگوبــرداری از محله هــای غربــی در حالــی صــورت 
می گیــرد کــه شهرســازی بومــی  ایــران بســیار غنــی اســت. 
ــی شهرســازی  ــب غن ــان از مکات ــب شهرســازی اصفه مکت
ایــران اســت کــه بــا بــه قــدرت رســیدن حکومــت صفــوی 
شــکل گرفــت. در ایــن مکتــب بافــت جدیــد شــهری در کنار 
 بافــت قدیمــی  شــهر شــکل می گرفــت و شــهر در منطقــه 
ــت  ــه باف ــد. هرگون ــف می ش ــر تعری ــتمی  بزرگ ت و سیس
جدیــدی کــه شــکل می گرفــت بــا وجــود زمــان زیــادی کــه 
ــاط  ــی و ارتب ــد، یکپارچگ ــرف می ش ــاخت آن ص ــرای س ب
خــود را بــا بافــت کهــن شــهر حفــظ می کــرد. امــا 
بــا وجــود پیشــرفت تکنولــوژی  امــروزی   محله هــای 
و افزایــش ســرعت ساخت وســاز، پیوســتگی بــا بافت هــای 
 قدیمــی  شــهر ندارنــد. از ویژگی هــای بــارز مکتــب اصفهــان
وجــود یــک میــدان در مرکــز ثقــل کانــون زیســتی شــهر بود 
 کــه مرکــز حضــور و اجتماعــات مــردم محســوب می شــد 
ــر آن در هــر  ــود. عــالوه ب و الزامــا مرکــز هندســی شــهر نب
یــک از محله هــا نیــز شــاهد مرکزهایــی بــا مقیــاس 
ــب  ــی  مکت ــای قدیم ــذر از بافت ه ــا گ ــم. ب ــر بودی کوچک ت
اصفهــان، بــا دیــدن نشــانه های طبیعــی و مصنــوع، حــس 
ــا  جهت یابــی را می تــوان درک کــرد و حــس آشــنا بــودن ب
محیــط، باعــث افزایــش حــس تعلــق بــه فضــا می شــود. 
حــس تعلقــی کــه شــهروند را در برابــر شــهر خــود مســئول 
می کنــد و رابطــه  دوطرفــه  شهر-شــهروند شــکوفا می شــود. 
ــه عنــوان  ــه کمــک کیفیت هــای ایــن مکتــب، ب ــوان ب می ت
مثــال اســتفاده از مراکــز بــا رعایــت سلســله مراتــب آن هــا 
اســتفاده از نشــانه ها و ســایر روش هــای متــداول در ایــن 
مکتــب، بــه ارتقــای خوانایــی و حــس تعلــق ایــن محله هــا 
ــه  ــی روح ب ــی ب ــهرک ها را از خوابگاه های ــرد و ش ــک ک کم
مکان هایــی بــرای زندگــی تبدیــل کــرد؛ امــا اســتفاده از ایــن 
ــا  ــرداری محــض از آن ه ــی کپی ب ــه معن ــد ب ــات، نبای کیفی
باشــد؛ بلکــه بایــد بــا توجــه بــه زمــان، شــرایط و ویژگی های 
زمینــه، بایــد بــه گونــه ای صحیــح از آن هــا بهره گیــری شــود 
ــا  ــق را در فض ــس تعل ــی و ح ــد خوانای ــل بتوان ــا در عم ت

افزایش دهد.

ذخیره سازی ۷۰ هزار تنی مرغ و گوشت 
در استان ها

ــان  ــاه رمض ــه از م ــک هفت ــش از ی ــه بی ــرایطی ک در ش
قرمــز  گوشــت  بــازار  در  چنــدی  نوســان   می گــذرد 
ــر  ــه مدی ــه گفت ــده و ب ــود نیام ــه وج ــرغ ب ــت م و گوش
عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام حــدود ۷۰ هــزار تــن 
ــف  ــتان های مختل ــی در اس ــوالت پروتئین ــن محص از ای
کشــور ذخیره ســازی شــده و آمــاده عرضــه اســت. 
ــار  ــنا اظه ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــا ول علیرض
کــرد: هم اکنــون ذخایــر گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز در 
انبارهــای کشــور کافــی اســت و هیــچ مشــکلی در زمینــه 
ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــن محصــوالت پروتئین ــازار ای ــم ب تنظی
چــرا کــه در حــال حاضــر بیــش از ۱۰ هــزار تــن گوشــت 
قرمــز کــه از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام و بخــش 
اســتان های  در  بــود  ذخیره ســازی شــده  خصوصــی 
مختلــف کشــور توزیــع شــده و از ســوی دیگــر بیــش از 6۰ 
هــزار تــن گوشــت مــرغ نیــز در همــه اســتان ها توزیــع و 

ــت. ــده اس ــازی ش ذخیره س
 وی بــا بیــان اینکــه بــازار گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز 
مــاه رمضــان تاکنــون متعــادل و بــدون نوســان قیمتــی 
بــوده اســت، افــزود: هیــچ مشــکلی بــرای عرضــه گوشــت 
ــده در  ــازی ش ــد ذخیره س ــز منجم ــت قرم ــرغ و گوش م
ــد  ــاس کن ــه احس ــی ک ــدارد و هرجای ــود ن ــتان ها وج اس
ــاز دارد،  ــول نی ــن محص ــتری از ای ــم بیش ــه حج ــه ب ک
می توانیــم میــزان ذخایــر آن اســتان را افزایــش دهیــم. 
ــن محصــوالت  ــون قیمــت ای ــان اینکــه هم اکن ــا بی وی ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــوده اس ــاعد ب ــازار مس ــی در ب پروتئین
ــه طــور  ــون قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ ب هم اکن
متوســط 6۵۰۰ تومــان گــزارش شــده اســت کــه قیمــت 
منطقــی بــه نظــر می رســد. بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی 
بــه نظــر نمی رســد کــه نوســان قیمتــی چندانــی در 

ــد. ــود بیای ــه وج ــان ب ــاه رمض ــده م ــای باقی مان روزه

حتما بخوانید!
3پایان کار خط یک متروی اصفهان... پنجشنبـــــه  27 خردادماه 1395

ـــمـــاره 180 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی

23 میلیون و 900 هزار 
تومان

20 میلیون و 200 هزار 
پراید SE111تومان

19 میلیون و 900 هزار 
پراید 131تومان

30 میلیون و 200 هزار 
پژو 405تومان

30 میلیون و 700 هزار 
سمند EF7تومان

پژوپارس سال36 میلیون و 800 هزار تومان

37 میلیون و 300 هزار 
پژو 206 تیپ 5تومان
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ــدان  ــت: هنرمن ــان گف ــامی اصفه ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــا  ــاکاری ب ــت کاری و مین ــی، منب ــای خوشنویس ــی در حوزه ه اصفهان
موضوعــات قرآنــی، روز ۱۵ مــاه رمضــان میهمــان نمایشــگاه قــرآن در 

چهــار شــهر بوســنی هســتند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره 
حجــت  اصفهــان،  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
 االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی درخصــوص اقدامــات 
مــاه  در  اصفهــان  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل 
فرهنــگ  کل  اداره  اقدامــات  کــرد:  اظهــار  رمضــان   مبــارک 
فرهنگــی بخش هــای  در  اصفهــان  اســتان  اســامی  ارشــاد   و 

ــل از  ــه ســال قب ــارک رمضــان نســبت ب ــاه مب ــاب در م ــری و کت هن
نظــر کمــی افزایــش یافتــه اســت. وی افــزود: برنامــه فرهنگی هنــری 
اســتانی را بــا عنــوان جشــن رمضــان بــرای مــاه مبــارک برنامه ریــزی 
کردیــم کــه ایــن جشــن همزمــان بــا برگــزاری در شــهر اصفهــان، در 
۲۳ شهرســتان اســتان اصفهــان هــم بــا همــکاری اداره هــای فرهنگ و 
ارشــاد اســامی شهرســتان های اســتان اصفهــان و موسســات قرآنــی 

در حــال برگــزاری اســت.
  برنامه های جشن رمضان

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان تصریــح 
شــعر شــب های  شــامل  رمضــان  جشــن  برنامه هــای   کــرد: 

نشســت های  قرآنــی،  قصــص  داستان ســرایی  و  خاطــره 

اکــران  عتــرت،  و  قــرآن  موضــوع  بــا  فرهنگــی  و  علمــی 
قــرآن  در  تدبــر  جلســات  ایرانــی،  بلنــد  و  کوتــاه  فیلم هــای 
قــرآن  عتــرت، مســابقات  و  قــرآن  فعــاالن  از  تجلیــل   کریــم، 

و نهج الباغه و برپایی محافل قرآنی است.
  نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت اصفهان

حجــت  االســام ارزانــی در رابطــه بــا حضــور و نقــش اداره کل فرهنــگ 
ــرآن  ــی ق ــان در نمایشــگاه بین الملل و ارشــاد اســامی اســتان اصفه
و عتــرت اصفهــان تاکیــد کــرد: در نمایشــگاه قــرآن و عتــرت امســال 
ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــه ب ۲۲ غرف
اختصــاص دارد کــه ایــن ۲۲ غرفــه بــه همــت معاونــت قــرآن و عتــرت 

ــزار  ــا و برگ ــان برپ ــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفه اداره کل فرهن
شــده اســت. وی بیــان کــرد: در طــول برگــزاری نمایشــگاه قــرآن، اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان شــش شــب در ســالن 
ــان ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــای مح  همایش ه

ویژه برنامه هایــی را همچــون تئاترهــای قرآنــی و نمایــش عروســکی 
ــام  ــت  االس ــد. حج ــزار می کن ــی برگ ــتان های قرآن ــوع داس ــا موض ب
ــاد  ــگ و ارش ــای اداره کل فرهن ــوع غرفه ه ــوص موض ــی درخص ارزان
ــوان کــرد: اداره کل  اســامی اســتان اصفهــان در نمایشــگاه قــرآن عن
ارشــاد امســال دارای غرفه هــای ویــژه عرضــه آثــار هنــری در نمایشــگاه 
ــن  ــده اولی ــار برگزی ــه آث ــه ارای ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل اســت ک

جشــنواره سراســری نگارگــری آیــات قــرآن کریــم همچنیــن ارایــه آثار 
هنرمنــدان انجمــن نقاشــان اصفهــان در حــوزه قــرآن و عتــرت و آثــار 
مرتبــط بــا قــرآن کانــون عکــس ســینمای جــوان اشــاره کــرد. وی در 
ــی انجمــن خوشنویســان، نســخ  ــرد: تابلوهــای قرآن ــد ک ــه تاکی ادام
ــع  ــی مجتم ــای قرآن ــار و فعالیت ه ــس، آث ــای نفی ــی و قرآن ه خط
فرهنگــی هنــری اســتاد فرشــچیان، کانون هــای فرهنگی هنــری 
مســاجد در غرفه هــا آمــاده میزبانــی از شــهروندان اصفهانــی هســتند.

  بوسنی میزبان هنرمندان اصفهانی
وی دربــاره دیگــر اقدامــات اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان تصریــح کــرد: برنامــه جنبــی مهمــی 
هــم در طــول مــاه مبــارک رمضــان داریــم کــه در یکــی از آن هــا اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا همــکاری جمعیــت 
ــور،  ــن کش ــران در ای ــی ای ــی فرهنگ ــنی و رایزن ــور بوس ــامی کش اس
نمایشــگاه آثــار هنــری در حــوزه قــرآن و عتــرت بــا حضــور تعــدادی 
از هنرمنــدان اصفهانــی در زمینه هــای خوشنویســی، منبــت کاری، 
ــان در  ــاه رمض ــگاه از ۱۵ م ــن نمایش ــد؛ ای ــزار می کن ــاکاری برگ مین
ــی  ــام ارزان ــت  االس ــود. حج ــزار می ش ــنی برگ ــور بوس ــهر کش ۴ ش
ــای  ــج فعالیت ه ــعه و تروی ــورای توس ــه ش ــت: دبیرخان ــان گف در پای
قرآنــی اســتان، امســال ۱۵ برنامــه تلویزیونــی تــدارک دیــده اســت که 
بــا موضوعــات قرآنــی ایــن برنامه هــا در طــول مــاه مبــارک رمضــان از 

شــبکه اصفهــان پخــش خواهــد شــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان خبر داد:

بوسنی، میزبان هنرمندان اصفهانی در ماه مبارک رمضان

معــاون حمــل و نقــل و پایانه هــای اصفهــان گفــت: بــا همکاری 
دســتگاه های امــدادی، تهیــه طــرح جامــع امدادرســانی 
ــت  ــرار گرف ــتور ق ــهری در دس ــای برون ش ــاده ای در محوره ج
کــه شــاهد تحولــی جدیــد در این راســتا خواهیــم بــود. علیرضا 
صفاتــاج اظهــار داشــت: طــرح جامع پیشــنهادی امــداد و نجات 

جــاده ای بــا هــدف بهبــود کیفیت و ســرعت 
و کاهــش  بــه مصدومــان  امدادرســانی 
ــان  ــد. وی بی ــن ش ــاده ای تدوی ــات ج تلف
ــارات  ــص اعتب ــاری و تخصی ــت: همی داش
از ســوی اســتانداری و ســایر نهادهــای 
ذی ربــط در ســال جــاری بــه دســتگاه های 
مربــوط بــرای رفــع کمبــود امکانــات و تهیــه 
دســتگاه های مطابــق بــا اســتاندارد روز 
دنیــا، نظــارت بــر آن هــا بــه منظــور حضــور 

بــه موقــع در صحنــه تصادفــات از محورهــای ایــن طرح اســت. 
وی بیــان داشــت: شــماره گذاری تیرهــای چــراغ بــرق و نصــب 
تابلوهــای مســافت بــا فاصله کــم توســط اداره راه و شهرســازی 
اســتان بــرای آدرس دهــی مناســب محــل ســانحه، تخصیــص 

شــماره ســه رقمــی واحــد بــه بخــش امــداد و نجــات جــاده ای 
ــی و تصویــری  و اطــاع رســانی آن از طریــق رســانه های صوت
و رفــع تمــام نقــاط کــور مخابراتــی محورهــای اســتان از 
ــل  ــاون اداره کل حم ــن طــرح اســت. مع ــای ای ــر محوره دیگ
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــل و پایانه ه و نق
آیین نامــه مدیریــت ایمنــی حمــل و نقــل 
و ســوانح رانندگــی، پلیــس، مدیــر صحنــه 
تصادفــات اســت؛ بنابرایــن الزم اســت 
مســئولیت اطاع رســانی حادثــه بــه تمــام 
ــت  ــرع وق ــه در اس ــتگاه های مربوط دس
توســط ایــن ســازمان انجــام بگیــرد. 
ــور  ــه مذک ــرد: در آیین نام ــح ک وی تصری
ــده هــال  ــر عه ــق ب ــای حری ــه اطف وظیف
احمــر و حمــل جســد بــر عهــده اورژانــس 
اســت کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای اعــام شــده از ســوی 
ــئول  ــن، مس ــو ممک ــر نح ــه ه ــت ب ــتگاه ها الزم اس ــن دس ای
ــه  ــد، ب ــنهادی جدی ــه پیش ــات در آیین نام ــن اقدام ــام ای انج

طــور دقیــق مشــخص شــود. ربیــع

معاون حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان مطرح کرد:
اجرای طرح امدادرسانی جاده ای در اصفهان

دبیــر ســتاد اوقــات فراغــت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان، محمــد اســماعیل زاده بــا بیــان اینکــه اوقــات فراغــت 
موضوعــی جهانــی اســت و بــر اســاس دســتور ســازمان ملــل در 
 تمــام کشــورهای دنیــا بــرای این امــر برنامه ریــزی ویــژه ای دارند

ــی  ــز برنامه های ــران نی ــور ای ــن رو در کش ــت: از ای ــار داش اظه
ملــل  ســازمان  دســتورات  بــا  مطابــق 
دســتگاه های  و  شــده  برنامه ریــزی 
بــه  وی  هســتند.  آن  متولــی  مختلفــی 
 تشــکیل ســتاد اوقــات فراغــت آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان از اســفند ســال 
ــاس  ــن اس ــر ای ــزود: ب ــاره و اف ــته اش گذش
در  شــده  اتخــاذ  سیاســت های  طبــق  و 
ســال جــاری نیــز فعالیت هــای ایــن ســتاد 
ــر  ــد. دبی ــد ش ــری خواه ــور پیگی در 8 مح

ســتاد اوقــات فراغــت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــدارس  ــی م ــی و آبادان ــث عمران ــرد: مباح ــه ک ــان اضاف اصفه
ســرگرمی و  تفریــح  ورزش،  مهارت آمــوزی،  و   کارآفرینــی 

فرهنــگ و هنــر، آموزش هــای نظــری و فنــی و حرفــه ای 

بهداشــت و ســامت، محیــط زیســت و گردشــگری و خدمــات 
 اجتماعــی و عمومــی در پایــگاه ای اوقــات فراغــت آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان آمــوزش داده می شــود. وی در ادامــه 
ــوزش  ــت آم ــات فراغ ــای اوق ــدی پایگاه ه ــش ۱۰ درص  از افزی
و پــرورش اســتان اصفهــان در ســال جاری خبــر داد و افــزود: در 
ســال جــاری یک هــزار و ۵۵۰ پایــگاه وظیفه 
ــرای  ــت ب ــات فراغ ــای اوق ــرای برنامه ه اج
ــده  ــر عه ــان را ب ــوزان اســتان اصفه دانش آم
دارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
ــورد  ــزار و ۴۰۰ م ــک ه ــار ی ــن آم گذشــته ای
بــوده اســت. اســماعیل زاده بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــه کانون ه ــی از جمل ــای متنوع پایگاه ه
فرهنگــی و تربیتــی، دارالقرآن هــا و مــدارس 
ســالن های  و  پژوهش ســراها  قرآنــی، 
ورزشــی و اســتخرهای آمــوزش و پــرورش در تابســتان در اختیار 
ــت ــان اس ــتان اصفه ــوزان اس ــت دانش آم ــات فراغ ــتاد اوق  س

ــوزان  ــد دانش آم ــود ۳۰ درص ــی می ش ــت: پیش بین ــراز داش اب
اســتان اصفهــان در ایــن مراکــز حضــور یابنــد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
 لزوم کاهش میزان بی سوادی 

در مناطق صعب  العبور
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، قاســم ســلیمانی دشــتکی 
در نشســت شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان اظهــار کــرد: 
آمــوزش و پــرورش بایــد در مناطــق صعب  العبــور کــه میــزان 
بی ســوادی در آن جــا زیــاد اســت نیــز فعالیــت داشــته 
باشــد. وی تصریــح کــرد: عملکــرد آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــق  ــج موف ــد من ــی مانن ــوب اســت و در مناطــق محروم مطل
ــور  ــی در بعضــی مناطــق صعــب  العب عمــل کــرده اســت؛ ول
ــاد اســت کــه بایــد در ایــن مــورد  نیــز میــزان بی ســوادی زی
تدبیــری اندیشــیده شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــا درخواســت جابه جایــی  امــکان  تاحــد  بایــد  گفــت: 
معلمانــی کــه بــرای مــدت طوالنــی در مناطــق محــروم 
ــوردار  ــق برخ ــور در مناط ــان حض ــد و خواه ــس کرده ان تدری

ــت شــود. هســتند موافق

 برگزاری جشن گلریزان 
در 10 شهرستان استان کرمان

مدیــر عامــل ســتاد مردمــی رســیدگی بــه امــور دیــه اســتان 
ــی  ــدی جزی ــای نق ــد کمک ه ــردم می توانن ــت: م ــان گف کرم
خــود را از مبلــغ ۱۰ هــزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومــان از طریق تلفن 
ــک  ــرای کم ــماره گیری #7777۰۳۴*78۰* ب ــا ش ــراه ب هم
بــه زندانیــان نیازمنــد واریــز کننــد. ســید حجــت هللا موســوی 
ــتان های  ــزان در شهرس ــن های گلری ــرد: جش ــار ک ــوام اظه ق
زرنــد بافــت،  منوجــان،  کهنــوج،  جیرفــت،   کرمــان، 
برگــزار خواهــد  بــم  و  رفســنجان، ســیرجان، شــهربابک 
ــرای  ــه اســتان کرمــان گفــت: ب ــر عامــل ســتاد دی شــد. مدی
 آزادی 9۰ نفــر زندانــی کــه در اولویــت کار ســتاد هســتند

۲ میلیــارد تومــان نیــاز اســت و همــکاری بــا ســتاد تنهــا بــه 
پرداخــت مالــی نیســت و خّیــران می تواننــد در جلــب رضایــت 

شــاکی و قبــول اعســار زندانــی همــکاری داشــته باشــند.

کیفیت آرای صادره در شوراهای حل 
اختالف یزد مطلوب است

معــاون قضایــی رییــس کل دادگســتری در امــور شــوراهای حل 
اختــاف اســتان یــزد گفــت: اســتان یــزد درخصــوص میانگیــن 
ــان آرای  ــت و اتق ــن کیفی ــورا و همچنی ــعبات ش ــه ش ــاع ب ارج
ــاف، در رتبه هــای ســوم  صــادره از ســوی شــوراهای حــل اخت
ــه  ــا اشــاره ب ــرار دارد. محمدرضــا حــداد ب ــارم کشــوری ق و چه
فعالیــت 88 شــعبه شــهری و روســتایی شــورای حــل اختــاف 
ــار  ــه آم ــا از جمل ــی زمینه ه ــزود: در بعض ــته اف ــال گذش در س
و  جریانــی  پرونده هــای  وضعیــت  صلحــی،  پرونده هــای 
اجــرای احــکام، ضعف هایــی مشــهود اســت کــه بایــد بــا همــت 
و تــاش و مســاعدت قضــات و کارکنــان شــورا، ضعف هــا کامــا 

برطــرف شــود و پیشــرفت رو بــه جلــو داشــته باشــیم.

اخبار کوتاه 

رییس اتاق اصناف اصفهان:
اصناف از نگرانی بابت پرداخت مالیات 

افسرده شدند
رییــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: اگــر پرداخــت 
ــد  ــش یاب ــر افزای ــد براب ــی چن ــورت ناگهان ــه ص ــات ب مالی
یــا  تولیدکننــدگان  واحدهــای صنفــی،  قطــع  طــور  بــه 
صادرکننــدگان بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. ســید 
ــا بیــان اینکــه بحــث رکــود در میــان  ــژاد ب محمدرضــا پاک ن
اصنــاف مربــوط بــه شــهر و اســتان نیســت، بلکــه در تمــام 
ــی  ــی در بعض ــرد: حت ــار ک ــت، اظه ــده اس ــایع ش ــور ش کش
کشــورهای دیگــر نیــز موضــوع رکــود وجــود دارد. وی افــزود: 
ــداد  ــوص تع ــات درخص ــار و اطاع ــع آوری آم ــال جم در ح
ــا  ــی آن ه ــل تعطیل ــده و دلی ــل ش ــی تعطی ــای صنف واحده
هســتیم تــا بتوانیــم بــا آسیب شناســی دربــاره ایــن موضــوع 
بــرای خــروج واحدهــای صنفــی از رکــود، برنامه ریزی هــای 
ــتان  ــاف اس ــاق اصن ــس ات ــم. ریی ــام دهی ــبی را انج مناس
ــز  ــی نی ــای صنف ــیاری از واحده ــرد: بس ــه ک ــان اضاف اصفه
در حــال حاضــر بــه دلیــل بحث هــای مالیــات عملکــرد 
 و مالیــات بــر ارزش افــزوده در حــال تعطیلــی هســتند 
ــدارد.  ــادی ن ــه اقتص ــا صرف ــرای آن ه ــت ب ــه فعالی و ادام
پاک نــژاد بــا بیــان اینکــه اصنــاف بــه دلیــل نگرانــی 
ــت:  ــار افســردگی شــدند، گف ــات دچ ــاره پرداخــت مالی درب
ــده  ــات ش ــه مالی ــدود ب ــاف مح ــه اصن ــر و دغدغ ــام فک تم
ــاف  ــان اصن ــا صاحب ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــت. ای اس
نتواننــد پــردازش درســتی از کســب و کار و رونــق اقتصــادی 
ــح  ــژاد تصری ــند. پاک ن ــته باش ــود داش ــی خ ــد صنف در واح
ــه  ــاف ب ــات از اصن ــت مالی ــه در دریاف ــر وزارتخان ــرد: اگ ک
صــورت آهسته آهســته ورود پیــدا کنــد، می توانــد تاثیــر 
بهتــر و بیشــتری داشــته باشــد. اگــر پرداخــت مالیــات بــه 
صــورت ناگهانــی چنــد برابــر افزایــش یابــد، بــه طــور قطــع 
واحدهــای صنفــی، تولیدکننــدگان یــا صادرکننــدگان بــا 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــکل مواج مش

1520 نوع ماهی به آکواریوم ناژوان 
افزوده شد

ــی  ــوع ماه ــت: ۱۵۲۰ ن ــاژوان گف ــر طــرح ســاماندهی ن مدی
ــزوده  ــاژوان اف ــوم ن ــان آکواری ــه آبزی ــف ب ــه مختل از 6۴ گون
شــد. حســن شــفیعی اظهــار کــرد: مجموعــه آکواریــوم 
ــکل از  ــری متش ــا ۱۰ مت ــوم ۵ ت ــامل ۳۰ آکواری ــاژوان ش ن
بــزرگ  آکواریوم هــای  و ســیلندر  لمســی  آکواریوم هــای 
افــزود:  اســت. وی  آکواریــوم ۳۰ متــری  تونــل  نیــز  و 
گونه هــای دریایــی مختلــف آب شــور و آب شــیرین از 
ــده  ــع آوری ش ــه جم ــن مجموع ــا در ای ــف دنی ــاط مختل نق
و در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت. 
ــن  ــور در ای ــا حض ــهروندان ب ــرد: ش ــان ک ــفیعی خاطرنش ش
ــن  ــاالی ســر خــود زیباتری ــار و ب ــد در کن ــه می توانن  مجموع

و کمیاب ترین گونه های دریایی را ببینند.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ 
9۴۰998۰۳۵۱۳۰۱۳6۴شماره  پرونده  9۵۱۰۱۰۰۳۵۱۳۰۲۲۰۱شماره  اباغیه  شماره 

بایگانی شعبه 9۴۱۴۱۵تاریخ تنظیم 9۵/۳/۵
خواهان زینب احمدی رنانی وفاطمه احمدی رنانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
به  الزام  خواسته  به  آقاجانیان  وعباسعلی  رنانی  احمدی  وقاسم  جانیان  آقا  :عزت 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی   خسارت  ومطالبه  ملک  رسمی  سند  تنظیم 
عمومی  ۱۳دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
 - نیکبخت  خ  باال-  باغ  چهار  –خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
وبه کاسه  ۲۰6ارجاع  ۲اتاق شماره  طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان 
9۴۰998۰۳۵۱۳۰۱۳6۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۵/۳وساعت 9:۳۰تعیین 
شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودر خواست  خواهان وتجویزماده 
دادگاه  ودستور  مدنی  امور  در  وانقاب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  7۳قانون 
مراتب یک نوبت  در جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواندگان پس از آگهی 
دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعام  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  واطاع 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادگاه حقوقی  شعبه ۱۳دادگاه های عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان -م الف6866

آگهی ابالغ به آقای رضا شریفی 
نظر به اینکه  آقای رضا شریفی فرزند عباس  به اتهام ضرب وجرح عمدی /تحدید 
دادسرا  این  از طرف  علی   فرزند غام  غیاث  آقای ساقی  به مرگ  حسب شکایت 
در پرونده کاسه ۱۰۱/۵۱۳تحت تعقیب است واباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
دادرسی  آیین  ماده۱7۴قانون  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده  اوممکن  اقامت  محل 
دادگاههای عمومی وانقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ تاظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۴۰دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
انتشار  تاریخ  از  ماه  از یک  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد .دادیاری شعبه ۴۰دادسرای عمومی اصفهان.م 

الف 686۵
آگهی ابالغ 

پیش نویس آگهی اباغ به  آقای مجید یوسفی به اتهام خیانت در امانت و... از طرف 
این دادسرا در پرونده کاسه 9۴۱۳۵۲تحت تعقیب است واباغ احضاریه به واسطه 
ماده۱7۴قانون  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده  اوممکن  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ تاظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳7دادیاری 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 ۳7دادسرای مجتمع شماره ۳.م الف 6۵8۳

دادنامه 
پرونده  :9۴/۱۲/۲6شماره  تنظیم  تاریخ   9۴۰997۳7۲۰7۰۲۵۵۳ نامه  داد  شماره 
ابراهیم  سید   : 9۴۱78۲شاکی   : شعبه  بایگانی  شماره   9۴۰998۳7۲۲۳۰۰76۰:
۳منزل  ۴فرعی  بنیاد کوچه  :گلپایگان  نشانی  به   - حسن  سید  -فرزند  مصطفوی  
جنب  نشانی گلپایگان  به  ابوالفضل   فرزند  دانش    امید  آقای  -متهم:   شخصی 
هتل کوچه اول دست چپ درب دوم منزل پدری . اتهام سرقت مستوجب تعزیر  . 
قانونی  تشریفات  وانجام  فوق  به کاسه  آن  وثبت  پرونده  وصول  از  ر:پس  گردشکا 
وبا استعانت از خداوند متعال  ختم رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور 
ابو الفضل  رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امید دانش   فرزند 
)که مشخصات بیشتری از وی دردسترس نیست ( دائر بر ایراد ضرب وجرح عمدی 
صد  وچهار  میلیون  یک  ازار  به  مقرون  وسرقت  دنده  استخوان  شکستگی  به  منتهی 
هزار تومان وجه نقد وگواهینامه رانندگی وکارت خودرو وکلید منزل وکپی کارت ملی 
این  حسن  سید  فرزند  مصطفوی  ابراهیم  سید  آقای  شکایت  موضوع  وشناسنامه 
مرحله  در  متهم  ناحیه  از  ودفاعی  حضور  عدم  شاکی  شکایت  به  عنایت  با  دادگاه 
تحقیقات مقدماتی وایضا در محضر این شعبه کیفری رسیدگی کننده علیرغم احضار 
وی از طریق نشر آگهی وگواهی پزشکی قانونی وگواهی واظهارات فرزند صغیر شاکی 

به عنوان مطلع عینی ،مفاد گزارش مرجع انتظامی ،تحقیقات محلی انجام شده مفاد 
بزه  تنظیمی دادستان محترم –سایر قراین وامارات موجود در پرونده  کیفر خواست 
کاری مشارالیه رامحرز ومسلم دانسته وبه استناد مواد 6۵۲و6۱۴قانون تعزیرات ومواد 
7۱۴و7۱۰و6۵۲و۴۴9و۴۴8و۱۳۴قانون مجازات اسامی از جنبه عمومی بزه حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل ده سال حبس و7۴ضربه شاق هر دو تعزیری در محل 
اجرا ی احکام کیفری دادسرای گلپایگان از بابت ارتکاب بزه سرقت مقرون به ازار ایضا 
استرداد عین اموال مسروقه مارالذکر ودر صورت تلف به استرداد مثل یا قیمت حین 
ایراد ضرب  بزه  ودر خصوص جنبه خصوصی  در حق شاکی صادر  مزبور  اموال  ادای 
وجرح عمدی وبلحاظ ۱- جراحت دامیه پشت سر معادل دودر صد ۲-سیاه شدگی 
وارش تورم قسمت میانی وتحتانی چپ قدام قفسه سینه معادل جمعا شش هزارم 
ونیم در صد -۳جراحت دامیه پشت دست چپ معادل یک در صد -۴شکستگی دنده 
های دوم وسوم  چپ قفسه سینه که دنده اخیر محیط برقلب است معادل جمعا یک 
چهلم ویک در صد همگی از دیه کامله مرد مسلمان متهم رابه پرداخت دیات مزبور 
نمایدودر خصوص  تاریخ وقوع حادثه محکوم می  از  با مدت یکساله  در حق شاکی 
جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی به لحاظ شمول تعدد معنوی واینکه در سرقت 
مقرون به آزار متهم محکوم به مجازات اشد شده است این دادگاه بلحاظ عدم احراز 
بزهی مستندا به اصل ۳7قانون اساسی حکم بر برائت متهم در این شق صادر واعام 
می دارد ..این رای در شق نخست غیابی است وظرف مدت ۲۰روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در دادگاه  وسپس ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان است . ابو الفضل عامری شهرابی - رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه 

کیفری دو شهرستان گلپایگان  .م الف۱۱9
آگهی احضار 

شماره اباغیه 9۵۱۰۱۰۳7۲۰۳۰۳8۰7شماره پرونده 9۳۰998۳7۲۰۳۰۰۳۴9خواهان /
الدینی  زین  اله  فتح  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  امیدوار   اکبر  علی  شاکی 
ملک  افراز  خواسته  به  سلطانی   اله  وحبیب  الدینی  زین  وحیدر  جدیدی  ومعصومه 
شعبه  به  رسیدکی  جهت  نموده که  شهرستان گلپایگان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
وبه کاسه  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  عمومی حقوقی شهرستان گلپایگان  دادگاه  دوم 
9۳۰998۳7۲۰۳۰۰۳۴9ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن حوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجویز ماده 7۳ق آییندادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جداید کثیر االنتشار اگهی می شود تاخوانده 
پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 
جهت ماحظه نظریه کار شناسی واظهار هر مطلبی در مدت یک هفته  حاضر گردد .

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گلپایگان –
م الف ۱۱8

آگهی ابالغ 
شماره   9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۲۳7 پرونده  شماره   9۵۰۱۰۰۳۵۲۲۰۱76۳ اباغیه  شماره 

بایگانی شعبه 9۵۰۲۴۱ تاریخ تنظیم 9۵/۳/۲۰
رویدشتی  :رضا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  مورنانی  صدیقی  براتعلی  خواهان 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
دادگاههای  تقدیم  بابت...   وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 
۱۳دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
نیکبخت  خ  باال-  باغ  چهار  –خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی 
وبه  ۲۰6ارجاع  شماره  ۲اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   -
9۵/۵/۱۲وساعت  آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  کاسه  9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۲۳7 
۱۱:۰۰تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودر خواست  خواهان 
وتجویزماده 7۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی ودستور 
تا خواندگان پس  آگهی می شود   االنتشار  در جراید کثیر  نوبت   مراتب یک  دادگاه 
از آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
اصفهان  شهرستان  حقوقی   عمومی  های  دادگاه   ۲۲ شعبه  حقوقی   دادگاه  منشی 

-م الف 86۴7

ابالغ رای 
کاسه پرونده : 9۴-۱۱9۴  مرجع رسیدگی : شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان   

شماره دادنامه : ۲۳8مورخ 9۵/۳/۲۳ 
خواهان : کیوان بکرانی به نشانی : چهار باغ باال کوی مسجد الرضا پاک ۳7  خوانده 
: مهری زهتاب به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه  به تاریخ 9۵/۳/۲۳ شعبه 
به تصدی امضا کننده زیر تشکیل پرونده کاسه ۱۱9۴-9۴  ۲۳ شورای حل اختاف 
با استعانت از خداوند متعال به شرح  مفتوح است  با ماحظه اوراق پرونده ، شورا 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا : در خصوص دعوی کیوان بکرانی به 
طرفیت مهری زهتاب به خواسته مطالبه ده میلیون ریال چک شماره ۴9679۴بتاریخ 
به  نظر  دادرسی  و خسارات  تادیه  تاخیر  انضمام  به  بانک کشاورزی  عهده   9۴/7/۳۰
ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
و اینکه هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه مبنی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا عوی خواهان را وارد تشخیص 
داده و به استناد مواد ۱98،۵۱9،۵۱۵،۵۲۲ ق . آ . د . م رای بر محکومیت خوانده به 
انضمام هزینه دادرسی و نشر  به  بابت اصل خواسته  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  پرداخت مبلغ 
آگهی به مبلغ ۲8۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ سر رسید مورخه 9۴/7/۳۰ تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید رای صاد ره غیابی و ظرف ۲۰روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمویم حقوقی اصفهان می 

باشد .م الف 8۵68
قاضی شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان 

ابالغ رای 
اصفهان    اختاف  : شعبه ۲۳ شورای حل  رسیدگی  : 9۴-7۵  مرجع  پرونده  کاسه 

شماره دادنامه : ۴۵8 مورخ 9۵/۵/۱9 
 ، نظامی  راه حکیم  : سه  نشانی  به  پروانه  پویه  وکالت  با  علیرضا صالحی   : خواهان 
ابتدای خیابان ارتش بن بست شهید عطایی ساختمان 7۱ واحد ۳ خوانده : طاهره 
به  مطالبه    : خواسته   8۳ پاک  پیروزی  قریشی کوی  خ  جی  خ  نشانی  به  ملکی 
تشکیل  زیر  امضا کننده  تصدی  به  اختاف  حل  شورای   ۲۳ شعبه   9۴/۴/۲۴ تاریخ 
از  با استعانت  ، شورا  پرونده  اوراق  با ماحظه  پرونده کاسه 9۴-7۵ مفتوح است  
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا : در خصوص 
خواسته  به  ملکی  طاهره  طرفیت  به  پروانه  پویه  وکالت  با  صالحی  علیرضا  دعوی 
مطالبه دو فقره چک تحت شماره ۴۲۲۳96 بتاریخ 9۳/۳/۲8 بمبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
انضمام  به  بانک سپه   عهده  ریال   ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ بمبلغ  بتاریخ 9۳/۵/۲8  و ۴۲۲۳97 
تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در 
خصوص دعوای مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده 
اند لذا شورا عوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98،۵۱9،۵۱۵،۵۲۲ 
ق . آ . د . م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
بانک  اساس شاخص  بر  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته 
تا زمان وصول در حق خواهان صادر و  تاریخ سر رسید مورخه 9۴/7/۳۰  از  مرکزی 
قابل واخواهی در  اباغ  تاریخ   از  ۲۰روز  ره غیابی و ظرف  نماید رای صاد  اعام می 
همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمویم حقوقی 

اصفهان می باشد .م الف 8۵69
قاضی شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رای 
اصفهان    اختاف  : شعبه ۲۳ شورای حل  رسیدگی  : 9۴-7۴  مرجع  پرونده  کاسه 

شماره دادنامه : ۳7۱ مورخ 9۴/۴/۳۱ 
 ، نظامی  راه حکیم  : سه  نشانی  به  پروانه  پویه  وکالت  با  علیرضا صالحی   : خواهان 
ابتدای خیابان ارتش بن بست شهید عطایی ساختمان 7۱ واحد ۳ خوانده : سعید 
فروغی فر به نشانی خ جی خ قریشی کوی پیروزی پاک 8۳ خواسته : مطالبه  به 
تشکیل  زیر  امضا کننده  تصدی  به  اختاف  حل  شورای   ۲۳ شعبه   9۴/۴/۲۴ تاریخ 

از  با استعانت  ، شورا  اوراق پرونده  با ماحظه  پرونده کاسه 9۴-7۴ مفتوح است  
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا : در خصوص 
دعوی علیرضا صالحی با وکالت پویه پروانه به طرفیت  سعید فروغی فر به خواسته 
بانک صادرات  بتاریخ 9۳/9/۲7 عهده  مطالبه یک فقره چک تحت شماره ۳۰89۱۲ 
ابقاء  به  نظر  تادیه و خسارات دادرسی  تاخیر  انضمام  به  ریال     بمبلغ سی میلیون 
اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه مبنی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا عوی خواهان را وارد تشخیص 
بر محکومیت خوانده  . م رای  . د  آ   . به استناد مواد ۱98،۵۱9،۵۱۵،۵۲۲ ق  داده و 
دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به 
مورخه  رسید  سر  تاریخ  از  مرکزی  بانک  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
9۳/9/۲7 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صاد ره غیابی 
از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز  و ظرف ۲۰روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمویم حقوقی اصفهان می باشد .م الف 8۵7۰
قاضی شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
شماره   ۱۳9۵/۳/6  : تنظیم  تاریخ   9۵۰997۰۳۵۳۵۰۰۳۲۳  : دادنامه  شماره 
 : پرونده کاسه   9۵۰۰۲7  : شعبه  بایگانی  شماره   9۴۰998۰۳۵8۵۰۱۴9۲  : پرونده 
9۴۰998۰۳۵8۵۰۱۴9۲ شعبه ۱۰9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰9 جزایی سابق ( 
تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۳۵۳۵۰۰۳۲۳ شاکی: آقای پیمان کاوه  فرزند علیرضا 
 : پایین متهم  از  آریا طبقه سوم  به نشانی اصفهان خ کاوه خ اشراق ک ۱۳ مجتمع 
آقای امیر حسین جمشیدی شمس آبادی مجهول المکان اتهام : ایراد جرح عمدی 
با چاقو  گردشکار : دادگاه با توجه به مجتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام آقیا امیر حسین 
جمشیدی شمس آبادی متولد سال ۱۳79 آزاد بلحاظ عدم دسترسی به وی دائر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای پیمان کاوه دادگاه با عنایت به کیفر 
شاکی  شکایت  و  اصفهان  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست 
خصوصی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات گواهان و گواهی های صادره 
از پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در طول تحقیقات و جلسه دادرسی و سایر قرائن 
بوده است و مستندا  به وی محرز و مسلم  انتسابی  بزه  امارات موجود در پرونده  و 
و  تعزیرا ت مصوب سال ۱۳7۵  اسامی بخش  قانون مجازات  ماده 6۱۴  تبصره  به 
مواد ۱9، 89، ۴۴8، ۴۴9، 7۰9 قانون مجازات اسامی مصوب سال ۱۳9۲ متهم را از 
حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت چهار درصد دیه کامل بابت دامیه بازوی راست و 
حارصه جلوی سر و مخاط لب باال و یک سه هزارم دیه کامل بابت حارصه بند و وسط 
بابت ارش دامیه کتف راست ظرف  انگشت دوم دست چپ و یک درصد دیه کامل 
مدت یکسال از تاریخ درگیری در حق آقای پیمان کاوه محکوم می نماید . رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم  تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشد . م الف 86۲9 حسین گازری رئیس شعبه ۱۰9 دادگاه کیفری ۲ 

اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  رحمی   خدا  سمانه  خواهان   ۲۳۱/9۵ پرونده کاسه  در خصوص 
روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت مهدی هادیان   بر:مطالبه  
با توجه به مجهول المکان  ............. مورخه 9۵/۴/۲9 ساعت ۴/۳۰ تعیین گردیده 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی 8۱6۵7۵6۴۴۱ شورای حل اختاف 
اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  شماره: 8۵86/م 

اصفهان

حتما بخوانید!
اصناف از نگرانی بابت پرداخت ...

پنجشنبه 27 خردادماه 1395
ـــمـــاره 180 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

دبیر ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:
فعالیت 1550 پایگاه اوقات فراغت در استان اصفهان



5فرهنگ و هنر پنجشنبه   27 خردادماه 1395
ـــمـــاره 180 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
دور از عادت شکنی

  فیلــم ســینمایی عــادت نمی کنیــم یــا 
سرویس فرهنگی
 هامون رشیدیان

آن طــور کــه روی پوســتر فیلــم عنــوان 
ابراهیــم  ســاخته  دومیــن  نمی کنیــم«،  »آااادت  شــده 
ابراهیمیــان ایــن روزهــا همزمــان بــا ســینماهای کشــور بــر 
»عــادت  دارد.  قــرار  اصفهــان  قــدس  ســینما  پــرده 
شــهری   و  اجتماعــی  مضمونــی  بــا   نمی کنیــم« 
دربــاره بــه وجــود آمــدن تنــش میــان دو خانــواده از دو طبقه 
ــرای  ــی تســلیت ب ــف اجتماعــی اســت. »ارســال آگه مختل
ــش  ــان در بخ ــم ابراهیمی ــی ابراهی ــاخته قبل ــه«، س روزنام
ــور  ــر حض ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و دومی ــو س ــگاه ن ن
داشــت. بــه گفتــه  ابراهیــم ابراهیمیــان، »عــادت نمی کنیــم« 
بســیار متفــاوت از »ارســال آگهــی تســلیت بــرای روزنامــه« 
اســت و کامــا مطابــق بــا ســلیقه مخاطــب ســاخته شــده و 

رویکردی مردمی دارد.
  خالصه داستان

داســتان »عــادت نمی کنیــم« دربــاره احمدرضــا مقــدم، 
واســطه  بــه  کــه  اســت  دانشــگاه  برجســته  اســتاد 
شــک مهتــاب همســرش، مســیر تــازه ای پیــش روی 
خــود می یابــد؛ ایــن شــک در بســتر خانــواده ریشــه 
احمدرضــا  داشــته های  همــه  آرامــی  بــه  و   می دوانــد 

را تحت الشعاع قرار می دهد.
  تحلیل

»عــادت نمی کنیــم« فیلــم خوبــی اســت از یــک کارگــردان 
آینــده دار؛ امــا شــاید بزرگ تریــن مشــکل ایــن فیلــم ماننــد 
ــه اســت:  ــک نکت ــران ی ــای ســینمای ای بســیاری از فیلم ه
ــه  ــی ک ــرای کارگردان ــه ب ــن نکت ــجام. مهم تری ــتن انس نداش
می خواهــد از نــگاه خــود روی موضوعــی دســت بگــذارد کــه 
پیــش از او بارهــا بیــان شــده، ایــن اســت کــه بــا فیلمنامه ای 

ــا در ســاخته  ــاع وارد عرصــه شــود؛ ام ــل دف منســجم و قاب
دوم ســینمایی ابراهیــم ابراهیمیــان بــا روایتــی غیرمنســجم 
ــب  ــرای مخاط ــا ب ــویم؛ مث ــه رو می ش ــول روب ــر از مجه و پ
ایــن ســوال ایجــاد می شــود کــه افســانه چــه کســی بــوده و 
اگــر نقــش او در پیشــبرد قصــه از اهمیــت چندانــی برخــوردار 
نیســت، اصــا چــرا حضــور دارد؟ حتــی علــت ســکوت 
 کافه کننــده احمدرضــا بــا نقش آفرینــی محمدرضــا فروتــن

نمی توانــد قانــع کننــده باشــد. قصــه از شــاخه های مختلفــی 
تشــکیل شــده کــه مــا ارتبــاط آن هــا را بــا یکدیگــر متوجــه 
ــواه همــان ندداشــتن انســجام  ــا گ ــن دقیق نمی شــویم و ای

ــادت  ــه »ع ــت. البت ــتان اس ــات داس ــان اتفاق ــاط می و ارتب
نمی کنیــم« نــکات مثبتــی هــم دارد کــه اشــاره نکــردن بــه 
آن هــا دور از انصــاف اســت. شــروع خــوب کــه نقش هــای 
اصلــی را بــه شــکل مختصــر بــه مخاطــب معرفــی می کنــد، 
بــازی خــوب و پرداخــت مناســب نقــش منصــور بــا 
ــم  ــه مــوارد خــوب فیل نقش آفرینــی حمیــد آذرنــگ از جمل

ــد. ــمار می آین ــه ش ب
  حواشی

- ابراهیــم ابراهیمیــان فیلمنامــه فیلــم »عــادت نمی کنیــم« 
ــلیت  ــی تس ــال آگه ــام »ارس ــه ن ــی اش ب ــد کار قبل را مانن

بــرای روزنامــه« همــراه بــا همســرش ســارا ســلطانی نوشــته 
اســت.

- پیــش از ایــن قــرار بــود نیکــی کریمــی بــه جــای هدیــه 
تهرانــی در فیلــم »عــادت نمی کنیــم« بــازی کنــد. او حتــی 
در جلســات دورخوانــی فیلمنامــه نیــز شــرکت کــرده بــود، اما 

در نهایــت از ایــن پــروژه جــدا شــد.
- هدیــه تهرانــی و محمدرضــا فروتــن بعــد از فیلــم »قرمــز« 
در ســال 77، در فیلــم »عــادت نمی کنیــم« در کنــار یکدیگــر 

بــه ایفــای نقــش پرداختنــد.
  عوامل فیلم

ــان/ نویســنده: ســارا ســلطانی  ــم ابراهیمی ــردان: ابراهی کارگ
ابراهیــم ابراهیمیــان/ تهیه کننــده: پیمــان جعفــری، شــهرام 
ــراح  ــده/ ط ــا برازن ــرداری: علیرض ــر فیلمب ــور/ مدی اخاص پ
صحنــه و لبــاس: کامیــاب امیــن عشــایری/ تدویــن: ژینوس 
پــدرام، ابراهیــم ابراهیمیــان/ طــراح چهره پــردازی: محســن 
 دارســنج/ مدیــر صدابــرداری: امیــر نوبخــت/ طراحــی 
 و ترکیــب صــدا: علیرضــا علویــان/ موســیقی: حامــد ثابــت
ــه  ــی مردان ــردان: عل ــتیار اول کارگ ــزی، دس ــر برنامه ری مدی
منشــی صحنــه: حمیــرا نعمــت الــه/ مدیر تــدارکات: ســهراب 
دادگســتر/ مدیــر تولیــد: پیمــان جعفــری/ جانشــین تهیــه: 
علــی مردانــی/ ناظــر تولیــد: مهــدی شــمخانی/ مدیــر روابــط 
ــم  ــه: میث ــردار پشــت صحن ــی/ فیلمب عمومــی: مهســا همت

میرزایــی/ عــکاس: فتــاح ذی نــوری
بازیگران:

محمدرضــا فروتــن، ســاره بیــات، حمیدرضــا آذرنــگ و هدیــه 
تهرانــی، پانتــه آ پناهی هــا، شــیرین یزدان بخــش، نقــی 
ســیف جمالــی، رؤیــا حســینی، مهدخــت موالیــی، حدیــث 

میرامینــی، کیمیــا حســینی، مهرســا پیشــوا

نگاهی به فیلم »عادت نمی کنیم« ساخته ابراهیم ابراهیمیان

دور از عادت شکنی

هشــتمین برنامــه »مــاه عســل« بــه موضــوع خواســتگاری 
پرداخــت. قولــی کــه احســان علیخانــی پیش تــر وعــده اش 
را بــه جناب خــان داده بــود. او در ایــن برنامــه، دو نفــر 
ــا  ــان« باره ــل »جناب خ ــه مث ــرد ک ــوت ک ــانی را دع  از کس

و بارها به خواستگاری رفتند و هربار جواب رد گرفتند. 
ــاه  ــروز »م ــه دی ــان برنام ــی« مهمان ــا« و »مرتض »علیرض

ــاد  ــی« از خرم آب ــد. »مرتض ــل« بودن عس
فــردی نابینــا و مستندســاز اســت. شــغل 
ــس  ــرداری مجال ــم فیلمب ــا« ه »علیرض
بــه گفتــه خــودش  عروســی اســت. 
ــز  ــه، ج ــی ها را گرفت ــه عروس ــم هم فیل
ــک  ــدود ی ــی ح ــودش. مرتض ــن خ جش
ــی رود  ــتگاری م ــه خواس ــت ب ــال اس س
مرتضــی  قــول  بــه  کــه  علیرضــا  و 
ده  اســت،  خواســتگاران  پیشکســوت 

ــت  ــل شــغل ثاب ــه دلی ــه خواســتگاری مــی رود و ب ســال ب
نداشــتن جــواب نــه می شــنود.

 او در ایــن بــاره می گویــد: حــدود بیســت نفــر را بــه 
بــا وی آشــنا  خواســتگاری دختــری کــه در دانشــگاه 

شدم،فرســتادم و هــر بــار جــواب رد گرفتــم. نکته بــارز هر دو 
مهمــان ایــن بــود کــه خانــواده دختــر اصــا بــه آن هــا اجــازه 
 ندادنــد کــه کامــی را مســتقیما در ایــن رابطــه حــرف بزننــد 
و ایــن درواقــع درخواســت هــر دو مهمــان برنامــه بــود کــه 
ــده  ــه ش ــم ک ــار ه ــک ب ــرای ی ــد، ب ــازه بدهن ــا اج ــه آن ه ب
بتواننــد رســما و مســتقیم در ایــن رابطــه بــا خانــواده حــرف 

بزننــد. 
در ادامــه برنامــه، علیخانــی بــا یکــی از 
واســطه های علیرضــا برای خواســتگاری 
تمــاس گرفــت. پــس از ایــن صحبــت، 
علیخانــی از واســطه قــول می گیــرد کــه 
ــا دختــر خانــم  ــا اگــر بشــود تلفنــی ب ت
صحبــت کنــد، بــه شــرطی کــه بــه ایــن 

پروســه خیــر آســیبی وارد نشــود.
ــاد.  ــه افت ــای برنام ــه در انته ــی ک  اتفاق
ــده در  ــگ زد و زن ــا زن ــه علیرض ــورد عاق ــم م ــر خان دخت
برنامــه حــرف زد. او تلویحــا بــه عاقــه خــود بــرای وصــال به 
ــده  علیرضــا اشــاره کــرد؛ امــا نهایتــا گفــت کــه تصمیم گیرن

ــواده مــن هســتند. نهایــی خان

علیخانی به قولش در »خندوانه« عمل کرد
فیلــم ســینمایی »ســام بمبئــی« بــه کارگردانی قربــان محمدپور 
جهــت بازبینــی دوبــاره بــه وزارت ارشــاد ارایــه شــد. درحالــی کــه 
ایــن روزهــا در بعضــی از رســانه ها عنــوان شــده اســت کــه فیلــم 
ــی  ــا بازبین ــد ب ــران و هن ــترک ای ــد مش ــی« تولی ــام بمبئ »س
دوبــاره توســط ســازمان ســینمایی مواجــه شــده و گفتــه شــده 
کــه ایــن فیلــم بــا وجــود داشــتن پروانــه نمایــش مــورد تاییــد 

ــم  ــط عمومــی فیل ــه اســت، رواب ــرار نگرفت ق
اعــام کــرد کــه فیلــم »ســام بمبئــی« 
نمایــش  پروانــه  دریافــت  اول   مرحلــه 
ــورای  ــر ش ــات مدنظ ــرده و اصاح ــی ک را ط
پروانــه نمایــش را انجــام داده و دوبــاره 
ــت؛  ــده اس ــه ش ــم ارای ــی فیل ــت بازبین جه
اتفاقــی کــه بــه طــور قطــع موضــوع عجیــب 
ــی  ــا روال قانون و پیچیــده ای نیســت و صرف
و طبیعــی اســت کــه تمــام پروژه هــای 

ــر آن  ــورد نظ ــت م ــا کیفی ــا ب ــد ت ــی می کنن ــینمایی آن را ط س
ــد.  ــی برس ــران عموم ــه اک ــم ب ــورا فیل ش

در ادامــه بیانیــه روابــط عمومــی آمــده اســت: »همچنیــن 
ســازمان ســینمایی از ابتــدای کلیــد خــوردن ایــن پــروژه تولیــد 

مشــترک در جریــان فیلمنامــه و رونــد تولیــد فیلــم بــوده اســت؛ 
ــه طــوری کــه حبیــب ایل بیگــی، معــاون ارزشــیابی و نظــارت  ب
ســازمان ســینمایی نیــز مدتــی پیــش و در هنــگام ضبــط فیلــم 
»ســام بمبئــی« در هنــد و در پشــت صحنــه آخریــن اثــر قربــان 
ــد  ــد تولی ــان رون ــک در جری ــد و از نزدی ــر ش ــور حاض محمدپ
ــا حمایــت و پشــتیبانی ســازمان  ــا ب ــم قــرار گرفــت ت ایــن فیل
تولیــد  فیلــم جــدی  اولیــن  ســینمایی، 
مشــترک بیــن ایــران و هنــد کــه مــورد 
تاکیــد ریاســت محتــرم ســازمان ســینمایی 
بــود در ســطح منطقــه و جهانــی، اکــران 

ــد.  ــته باش ــبی داش مناس
ــه جــز چنــد خبــر رســمی ای کــه از طــرف  ب
ــام  ــینمایی »س ــروژه س ــی پ ــط عموم رواب
ــای  ــا و روزنامه ه ــه خبرگزاری ه ــی« ب بمبئ
رســمی کشــور بــا عکــس صحنــه فیلــم ارایــه 
ــه  ــه خصــوص پوســترهایی ک ــا ب شــده اســت، ســایر عکس ه
ــده  ــر ش ــم منتش ــن فیل ــا ای ــط ب ــتاگرام، مرتب ــای اینس در فض
اســت، همــه بــه صــورت خودجــوش بــوده و ارتباطــی بــه پــروژه 

ــدارد.« ســینمایی »ســام بمبئــی« ن

ــه کتاب هایشــان در نمایشــگاه  - برخــی ناشــران ک
کتــاب بــر اثــر بــاران خســارت دیــده بــود از رونــد و 
نحــوه بازپرداخــت بیمــه ابــراز نارضایتــی می کننــد.

- مدیــر عامــل خانــه ســینما از انتخــاب کمــال 
تبریــزی بــه عنــوان دبیــر جشــن ایــن تشــکل 

صنفــی خبــر داد.
ــا  ــام دوربین ه ــت: تم ــاره گف ــر بیچ ــد اصغ - فرزن
ــزد  ــت ن ــه  صــورت امان ــدرم ب و وســایل عکاســی پ
ــی  ــود و حت ــداری می ش ــتانمان نگه ــی از دوس یک
یــک عــدد از آن هــا هــم بــه فــروش نرســیده اســت.

ــه  ــا مجموع ــان ب ــه همچن ــفی ک ــا یوس - محمدرض
 رمان هــای »شــاهنامه« دســت بــه قلــم اســت

موضوعیــت  بــا  رمانــی  نهایــی  ویرایــش  از 
»موقعیت هــای اجتماعــی شــمال و جنــوب شــهر« 

داد. خبــر 
- پریســا برازنــده بــا اشــاره بــه وضعیــت بــد 
ــتن  ــرای نوش ــود ب ــردی خ ــور، از دلس ــر در کش  نش

و ترجمه آثار تازه خبر داد.
- آتوســا صالحــی کــه ایــن روزهــا بــا ترجمــه 
»تــام  مجموعــه  هفــت  و  شــش  مجلدهــای 
ــن دو  ــاپ رفت ــر چ ــت از زی ــغول اس ــس« مش گیت
ــی  ــدی تالیف ــای چندجل ــه رمان ه ــد از مجموع جل

داد. کودکانــه اش خبــر 
فهرســتی  در  »نیویورکــر«  آمریکایــی  مجلــه   -
ــر خارجــی در قــرن 21  ــم برت ــد از »پنجــاه فیل جدی
ــینمایی  ــد س ــاخته بلن ــن س ــام آخری ــون«، ن تاکن
ــرار داد. ــوم ق ــگاه س ــتمی را در جای ــاس کیارس عب

 - حامــد محمدیان صداگــذاری »جانیار« را آغاز کرد 
و صداگــذاری فیلــم تــا هفته هــای آینــده بــه طــول 

خواهــد انجامیــد.
»دنــگ  موســیقی  برنامه هــای گــروه  مدیــر   -
ــد  ــرای تولی ــه ب ــن مجموع ــازی ای ــو« از آماده س  ش
بــرای  برنامه ریــزی  و  جدیــد  آلبــوم  ضبــط  و 
ــن در کنســرت های پیــش رو  ــات نوی طراحــی اتفاق

ــت. ــخن گف س
- تهیه کننــده »آس و پــاس« در حــال مذاکــره 
بــرای بســتن قــرارداد اکــران بــا ســرگروه های 

ســینمایی اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــر« ب ــاه »باه ــم کوت ــردان فیل - کارگ
آغــاز اکــران ایــن فیلــم بیــان کــرد: »باهــر« بــدون 

ــی رود. ــرده م ــه روی پ اصاحی
 - جایــزه مــارک توایــن بــرای طنــز بــه بیــل مــوری

بازیگر کهنه کار آمریکایی اهدا شد.
- بــه گفتــه امیرحســین علــم  الهــدی، گــروه »هنــر 
و تجربــه« بــا اکــران فیلم هــای مســتند در دو 
ــخ 11۵ ســاله  ــه در تاری ــرد ک ســال گذشــته کاری ک

ــت. ــته اس ــابقه نداش ــران س ــینمای ای س

 برگزاری ویژه برنامه وفات 
حضرت خدیجه)س( در اصفهان

ــان  ــک اصفه ــه ی ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ریی
وفــات حضــرت خدیجــه)س(  ویژه برنامــه  برگــزاری  از 
االســام  حجــت  داد.  خبــر  متبرکــه  بقــاع   درجــوار 
داشــت:  اظهــار  اســماعیل پور  محمدرضــا  المســلمین  و 
 بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز رحلــت ام المومنیــن

حضــرت خدیجــه)س( ویژه برنامــه ای در جــوار حــرم مطهــر 
امامــزادگان اصفهــان برگــزار می شــود. وی در ادامــه تصریــح 
کــرد: ایــن ویژه برنامــه پــس از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا 
ــارک  ــاه مب ــا 10 م ــادف ب ــاه مص ــنبه 27 خردادم روز پنجش
رمضــان در جــوار آســتان مقــدس 7 امامــزاده اصفهــان 
برگــزار می شــود. رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه 
یــک اصفهــان در ادامــه افــزود: ســخنرانی ســخنرانان مطــرح 
و همچنیــن مداحــی مداحــان اهــل بیــت)ع( از جملــه 
ــه ایــن مناســبت در جــوار بقــاع  برنامه هایــی هســتند کــه ب

متبرکــه برگــزار خواهــد شــد.

 ارایه بسته آموزشی تصویری 
»مثبت خانواده« 

ــت  ــا محوری ــواده« ب ــت خان ــی تصویری »مثب ــته آموزش بس
حــل یکصــد چالــش زندگــی از ســوی کمیتــه فرهنــگ روابــط 
ــواده ارایــه می شــود. دبیــر کمیتــه فرهنــگ  اجتماعــی و خان
ــت:  ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــواده ب ــی و خان ــط اجتماع رواب
ــارک  ــاه مب ــام م ــواده در ای ــت خان ــت های مثب سلسله نشس
ــی  ــش زندگ ــد چال ــای یکص ــوع راهکاره ــا موض ــان ب  رمض
و ارایــه کلیــد حــل آن هــا از 18 خــرداد در محــل تــاالر ادب در 
حــال برگــزاری اســت. محمدصــادق ســجادزاده اظهار داشــت: 
ــزدی از اســاتید  ــه ای ــر راضی ــدی و دکت ــر محمدرضــا عاب دکت
ــه  ــه ارای ــت ها ب ــن نشس ــا حضــور در ای ــان ب دانشــگاه اصفه
ــی  ــای زندگ ــت اندازها و چالش ه ــوص دس ــی درخص مطالب
می پردازنــد کــه در همیــن راســتا صحبت هــای ایــن اســاتید 
ــا  ــی« ب ــش زندگ ــل 100 چال ــد ح ــه »کلی ــب 4 کتابچ در قال
ارایــه 2۵ چالــش زندگــی )در مجمــوع 100 چالش( گــردآوری 

ــه می شــود. شــده و در جلســات ارای

»قشنگ و فرنگ« پاییز اکران می شود
آخریــن فیلــم ســینمایی وحیــد موســاییان احتمــاال در فصــل 
پاییــز اکــران می شــود. فیلــم ســینمایی »قشــنگ و فرنــگ« 
ــرداری  ــس فیلمب ــی و پاری ــش، دب ــران، کی ــهرهای ته در ش
ــر  ــر پربازیگ ــن اث ــی ای ــی اجرای ــت و تهیه کنندگ ــده اس  ش
و پرلوکیشــن بــه عهــده آزیتــا موگویــی اســت. بازیگــران ایــن 
فیلــم عبارتنــد از: رضــا کیانیــان، افشــین هاشــمی، ســروش 
 صحــت، رعنــا آزادی ور، منظــر لشــکری، امیــد روحانــی

حســین محــب اهــری، نورالدیــن جوادیــان، ســحر آربیــن، بــا 
هنرمنــدی الدن مســتوفی، بیتــا فرهــی و بــا حضــور احتــرام 

برومنــد و بازیگــر فرانســوی: ژان دامیــن باربیــن.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ
بایگانی  90099803۵0101122شماره  پرونده:  9۵101003۵0102311شماره  اباغیه:  شماره 
شعبه: 901130تاریخ تنظیم: 139۵/03/23خواهان ملیحه نوروزی و احمد رضا و مریم 
یدالهی و موسوی و مژگان شمس دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نوروزی اصفهانی 
و علی و رحمان و غامرضا طاهری و محمد رضا نوروزی اصفهانی و علیرضا حقوقی و 
توران جعفری و ماندانا نوروزی اصفهانی و میترا نوروزی اصفهانی و شرکت پارس لودرز  
به خواسته ابطال قرار داد )غیر مالی (  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 333ارجاع و به کاسه  90099803۵0101122ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 139۵/0۵/27 و ساعت 11:1۵تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده 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.شماره: 8631/م 
 الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه

 سلیمانی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9۵101003۵0102312شماره پرونده: 94099803۵0100709شماره بایگانی 
شعبه: 940832تاریخ تنظیم: 139۵/03/23خواهان عباس کاوه قارنه دادخواستی  به 
طرفیت خوانده اصغر نباتی پور به خواسته خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 333ارجاع و 
به کاسه  94099803۵0100709ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/0۵/10 و ساعت 
10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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  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: 8632/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان – فرزانه سلیمانی

آگهی ابالغ
9۵09986839400144شماره  پرونده:  9۵1010683940107۵شماره  اباغیه:  شماره 
تیموری  محمد  شاکی   / 139۵/03/23خواهان  تنظیم:  9۵0164تاریخ  شعبه:  بایگانی 
به خواسته مطالبه خسارت  تیر گیر  به طرفیت خوانده / متهم سلطنت  دادخواستی  
های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   مطالبه خسارت  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
دادگاه   17 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به کاسه   و  347ارجاع  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
ساعت  و   139۵/0۵/0۵ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9۵09986839400144ثبت 
و درخواست  متهم    / بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  10:30تعیین شده 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  / شاکی   خواهان 
از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقاب در 
به دادگاه  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطاع  تا خوانده / متهم   پس  آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
دفتر  مدیر  الف  8619/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و 
فریده سادات   – اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   دادگاه حقوقی شعبه 17 

حسونی زاده
آگهی ابالغ

9409986839400129شماره  پرونده:  9۵101068394010۵9شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940129تاریخ تنظیم: 139۵/03/23خواهان / شاکی احمد رضا چراغی  
به  االمین   روح  مهدی  و  اخاقی  نسترن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  
دادگاه  تقدیم  دادرسی   و مطالبه خسارت  تنظیم سند رسمی ملک  به  الزام  خواسته 

 17 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 347ارجاع و به 
کاسه  9409986839400129ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/0۵/0۵ و ساعت 
درخواست  و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین 
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: 8618/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 17 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان -  فریده سادات حسونی زاده
آگهی ابالغ

9۵099803۵0300072شماره  پرونده:  9۵101003۵030213۵شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 9۵0089تاریخ تنظیم: 139۵/03/23خواهان / شاکی موسسه اعتباری 
جالی   مصطفی  نمایندگی  با   4243۵9 ثبت  شماره  به  عام(  )سهامی  مرکزی  کوثر 
محمدی  جمعه  علی  و  پور  غامی  عیسی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  
منش  به خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته 
و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نموده که جهت رسیدگی 
استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در 
9۵099803۵0300072ثبت  به کاسه   و  30۵ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان 
به علت  گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/06/16 و ساعت 11:00تعیین شده است. 
منش   علی جمعه محمدی  و  پور  عیسی غامی  / گان  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خود نسخه دوم  اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به 
الف  8608/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 
 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی 

شبانی 
آگهی احضار

 94099803۵8200۵14  : پرونده  شماره   9۵104603۵8200003  : خواست  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940714 تاریخ تنظیم : 139۵/03/13 در پرونده کاسه 940714 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان آقای منوچهر حاجی 
هاشمی فرزند رجبعلی شکایتی علیه آقای حسن شهریاری فرزند محمد رضا دایر بر 
کاهبرداری و جعل مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید ووقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه 9۵/۵/13 ساعت 10 صبح تعیین شده است. نظر به این 
المکان می باشد حسب ماده ی 174 قانون آیین دادرسی کیفری  که متهم مجهول 
مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعام نشانی 
کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم 
بازپرس  الف  : 8614/ م  نمود / شماره  اتخاذ خواهد  حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
 شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان )مجتمع 1(- مرتضی خلیفه

 سلطانی
دادنامه

شماره دادنامه : 9۵099703۵3۵00346 تاریخ تنظیم : 139۵/03/11 شماره پرونده : 
: آقای علیرضا داوری  بایگانی شعبه : 9۵00۵6 شاکی  9409980364901482 شماره 
دولت آبادی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – اصفهان دولت آباد خ طالقاین خ 22 
بهمن ک شهید عرب که چلچله پ 18 متهم : آقای مرتضی محمدی به نشانی مجهول 
المکان  اتهام ها: 1- ممانعت از حق 2- ضرب و جرح عمدی 3. توهین به اشخاص 
عادی گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مرتضی محمدی آزاد بلحاظ عدم دسترسی بوی دائر بر توهین 
و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آقای علیرضا  داوری دولت آبادی دادگاه با عنایت 

به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی انقاب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی 
خصوصی و گواهی صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواه و نحوه اظهارات اولیه متهم 
نزد مامور تحقیقی کانتری و تحقیقات محلی انجام شده و عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده 
و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب سال 137۵ و 
مواد 448و 449و 714 قانون مجازات اسامی سال 1392متهم را از حیث توهین به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت واز حیث ایراد ضرب 
عمدی به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چپ و سه دهم در صد از 
دیه کامل بابت ارزش خونریزی  متوسط زیر ملتحمه چشم چپ در حق آقای علیرضا 
داوری دولت ابادی ظرف مدت یکسال از تاریخ درگیری محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد ./ ک شماره : 8630/ م الف حسین گازری رئیس شعبه 109 دادگاه 

کیفری دو اصفهان
آگهی مفقود شدن سند مالکیت –پالک 3فرعی از 216اصلی بخش یک گلپایگان 

آقای علیرضا حقیقت  فرزند نعمت اله  بااستنادیک  برگ استشهاد محلی که هویت 
وامضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که تمامی ششدانگ عمارت پاک 
29896بنام  ثبت  ذیل  129اماک  درصفحه49۵دفتر  یک  بخش  گلپایگان  216/3در 
دفتر  رسمی  سند  وبموجب  گردید  وصادر  ثبت  اله  نعمت  فرزند  حقیقت  رضا  علی 
سند  موجب  به  نشده  انجام  هم  دیگری  ومعامله  یافته  قطعی  انتقال  او  –به  خانه 
یا  رسمی شماره- مورخ- دفتر-در قبال مبلغ –لاير –در رهن است  نحوه گم شدن 
خواست  در  چون  است  شده  /مفقود  رفته  بین  .از  :اسباب کشی  سند  رفتن  بین  از 
120آیین  ماده  اصاحی  یک  تبصره  طبق  رانموده  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی  صدور 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
از  باشد  نزد خود  یا وجود سند مالکیت مزبور  به آن  این آگهی ذکر شده (نسبت  در 
انتشار این آگهی تا10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه  تاریخ 
اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به 
اعتراض  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  واگر ظرف مهلت مقرر  ارائه کننده مستند گردد 
 اصل سند ارائه نشود المثنی  سند مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 

شد .
مسئول دفتر اماک –گرجی م الف 116

آگهی ابالغ 
94099803۵820111۵شماره  پرونده  شماره  خواست9۵104603۵8200004  در  شماره 
شعبه   941۵34 کاسه  پرونده  تنظیم9۵/3/19در  941۵34تاریخ  شعبه  بایگانی 
فرزند  ملکی  آقای حسین  اصفهان  وانقاب شهرستان  عمومی  دادسرای  3بازپرسی  
صادق شکایتی علیه  آقای ناصر چهری  فرزند دایر برفروش مال غیرمطرح نموده است 
که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
جراید  در  نوبت  یک  1392مراتب  دادرسی کیفری  آیین  ماده 174قانون  باشد حسب 
کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشرآگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضهن اعامی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده ودفاع از 

خود حاضرگردد در صورت عدم حضوردادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ  خواهد نمود . 
بازپرس  شعبه 3 بازرسی دادسرای عمومی وانقاب اصفهان .مجتمع 1. مرتضی خلیفه 

سلطانی  م الف 861۵
آگهی ابالغ

خواهان صالحه زاهدی فرزند رحیم  دادخواستی به طرفیت خوانده اکبراحمدی فرزند 
محمد یعقوب  به خواسته طاق  تقدیم دادگاه های خانواده  شهرستان اصفهان  که 
جهت رسیدکی به شعبه اول دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان –خ چهار 
باغ باال- خ میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 4ارجاع وبه کاسه 9۵0340ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۵/16وساعت 11:30تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن حوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73ق آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر 
االنتشار اگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مفرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
مدیر دفتر  شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان  –مسلمی امیرانی  -م الف 8634

آگهی تبادل لوایح 
بایگانی  شماره نامه: 9۵101103۵070048۵شماره پرونده 94099803۵0700238شماره 
شعبه 940274تاریخ تنظیم 9۵/3/23 در خصوص تجدید نظر خواهی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام –ره- به طرفیت تجدید نظر خواندگان بیژن وبدری ومهری ومهین 
ویاسمین  عزیزی  وپروانه  مرحوم حسن  فرزندان  بنایی  همگی  وکهین  دخت  وزرین 
بنایی وبهستی بنایی همسر وفرزندان مرحوم ومحمد باقر بنایی فرزند مرحوم حسن  
به خواسته تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده است 
از آنجا که نامبرده تجدید نظر خواندگان مذکور مجهول المکان می باشد به نامبرده اباغ 
می کردد ظرف 10مهلت روز از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3اتاق 311 ارجاع 
و به کاسه 9۵104803۵0700084ثبت گردیده مراجعه نمایید  وچنانچه پاسخی دارید 
به دادگاه ارائه نمایید در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر 

ارسال می گردد 
مدیر دفتر شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –بروجردی  م الف 8639

آگهی ابالغ
شماره   94099803۵2201412: پرونده  شماره   9۵101003۵220141۵  : اباغیه  شماره 
بایگانی شعبه : 941۵39 تاریخ تنظیم : 9۵/3/4خواهان حسن صاحی یگانه وسمیرا 
اله  اسد  /متهم  به طرفیت خوانده  دادخواستی  یگانه  ونوشین صاحی  یگانه  صاحی 
ترکه    تقسیم  خواسته  به  صاحی   وجواد  صاحی  وعلی  صاحی  وماشاءاله  صاحی 
به  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان –خ چهار باغ باال- خ 
نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 3۵4ارجاع 
9۵/۵/3وساعت  آن  رسیدگی  وقت  94099803۵2201412ثبت گردیده که  وبه کاسه 
8:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از 
نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
اصفهان- شهرستان  حقوقی   عمومی  هی  22دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی 

اطهری بروجنی - م الف8643
ابالغ رای

شعبه  رسیدگی  مرجع   9۵/3/18-  ۵28 نامه  داد  9۵0046شماره  پرونده  کاسه 
9شورای حل اختاف اصفهان  خواهان : آقای مرتضی فروغی ابری به نشانی :ملک 
شهر خ مطهری کوچه مکینه پاک79 خوانده:  آقای رضا عباسی  به نشانی مجهول 
نظریه  واخذ  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  سفته   وجه  :مطالبه  خواسته  المکان  
خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعام   ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی 
حل  شورای  قاضی  رای   : نماید   می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  متعال 
اختاف: در خصوص دعوی آقای مرتضی فروغی ابری به طرفیت آقای رضا عباسی  
خزانه  به شماره  های  /سفته  وجه سفته  ریال   ۵0/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به     318282 داری کل 
در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  خواهان که  درید   مستندات 
مطالبه وجه خواسته  را دارد و عدم حضور خوانده  در جلسه رسیدگی حضور ومصون 
وثابت  راوارد  مطروحه  دعوی  شورا  وتکذیب.  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن 
تشخیص داده لذا به استناد به مواد 307و309قانون تجارت و198و۵1۵و۵19و۵22 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵0/000/000 
آ گهی  نشر  وهزینه  دادرسی  هزینه  بابت  و730/000ریال  خواسته  اصل  بابت  ریال 
 9۵/11/1۵ دادخواست   تقدیم  تاریخ  از  تادیه  خیر  تا  وخسارت  قانونی  تعرفه  طبق 
مرکزی  بانک  سوی  از  اعامی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  لغایت 
خواهان  درحق  باشد  می  احکام  محترم  اجرای  برعهده   ایران  اسامی  جمهوری 
واقعی  اباغ  از  روز پس   20 غیابی وظرف مدت  رای صادره  نماید  واعام می  صادر 
واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  باشد  می  شورا   این  در  واخواهی  قابل  خوانده  به 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست   ظرف 

 است .
شعبه 9مجتمع 2شورای حل اختاف شهرستان اصفهان –م الف 8۵42

»سالم بمبئی« برای بازبینی دوباره به ارشاد رفت



خنجرازپشتعراقیها
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــعود، ریی ــق مس عبدالخال
عــراق اعــام کــرد در انتخابــات شــورای جدیــد فیفــا 
بــه گزینــه قطــری رای خواهــد داد. کمیتــه انتخابات 
ــیان ــی کفاش ــام عل ــیا ن ــال آس ــیون فوتب  کنفدراس

را  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  پیشــین  رییــس 
جــزو فهرســت نامزدهــای خــود بــرای تصــدی 
3 کرســی آســیا در شــورای جدیــد فیفــا قــرار 
 داد. قــرار اســت 8 نامــزد در انتخابــات کنگــره 
فــوق العــاده کنفدراســیون فوتبــال آســیا در 27 
ــه  ــوای هندوســتان ب ــاه( در گ ــر م ســپتامبر )6 مه
ــه  ــراق ک ــال ع ــیون فوتب ــد. فدراس ــت بپردارن رقاب
ــران دارد ــال ای ــا فدراســیون فوتب ــی ب ــه نزدیک  رابط

ــز  ــعود عزی ــه س ــات ب ــن انتخاب ــرد در ای ــام ک اع
المهنــدی قطــری رای خواهــد داد و بــه ایــن ترتیــب 
ــیون  ــن فدراس ــد رای نزدیک تری ــیان نمی توان کفاش
بــه ایــران را هــم کســب کنــد. کفاشــیان بــه همــراه 
ــورای  ــیایی ش ــی آس ــرای 3 کرس ــر ب ــر دیگ 7 نف

فیفــا رقابــت خواهنــد کــرد.

انتقادبازیکنجدیدآبیهاازقرمزها
ــاد  ــا انتق ــال اســتقال ب ــم فوتب ــد تی ــن جدی بازیک
از کســانی کــه در روزهــای گذشــته بــه او فحاشــی 
کرده انــد، گفــت: مــن از ملــوان بــه اســتقال رفتــه ام 
و تــا بــه حــال هــم یــک بــازی بــرای پرســپولیس 
انجــام نــداده ام؛ امــا هــواداران پرســپولیس بــه مــن 
ــی زادگان  ــین کنعان ــد. محمدحس ــی می کنن فحاش
 دربــاره پیوســتن بــه اســتقال پــس از کــش 
ــی  ــرای برخ ــرد: ب ــار ک ــراوان اظه ــای ف و قوس ه
ــماره  ــه ش ــفم ک ــپولیس متاس ــاگران پرس از تماش
ــا  ــد و ت ــش کردن ــازی پخ ــای مج ــن را در فض م
بــه االن هــزار بــار بــه مــن فحاشــی کردنــد. آن هــا 
ــا  ــد. ب یــک لحظــه خودشــان را جــای مــن بگذارن
ــم  ــانزدهم بتوان ــگ ش ــدوارم در لی ــه امی ــن هم ای
بــا عملکــردم دل هــواداران اســتقال را شــاد کنــم. 
ــا بیــان اینکــه در لیــگ شــانزدهم  کنعانــی زادگان ب
ــد ــازی می کن ــتقال ب ــرای اس ــماره »۵« ب ــا ش  ب

گفــت: تفکــر مــن حرفــه ای اســت و حرفــه ای 
زندگــی می کنــم. مــی دانــم کــه در فصــل پیــش رو 
ــن  ــرای ای ــتر الزم ب ــرد و بس ــم ک ــرفت خواه پیش
موفقیــت فراهــم شــده اســت. ان شــاءهللا کاری 
می کنــم کــه در تیــم ملــی هــم نظــر کارلــوس 

ــود. ــب ش ــی روش جل ک

حدادی:زمانمیبردتاباتیم
هماهنگشوم

ــت:  ــران گف ــکتبال ای ــانتیمتری بس ــنتر 218 س س
ــم.  ــم باش ــت تی ــه در خدم ــت ک ــن اس ــم ای تاش
ــم  ــر 7۵ تی ــری 80 ب ــس از برت ــدادی پ ــد ح حام
در  مقدونیــه  نماینــده  مقابــل  بســکتبال  ملــی 
تورنمنــت چیــن اظهــار کــرد: شــروع بــدی داشــتیم 
همیــن  بــازی کردیــم.  ناهماهنــگ  ابتــدا  در  و 
موضــوع باعــث شــد عقــب بیفتیــم؛ امــا در ادامــه 
ــه  ــی ک ــا زحمت ــم و ب ــار گرفتی ــازی را در اختی کار ب
ــروز شــویم. ســتاره  بچه هــا کشــیدند توانســتیم پی
ــورش در  ــاره حض ــران درب ــکتبال ای ــی بس ــم مل تی
ترکیــب تیــم ملــی ایــران، بیــان کــرد: مســلما 
ــه  ــه ب ــرد ک ــان می ب ــود دارد و زم ــی وج ناهماهنگ
شــرایط تیــم عــادت کنــم. ســعی می کنــم در 
ــه بچه هــا  ــازی ب ــل از ب خدمــت تیمــم باشــم و قب
ــه  ــا ب ــد ت ــک کنی ــاده ام و کم ــن ناآم ــه م ــم ک گفت
شــرایط خوبــی برســم. ارزشــمندترین بازیکــن 
ــازی  آســیا ادامــه داد: خوشــحالم کــه توانســتیم ب
اول را ببریــم. ایــن پیــروزی می توانــد بــرای مــا در 

ــد. ــد باش ــابقات مفی ــه مس ادام

بکام:عاشقمورینیوهستم
ــو  ــتایش از مورینی ــه س ــرخ ب ــیاطین س ــطوره ش اس
پرداخــت و تاکیــد کــرد کــه او در یونایتــد موفــق 
خواهــد شــد. منچســتر یونایتــد در فصلــی کــه گذشــت 
نتوانســت نتایــج خوبــی بــه دســت آورد و بــه همیــن 
خاطــر هــم ســران ایــن باشــگاه لوئیــس فــان خــال 
را از کار برکنــار کردنــد و ژوزه مورینیــو را بــه عنــوان 
ــکام از کســانی  ــد ب ــد. دیوی جانشــین او انتخــاب کردن
اســت کــه موافــق انتخــاب مورینیــو اســت و بــه 
ــتاره  ــت. س ــی پرداخ ــی پرتغال ــن مرب ــتایش از ای س
ســابق شــیاطین ســرخ در واکنــش بــه انتخــاب مورینیو 
ــد  ــی می توان ــی پرتغال ــا ایــن مرب و ایــن ســؤال کــه آی
ــد ــته باش ــورد داش ــزی در اولدتراف ــه موفقیت آمی  تجرب

مورینیــو  انتخــاب  پروســه  داد:  پاســخ  این گونــه 
ــاور هســتم  ــن ب ــود. مــن برای ــز ب ــت آمی بســیار موفقی
تصمیــم  بهتریــن  یونایتــد  منچســتر  ســران   کــه 
و  بجــا  کامــا  مورینیــو  انتخــاب  و  گرفتنــد  را 
هســتم  مورینیــو  عاشــق  مــن  بــود.   مناســب 
ــود.  ــق خواهــد ب ــی موف ــن مرب ــه ای ــان دارم ک و اطمین
ــود؛ چــرا  ــی ب ــر خوب ــره خب ــه لیــگ جزی بازگشــت او ب
کــه لیــگ جزیــره بــدون مورینیــو طعم و مــزه ای نــدارد.

سیمئونهدراتلتیکومادریدمیماند
دربــاره  شــده  منتشــر  خبرهــای  بــه  توجــه  بــا 
ایــن  می رســد  نظــر  بــه  ســیمئونه  دیگــو  آینــده 
باشــگاه  ایــن  تــرک  قصــد  آرژانتینــی   مربــی 
را نــدارد. پــس از شکســت اتلتیکومادریــد در فینــال لیــگ 
قهرمانــان اروپــا برابــر رئــال مادریــد، دیگــو پابلــو ســیمئونه 
ــن  ــش در ای ــده نامعلوم ــاره آین ــری درب ــت خب در نشس
باشــگاه گفــت. پــس از آن بــود کــه از او به عنوان ســرمربی 
آینــده پــاری ســن ژرمــن یــاد شــد. هــواداران پــس از این 
ــد  ــی باشــگاه تجمــع کردن ــل فروشــگاه اصل ــا مقاب  خبره
و خواســتار مانــدن ســرمربی آرژانتینــی شــدند. پــس از آن 
نیــز انریکــه سرســو، رییــس باشــگاه نیــز در مصاحبــه ای 
اعــام کــرد ســیمئونه اتلتیکومادریــد را تــرک نخواهــد کــرد 
ــز و  ــال هــواداران قرم ــا دو شــب پیــش ســیمئونه خی ام
ســفید پــوش را راحــت کــرد و در اینســتاگرام خــود اعــام 

ــد. کــرد در ایــن باشــگاه می مان

کوتاه از ورزش

روزهایتاریکبرق
ــدان دور یکــی  ــه چن ــه روزگاری ن ــرق شــیراز ک ــال ب ــم فوتب تی
ــای  ــاال در دســته ســوم روزه ــود، ح ــاز ب ــن س ــای بازیک تیم ه
ــه دنبــال بررســی های مســئوالن  ــه می کنــد. ب ســختی را تجرب
ــرق  ــت ب ــوز فعالی ــج مج ــاده پن ــیون م ــط و ورود کمیس ذی رب
شــیراز بــه دلیــل ســوء مدیریــت و بداخاقی هایــی کــه برخــی 
ــاال  ــد و ح ــل ش ــد، باط ــام داده بودن ــم انج ــن تی ــئوالن ای مس
یکــی از قدیمی تریــن تیم هــای فوتبــال ایــران در آســتانه محــو 

شــدن از فوتبــال اســت.

سرخهاصبحتاغروب
دراختیارباشگاه

بازیکنــان تیــم فوتبــال پرســپولیس بــرای پیگیــری تمرینــات 
خــود از صبــح تــا عصــر در ورزشــگاه شــهید کاظمــی می ماننــد. 
صبــح  نوبــت  دو  در  روزهــا  ایــن  پرســپولیس   تمرینــات 
و عصــر در ورزشــگاه شــهید کاظمــی برگــزار می شــود و برانکــو 
ــه حضــور پرســپولیس در ســه رقابــت  ــا توجــه ب ایوانکوویــچ ب
ــر  ــان را زودت ــاش دارد بازیکن ــده، ت ــرای فصــل آین ــف ب مختل
بــه مــرز آمادگــی برســاند. برانکــو بعــد از اتمــام فصــل گذشــته 
از مســئوالن باشــگاه پرســپولیس خواســت تــا مجموعــه 
ورزشــی شــهید کاظمــی را تجهیــز و شــرایط را بــرای نگهــداری 
بازیکنــان بیــن تمریــن صبــح و عصــر فراهــم کننــد تــا بازیکنان 
ــه درخواســت برانکــو  ــا توجــه ب کامــا در اختیــار وی باشــند. ب
و هماهنگی هــای انجــام شــده، باشــگاه مکانــی را بــرای 
اقامــت و اســتراحت بازیکنــان در محــل ورزشــگاه تــدارک دیــده 
اســت. اعضــای تیــم پرســپولیس امــروز بعــد از تمریــن نوبــت 
صبــح، بــرای اســتراحت و خــواب در مجموعــه شــهید کاظمــی 
می ماننــد تــا بــرای تمریــن نوبــت دوم امــروز کــه از ســاعت 17 

ــند. ــاده باش ــود، آم ــاز می ش ــه آغ و 30 دقیق

انتقادکریستیانورونالدوازایسلند
مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال پرتغــال از تاکتیــک دفاعــی ایســلند 
ــی  ــه گروه ــوب مرحل ــه در چارچ ــازی ک ــن ب ــرد. ای ــاد ک انتق
رقابت هــای یــورو 2016 برگــزار شــد بــا تســاوی یــک بــر یــک دو 
تیــم خاتمــه یافــت. »کریســتیانو رونالــدو« گفــت: آن طــور کــه 
آن هــا بعــد از بــازی جشــن گرفتــه بودنــد، فکــر کــردم قهرمــان 
ــرای  ــا تاشــی ب ــی آن ه ــود. وقت ــی نب ــورو شــده اند. باورکردن ی
بــازی کــردن ندارنــد و تنهــا دفــاع، دفــاع و دفــاع می کننــد، بــه 
نظــرم ایــن یــک تفکــر کوچــک را نشــان می دهــد و قرار نیســت 
ــی  ــا کم ــرای م ــد. ب ــام دهن ــت انج ــن رقاب ــی در ای کار خاص
ناامیدکننــده بــود؛ امــا ایــن تــازه شــروع کار اســت؛ مــا نگــران 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــر اســپانیا و فرانســه را ببینی آن نیســتیم. اگ
تیم هــای قدرتمنــدی هســتند تــاش زیــادی کردنــد تــا بــازی 
را ببرنــد. بــرای مــا نیــز دشــوار بــود ولــی مــا مطمئــن هســتیم. 
ــم. ــازی بعدمــان را می بری ــم کــه ب مــا 100 درصــد ایمــان داری

همگام با ورزش

رقابت هــای لیــگ جهانــی والیبــال در ســال 

سرویس  ورزش
  پوریا قلی پور

می شــود  آغــاز  امــروز  از   2016 
و تیــم ملــی ایــران در نخســتین بــازی این مســابقات ســاعت 
رقابــت  مــی رود.  برزیــل  مصــاف  بــه   14:4۵ 
ــای  ــن بازی ه ــی از جذاب تری ــد یک ــل می توان ــران - برزی ای
ــه  ــا صعــود ب ــران کــه ب ــی ای ایــن مســابقات باشــد. تیــم مل
المپیــک از روحیــه خوبــی برخــوردار اســت، بــدون حضــور دو 
ــت.  ــده اس ــابقات ش ــن مس ــی ای ــود راه ــذار خ ــره تاثیرگ مه
ــل  ــه دلی ــال ب ــی والیب ــم مل ــتاره تی ــی، دو س ــور و قائم غف
مصدومیــت، 3 مســابقه اول ایــران را از دســت داده انــد و بایــد 
ــن  ــردن ای ــن ک ــرای جایگزی ــری را ب ــه تدبی ــو چ ــد لوزان دی
ــه کار خواهــد بســت. آمریــکا و آرژانتیــن دو تیــم  ســتاره ها ب
ــر  ــود را براب ــای خ ــروه B1 دیداره ــه در گ ــری هســتند ک دیگ

ایران برگزار خواهند کرد.
بیســت و هفتمیــن دوره رقابت هــای لیــگ جهانــی شــرایطی 
متفــاوت بــا گذشــته دارد. در پیــش بــودن بازی هــای المپیــک 
 ریــو، فدراســیون جهانــی را بــر آن داشــت تــا تغییراتــی 
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــاد کن ــابقات ایج ــزاری مس ــوه برگ را در نح
رقابت هــای امســال بــا حضــور 36 تیــم در 3 ســطح و در بــازه 
زمانــی یــک ماهــه انجــام می گیــرد تــا تیم هــا بــرای حضــور 
در المپیــک نیــز فرصــت آماده ســازی داشــته باشــند. بــر ایــن 

اســاس ســطح بندی مســابقات بــه قــرار زیــر اســت:
سطحیک:

ــران ــل، ای ــکا، برزی ــا، روســیه، اســترالیا، فرانســه، آمری  ایتالی

آرژانتین، صربستان، بلژیک، لهستان و بلغارستان
سطحدو:

ترکیــه  پرتغــال،  هلنــد،  کوبــا،  جنوبــی،  کــره   ژاپــن، 
اسلواکی، فناند، کانادا، چین، جمهوری چک و مصر

سطحسه:
آلمــان، اســلوانی، قطــر، مکزیــک، اســپانیا  قزاقســتان، 

مونته نگرو، پرتوریکو، چین تایپه و یونان
فرمولیپیچیده

امســال نحــوه برگــزاری مســابقات تــا حــدی پیچیــده شــده 
ــه  ــک از 8 ب ــطح ی ــای س ــداد تیم ه ــش تع ــا افزای ــت. ب اس
 12 تیــم، فدراســیون جهانــی تصمیــم بــر آن گرفــت مســابقات 
را در 3 هفتــه و در ۹ گــروه متفــاوت برگــزار کنــد. بدیــن ترتیب 

 در هــر هفتــه 3 تیــم میزبــان خواهنــد شــد و مجمــوع نتایــج 
و امتیــازات هــر ۹ گــروه در پایــان دور مقدماتــی در یــک 
ــر در  ــا ۵ تیــم برت جــدول رده بنــدی محاســبه خواهــد شــد ت
ــکیل  ــی را تش ــه نهای ــر در مرحل ــم حاض ــان، 6 تی ــار میزب کن
ــد  ــل گذشــته خواه ــه روال مث ــال البت ــه فین ــد. در مرحل دهن
بــود. 6 تیــم حاضــر بــه دو گــروه 3 تیمــی تقســیم خواهنــد 
ــا از هــر گــروه، 2 تیــم  ــا یکدیگــر رقابــت می کننــد ت شــد و ب
راهــی نیمه نهایــی شــوند. بعــد از پایــان مســابقات، تیــم آخــر 
ســطح یــک بــه ســطح دو ســقوط می کنــد و در مقابــل تیــم 

ــد. ــود می کن ــک صع ــطح ی ــه س نخســت ســطح دو ب
المپیکیهادریکگروه

گــروه B1 لیــگ جهانــی والیبــال کــه ایــران در هفتــه نخســت 
ــا  ــردازد، تنه ــا بپ ــا رقب ــدال ب ــه ج ــد در آن ب ــابقات بای مس
گروهــی اســت کــه تمــام تیم هــای آن، جــواز حضــور در 

المپیــک 2016 ریــو را کســب کرده انــد. 
هفتــه  در  برزیــل  و  آمریــکا  آرژانتیــن،  ایــران،  تیم هــای 
ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــروه B1 ب ــابقات در گ ــن مس ــت ای نخس
ــک 2016  ــه کســب ســهمیه بازی هــای المپی ــرد ک ــد ک خواهن
تنهــا نکتــه مشــترک ایــن 4 تیــم اســت کــه کیفیــت و هیجان 

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــایر گروه ه ــش از س ــابقات را بی مس
ــکا در  ــتان و آمری ــه، صربس ــای فرانس ــت تیم ه ــی اس گفتن
ــه  ــال 201۵( ب ــی )س ــگ جهان ــمین دوره لی ــت و شش بیس

ــد. ــت آوردن ــه دس ــوم را ب ــا س ــای اول ت ــب عنوان ه ترتی

لیگ جهانی والیبال کلید خورد

ایران- برزیل یک افتتاحیه در حد فینال

ــه  ــخ ب ــال در پاس ــگر فوتب ــری و گزارش ــی، مج ــواد خیابان ج
ــر  ــده شــبکه های اجتماعــی از علیرضــا علی ف ــادات فزاین انتق
گزارشــگر دیــدار ایرلنــد ـ لهســتان نــکات جدیــدی را مطــرح 
می کنــد. خیابانــی کــه خــود از قربانیــان حمــات دایمــی در 

ــن  ــی رود در ای ــمار م ــه ش ــازی ب ــای مج فض
ــود  ــن ب ــا ای ــاد از م ــا انتق ــد: قب ــاره می گوی ب
کــه بــه انــدازه کافــی بــه اخبــار فوتبــال و آنچــه 
ــد،  ــده می ش ــی روز خوان ــات عموم ــه اطاع ک
مســلط نیســتیم؛ امــا بــه هرحــال ایــن روزهــا 
ــه  ــترس هم ــع در دس ــی مناب ــدازه کاف ــه ان ب
وجــود دارد و خوشــبختانه گزارشــگران در فضای 

آنایــن خیلــی راحــت اطاعاتشــان را کنــار دستشــان دارنــد. 
خیابانــی کــه از موضــوع توجــه عمومــی بــه داســتان معمــار 
ورزشــگاه نیــس تعجــب کــرده در ایــن بــاره ادامــه می دهــد: 
آقــای علی فــر قصــد داشــت در ایــن دوره در گزارش هــا 
ــر  ــه نظ ــه ب ــد ک ــت کن ــم صحب ــگاه ها ه ــازه ورزش ــاره س درب

مــن کار خوبــی اســت؛ چــون بایــد حــواس مســئوالن ورزش 
ــه زیبایــی ورزشــگاه جلــب کــرد. اینکــه یــک نفــر  ــران را ب ای
بــرود یــک منبــع اطاعاتــی را دســتکاری کنــد، کار شایســته ای 
نیســت. ایــن را هــم بگویــم کــه بــه هرحــال ویکی پدیــا یــک 
ــه از  ــرای هم ــترس ب ــی در دس ــع اطاعات منب
جملــه روزنامه نگارهاســت و دربــاره بعضــی 
اطاعــات خیلــی ریــز، حتــی اگــر صحــت 
ــز  ــاره ای ج ــما چ ــد، ش ــده نباش ــد ش آن تایی
ــل  ــل نق ــاال در فص ــن ح ــد. همی ــاد نداری  اعتم
و انتقــاالت فوتبــال باشــگاه ها بیشــتر اطاعــات 
خــود را دربــاره بازیکن هــا از ویکی پدیــا کســب 
ــته  ــه نوش ــی ک ــی از مقاالت ــده ام خیل ــن دی ــا م ــد ی می کنن
می شــود بــه ایــن وب ســایت ارجــاع دارد. آن آقایــی کــه قصــد 
داشــته علی فــر را خــراب کنــد، کار خوبــی نکــرده اســت. البتــه 
مــا در معــرض شــوخی هســتیم؛ ولــی این شــوخی نیســت، از 

بیــن بــردن اعتمــاد اســت. ربیــع

دفاعتمامقدجوادخیابانیازعلیفر
ــن  ــا ای ــرارداد ب ــتن ق ــود داش ــا وج ــن ب ــم ذوب آه مهاج
ــد  ــرده و بعی ــزم ک ــی ج ــرای جدای ــود را ب ــزم خ ــگاه ع باش
اســت ســال آینــده در اصفهــان بمانــد. مســعود حســن زاده 
فصــل  در  متوالــی  نیمکت نشــینی های  وجــود  بــا  کــه 

ــان ذوب آهــن  گذشــته، یکــی از بهتریــن گلزن
در لیــگ پانزدهــم بــود، بــا وجــود باقــی 
ــن  ــا ای ــراردادش ب ــدن یکســال دیگــر از ق مان
باشــگاه تصمیــم بــه جدایــی گرفتــه و در ایــن 
راه، مشــتریان زیــادی هــم دارد؛ گرچــه گفتــه 
ــی  ــه راحت ــد ب ــا نمی خواهن ــود ذوبی ه می ش

ــد.  ــت بدهن او را از دس
ــران  ــا مدی ــتی ب ــه، نشس ــل هفت ــد: اوای ــن زاده می گوی حس
ــم.  ــه را انجــام دادی ذوب آهــن داشــتم و صحبت هــای اولی
ــا اتفاقاتــی کــه  باشــگاه بــه دنبــال حفــظ مــن اســت امــا ب
ــه  ــود ک ــن ب ــک ســال رخ داد صــاح در ای ــن ی ــم در ای برای
دیگــر در ذوب آهــن نمانــم، آن هــم برخــاف میــل باطنــی؛ 

ــت  ــش را دوس ــگاه و طرفداران ــن باش ــا ای ــن واقع ــون م چ
دارم و در کنارشــان احســاس آرامــش داشــتم. اتفاقــا وقتــی 
شــرایط را تشــریح کــردم خــود آقــای آذری هــم حــق را بــه 
ــرای  ــوب ب ــاب خ ــک انتخ ــرای ی ــکاری ب ــول هم ــن و ق م
ــه ای از  ــچ گل ــن هی ــد. م ــد را دادن ــل بع فص
ــای  ــا آق ــه ب ــا در جلس ــدارم و اتفاق ــی ن کس
آذری کــه بــه گــردن مــن حــق بســیار زیــادی 
دارنــد و مثــل پــدر همیشــه پشــتم ایســتادند 
ــات  ــن اتفاق ــی در ای ــا حکمت ــه حتم ــم ک گفت
بــود. تنهــا خواســته ام از آقــای آذری ایــن بــود 
کــه شــرایطی برایــم فراهــم کننــد تــا بهتریــن 
ــران  ــی ام جب ــال عقب ماندگ ــک س ــا ی ــرم ت ــم را بگی تصمی
شــود. نیمکت نشــینی در ذوب آهــن خیلــی بــه مــن ضربــه 
ــد ادامــه داشــته باشــد؛ از  زد و دیگــر نمی خواهــم ایــن رون
همیــن رو تصمیــم بــر جدایــی گرفتــم و دیگــر در ذوب آهــن 

ورزش 3 نمی مانــم. 

حسنزاده:جداییامازذوبآهنقطعیاست

ــه همــراه  علیرضــا جهانبخــش کــه فصــل درخشــانی را ب
آلکمــار در لیــگ هلنــد گذرانــد، ایــن روزهــا در اســتراحت 
پیــش از آغــاز تمرینــات بــه ســر می بــرد. او دربــاره 
ــه  ــادی را ب ــای زی ــد، حرف ه ــال هلن ــورش در فوتب حض

ــان آورد: زب
هلند،مهدفوتبالپایهایدنیاست

در چنــد ســالی کــه بــه اروپــا رفتــم، دوره زمانــی خاصــی 
ــال  ــه فوتب ــی ک ــود؛ از زمان ــوب می ش ــن محس ــرای م  ب
را آغــاز کــردم آرزو داشــتم روزی بــه اروپــا بــروم و خــدا 
را شــکر 3 ســال پیــش ایــن اتفــاق افتــاد و توانســتم بــه 
فوتبــال هلنــد بــروم؛ جایــی کــه می گوینــد مهــد فوتبــال 
پایــه دنیاســت. مــن هــم دوســت داشــتم جایــی بــروم 

کــه بتوانــم فوتبــال را بــه صــورت اصولــی پیگیــری کنــم و بــه همیــن دلیــل آنجــا را انتخــاب کــردم.
ســقوطنایمخنتجربیاتمنرابیشترکرد

ــا تیممــان )نایمخــن( ســقوط  ــا در آن ســال ب ــم؛ م ــاد گرفت ــی چیزهــا را ی ــه لطــف خــدا ســال اول خیل ب
ــد  ــا ســال بع ــم؛ ام ــدا کن ــه بیشــتری پی ــم. فشــارهای وارده حاصــل از آن ســقوط، باعــث شــد تجرب کردی
ــه از آن ســال  ــی ک ــاده ای داشــتیم. در آن ســال مــن هــم توانســتم همــه تجربیات ــوق الع  از آن، فصــل ف
و ســقوط بــه دســت آورده بــودم، بــه کار بگیــرم. پــس از آن نیــز یــک انتقــال خــوب داشــتم بــه باشــگاه 

ــود و از آن بســیار راضــی هســتم. آلکمــار کــه بــه نظــرم انتخــاب مناســبی ب
درهلندانتظاراتازمنزیادشــد

بــا توجــه بــه بازی هایــی کــه بــرای تیم هایــم در هلنــد داشــتم، انتظــارات از مــن کمــی زیــاد شــده اســت؛ 
ــم  ــم بتوان ــه تاشــم را می کن ــران باشــم؛ هم ــرای ای ــی ب ــده خوب ــم نماین ــن بیشــتر ســعی می کن ــه م البت

پیشــرفت کنــم و بــه همیــن دلیــل تنهــا بــه فوتبــال فکــر می کنــم تــا بتوانــم شــرایطم را بهتــر کنــم.
ازباشــگاههایکوچکتربایدبهباشگاهبزرگرفت

ممفیــس دپــای از آیندهــوون بــه منچســتر رفــت؛ ایــن نــگاه باشــگاه ها مدنظــر مــن اســت؛ او یــک ســال 
ــا را هــم  ــزرگ منچســتر یونایتــد رفــت. مهــدوی کی ــه باشــگاه ب خــوب در آیندهــوون داشــت. بعــد از آن ب
می توانــم در ایــن رابطــه مثــال بزنــم. او ابتــدا بــه باشــگاه بــا ســطح پایین تــر بــه نــام بوخــوم رفــت و پــس 

از آن توانســت در هامبــورگ بــرود و هفــت ســال در آنجــا تــوپ بزنــد.
مانوررویبازیکنانهلندیبیشــتراست

ــا  ــه ب ــی ک ــه بازیکنان ــت. البت ــتر اس ــدی بیش ــن هلن ــور روی بازیک ــا مان ــه اینج ــم ک ــم بگوی ــن را ه ای
هرملیــت اینجــا می درخشــند در نهایــت می تواننــد بــه باشــگاهی بــزرگ برونــد؛ اگــر بازیکنــی از 
کشــور دیگــری باشــد، مانورهــا روی او کمتــر از بازیکــن هلنــدی اســت؛ امــا نمی توانیــم بگوییــم 
 بــرای آن هــا اهمیتــی نــدارد کــه بازیکنــی کــه هلنــدی نیســت و می درخشــد را بــه باشــگاه خوبــی

 بفرستند.
بازیکنانیکهداریممیتواننددراروپاباشــند

بازیکنــان جوانــی کــه بــه تیــم ملــی اضافــه شــدند، بازیکنانــی هســتند کــه در ســال های منتهــی بــه جــام 
جهانــی می تواننــد بــه خوبــی پیشــرفت کننــد. بازیکنانــی داریــم کــه اســتعداد ایــن را دارنــد در لیگ هــای 
معتبــر اروپایــی بــازی کننــد. آن هــا اگــر بــاور داشــته باشــند می تواننــد در تیم هــای بــزرگ اروپایــی بــازی 

کننــد.
بحثمالیدرهرشــغلیمهماست

بحــث مالــی بــرای همــه مهــم اســت. شــرایط درآمدزایــی نــه در فوتبــال، بلکــه در تمــام شــغل ها اهمیــت 
ــول درمــی آورد. شــاید بشــود جایــی  ــرای یــک فوتبالیســت هــم مهــم اســت کــه چقــدر پ ــژه ای دارد. ب وی
ــری  ــول کمت ــه پ ــت ک ــی رف ــه جای ــوان ب ــی می ت ــا از طرف ــت، ام ــی گرف ــول خوب ــی دو ســال پ ــت و یک رف
ــه  ــادی ب ــول زی ــا پ ــرد؛ در جــای اول پیشــرفتی حاصــل نمی شــود، ام ــا پیشــرفت بیشــتری ک ــت، ام گرف
ــل  ــرور ح ــه م ــم ب ــی ه ــئله مال ــو، مس ــه جل ــت رو ب ــه حرک ــه ب ــا توج ــای دوم ب ــد. در ج ــت می آی دس

ــردم. ــاب ک ــن راه دوم را انتخ ــه م ــود ک می ش

علیرضاجهانبخش:
درهلندانتظاراتازمنزیادشد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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حتما بخوانید!
سیستم آبرسانی نوش آباد، تبدیل ...

کرمانی هــا همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان بــا 
برپایــی آیین هایــی از جملــه هللا رمضونــی، چهــل 
فرهنــگ  از  دیگــری  بــرگ  و کلیدزنــی،   منبــرون 
ــدا  ــی خ ــاه میهمان ــن در م ــی کرمان زمی ــوم غن و رس
ــع  ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــم می زنن را رق
ــوم  ــان آداب و رس ــاه رمض ــته در م ــان از گذش کرمانی
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــروزه بعض ــه ام ــته اند ک ــی داش خاص
ــان  ــر همچن ــی دیگ ــده و بعض ــپرده ش ــی س فراموش

ــتند. ــا هس پابرج
  سحری و افطاری

کرمانی هــا پــس از صــرف غــذا در هنــگام ســحر، دعــا 
و قــرآن می خواننــد و بــر ایــن باورنــد کــه در ایــن مــاه 
ــا راه و شــیوه  ــد ســاده و مختصــر باشــد ت ــا بای غذاه
پیامبــر)ص( را در پیــش گرفتــه باشــند. مــردم کرمــان 
 قبــل از غــذا بــا خرمــا یــا نمــک افطــار می کننــد 
و معتقدنــد امــام علــی)ع( این گونــه افطــار می کردنــد. 
ــت  ــار اس ــرای افط ــا ب ــن غذاه ــت از عمده تری  آبگوش
و اگــر کســی نیــز نــذر داشــته باشــد، مقــداری 
آبگوشــت درســت می کنــد و بــه مســجد می بــرد. 
شــیرینی افطــاری در کرمــان زولبیــا و بامیــه و غــذای 
نــذری ایــن مــاه، شــله زرد و آبگوشــت اســت کــه 
بیــن همســایگان توزیــع می شــود. مــردم کرمــان 
ــراف  ــد اس ــان نبای ــاه رمض ــه در م ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــده باشــد در  ــی از افطــار مان ــن اگــر غذای کــرد. بنابرای
ســحر آن را مصــرف می کننــد؛ آبگوشــت، برنــج و 
 انــواع خورشــت معمــوال پــای ثابــت ســفره های افطــار 
و ســحری کرمانی هاســت. البتــه بــه همــراه آش هــای 

روســتایی  زنــان  تــازه ای کــه  نان هــای  و  محلــی 
می پزنــد.

  کلیدزنی
کلیدزنــی، یکــی از آداب و رســوم مــردم کرمــان اســت 
برگــزار می شــود.  مبــارک  مــاه  در شــب های  کــه 
 در ایــن مراســم زنــی داخــل یــک ســینی، آینــه 
ســرمه دان و یــک جلــد کالم  هللا مجیــد قــرار می دهــد 
ــه  ــی ک ــی رود و در حال ــل م ــل مح ــازل اه ــه من و ب

صــورت خــود را بــا چــادر پوشــانده، بــا کلیــد بــه ســینی 
ــه پاســخ هایی چــون  ــد. اگــر از ســوی صاحبخان می زن
»چــراغ بیــاور« یــا »قنــد و شــیرینی بیــاور« داده 
ــدوار می شــود  ــدزن، امی ــن صــورت زن کلی  شــود در ای
ایــن  غیــر  در  می کنــد؛  دریافــت  را  و کمک هایــی 
نبایــد  می کنــد. کلیــدزن  تــرک  را  محــل  صــورت 
ــناس  ــرای ناش ــد )ب ــرف بزن ــه ح ــن برنام ــر ای ــا آخ ت
آینــه  در،  گشــودن  از  پــس  صاحبخانــه  مانــدن(. 

 داخــل ســینی را برمــی دارد و چهــره خــود را می نگــرد
ســپس مقــداری شــیرینی، قنــد یــا پــول داخــل 
ــت  ــا نی ــل را ب ــن عم ــدزن ای ــذارد. کلی ــینی می گ س
ــان  ــد و در پای ــام می ده ــده انج ــن ش ــش تعیی از پی
صاحبخانــه کــه می دانــد کلیــدزن بــرای طلــب حاجــت 
ــید؛ در  ــت روا بش ــاء هللا حاج ــد: ان  ش ــده، می گوی آم
ــه  ــده را ب ــع آوری ش ــول جم ــا پ ــا ی ــان خوراکی ه پای
ــان در  ــی همچن ــنت کلیدزن ــد. س ــتمندان می دهن مس

ــود. ــام می ش ــان انج ــهرهای کرم ــی از ش بعض
  هللا رمضونی

هللا رمضونــی از دیگــر مراســم های مــردم کرمــان در ماه 
رمضــان اســت کــه از شــب ســوم تــا پایــان مــاه مبارک 
رمضــان برگــزار می شــود. ایــن رســم در بیشــتر شــهرها 
ــت  ــورد، ترب ــد، بجن ــهد بیرجن ــزد، مش ــای ی و آبادی ه
ــرگان  ــارس و گ جــام و بعضــی از شــهرهای اســتان ف
باقــی اســت. عــده ای از جوانــان هــر محلــه بــا تشــکیل 
گروه هــای پنــج تــا ده نفــره از شــب اول مــاه رمضــان 
بعــداز افطــار، در ایــن رســم گــرد هــم می آینــد. در هــر 
ــه  ــود دارد ک ــاردار وج ــک انب ــرگروه و ی ــک س ــروه ی گ
ــه  ــدن اشــعاری کــه بیشــتر جنب ســرگروه ضمــن خوان
ــد  ــک می خواه ــا کم ــان خانه ه ــی دارد از صاحب عرفان
و صنــدوق دار هدایــای صاحبخانــه را دریافــت می کنــد. 
ــل گــردو ــی مث ــا یــک خوردن ــول اســت ی ــا پ ــا ی  هدای
کشــمش، خرمــا، بــادام، قیســی هلــو و قیســی زردآلو. 
ــا  ــر در خانه ه ــاه رمضــان ب ــا شــب های م ــن گروه ه ای
 می زننــد و بــا اجــازه صاحبخانــه قطعــه شــعری 

را می خوانند.

از کلیدزنی تا اهلل رمضونی

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کرمان

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاق در اس ــی اتف ــرح مل ــر ط مدی
ــه  ــه ب ــق و توج ــدف تحق ــا ه ــاق ب ــی اتف ــرح مردم ــت: ط گف
اندیشــه های مقــام معظــم رهبــری در ســه دهــه مــاه رمضــان 
در شــهرکرد برگــزار می شــود. محســن محمدجانــی، مدیــر طــرح 
ــرح  ــت: ط ــاری گف ــال و بختی ــتان چهارمح ــاق در اس ــی اتف مل

ــه  ــق و توج ــدف تحق ــا ه ــاق ب ــی اتف مردم
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه های مق ــه اندیش ب
ســه دهــه مــاه رمضــان در شــهرکرد برگــزار 
ایــن  در  افــزود:  محمدجانــی  می شــود. 
ــرازی  ــت ف ــرآن، قرائ ــت ق ــدا قرائ ــن ابت آیی
از نهــج البالغــه بــا موضــوع مربــوط بــه 
ــط  ــرآن توس ــات ق ــیر آی ــه و تفس ــر ده ه
حجــت االســالم مرادیــان و جعفریــان انجام 
می شــود. وی ادامــه داد: دهــه اول ایــن 
ــدت ده  ــه م ــان« ب ــا موضــوع »ایم ــرح ب ط

شــب در پاتــوق کتــاب و زندگــی در حــال اجراســت و بــه دلیــل 
اینکــه اولیــن قــدم در ورود بــه هــر راهــی ایمــان بــه آن اســت، 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــوان نامگ ــن عن ــه ای ــه اول ب ده
 محمدجانــی ادامــه داد: دهــه دوم بــا نــام »آزمایــش«  خوانــده 

ــردم  ــر ســر راه م ــه ب ــی اســت ک ــور آزمایش های می شــود؛ منظ
ــور حضــرت  ــه ظه ــق زمین ــرار دارد و تحق ــان ق ــات ایم در راه اثب
قائــم اســت؛ بــه ایــن منظــور دهــه دوم بــا طــرح ایــن موضــوع 
ــت  ــان و قرائ ــالم جعفری ــت االس ــط حج ــرآن توس ــیر ق و تفس
فــرازی از نهــج البالغــه و ســخنرانی حجــت االســالم ابراهیمــی 
ــاق  ــی اتف ــر طــرح مل ــاز می شــود. مدی آغ
ــوان  ــاری عن در اســتان چهارمحــال و بختی
کــرد: دهــه ســوم ایــن طــرح نیــز بــا 
ایجــاد  هــدف  بــا  »انتظــار«  موضــوع 
فضــای معنــوی و ترویــج فرهنــگ ایمــان 
ــود  ــزار می ش ــن راه برگ ــتادگی در ای و ایس
ــد از  ــه بع ــن ده ــور در ای ــن منظ ــه ای و ب
ــه ــج البالغ ــرازی از نه ــرآن و ف ــت ق  قرائ
تفســیر آیــات توســط حجــت االســالم 
مرادیــان و ســخنرانی و پرســش و پاســخ 
توســط حجــت االســالم نــادم برگــزار می شــود. طــرح اتفــاق در 
مــاه مبــارک رمضــان هــر شــب ســاعت ۲۲ و 30 دقیقــه در محل 
پاتــوق کتــاب و زندگــی واقــع در شــهرکرد، چهــارراه دامپزشــکی 

ــع ــود. ربی ــزار می ش برگ

ــتم  ــدن سیس ــل ش ــاد از تبدی ــی نوش آب ــگاه تاریخ ــر پای مدی
ــر داد.  ــوزه آب خب ــه م ــاد ب ــی نوش آب ــهر زیرزمین ــانی ش آبرس
شــهر زیرزمینــی نوش آبــاد بــا بیــش از ۱۵00 ســال قدمــت اثــری 
منحصربه فــرد اســت کــه در عمــق حــدود ۱۴ متــری زیــر زمیــن 

واقــع شــده و تــا ۱۸ متــر هــم ادامــه دارد. 
ایــن شــهر مخفــی کــه بــه اویــی نیــز 
ــز  ــن مراک ــی از مهم تری ــت یک ــروف اس مع

اســت.  نوش آبــاد  گردشــگری 
ــی  ــگاه تاریخ ــر پای ــاروخانی، مدی ــرا س زه
ــان اینکــه از ســال گذشــته  ــا بی ــاد ب نوش آب
بــرای  مطالعاتــی  و  اداری  فعالیت هــای 
ــوزه  ــایت م ــه س ــی ب ــهر زیرزمین ــل ش تبدی
فراهــم شــده اســت، گفــت: ســال گذشــته 
ــاد  ــی نوش آب ــهر زیرزمین ــل ش ــرح تبدی ط
رســید  تصویــب  بــه  مــوزه  ســایت   بــه 

و بخشــی از اعتبــارات پایــگاه نیــز بــه مطالعــه و طراحــی 
ــت  ــاص یاف ــوزه اختص ــایت م ــه س ــهرزیرزمینی ب ــه ش مجموع
و ســه ورودی مربــوط بــه شــهرزیرزمینی نوش آبــاد توســط 

ــد.  ــا ش ــی و احی ــاور طراح مش

ــی  ــای باستان شناس ــس از کاوش ه ــز پ ــال نی ــت: امس او گف
کشــف  نوش آبــاد  زیرزمینــی  شــهر  در  حوضخانــه   دو 
و بالفاصلــه بــا اســتفاده از اعتبــارات ســایت مــوزه، کمــک مالــی 

شــهرداری و اهالــی محــل مرمــت شــد. 
ــه  ــه گفتــه ســاروخانی، امســال قــرار اســت ایــن دو حوضخان ب
تبدیــل بــه بخــش آموزشــی شــهر زیرزمینــی 

ــود.  ــاد ش نوش آب
بــه  نوش آبــاد  تاریخــی  پایــگاه  مدیــر 
ــال  ــده در س ــف ش ــای کش مجموعه پایاب ه
۹3 اشــاره کــرد و افــزود: در کاوش هــای 
مجموعــه   ۹3 ســال  باستان شناســی 
ــی  ــال یک ــه امس ــد ک ــدا ش ــی پی پایاب های
ــه  ــد. ب ــا ش ــت و احی ــا مرم ــن پایاب ه از ای
ــاد  جهــت تعــدد پایاب هــای منطقــه نوش آب
و همچنیــن مســیر قنات هایــی کــه از دل 
شــهر زیرزمینــی نوش آبــاد می گــذرد، در تــالش هســتیم کــه در 
آینــده نزدیــک، سیســتم آبرســانی زیــر شــهر تاریخــی نوش آبــاد 

ــر ــم. مه ــل کنی ــوزه آب تبدی ــایت م ــه س را ب

سیستم آبرسانی نوش آباد، تبدیل به موزه آب می شود

افتتاح نمایشگاه بزرگ »علوم قرآنی« 
در یزد

نمایشــگاه بــزرگ »علــوم قرآنــی« در محــل حســینیه 
ــاعت  ــان از س ــاه رمض ــان م ــا پای ــد و ت ــاح ش ــت افتت بعث
ــت.  ــر اس ــدان دای ــد عالقه من ــرای بازدی ــا ۲3 ب ــح ت ۱0 صب
قــرآن  امــور  فعالیت هــای  مســئول  دشــتی،   حســین 
ــزد  ــتان ی ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرت اداره کل فرهن و عت
ــا  ــه ایکن ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــم افتتاحی ــیه مراس در حاش
گفــت: در ایــن نمایشــگاه کــه از ۲۵ خردادمــاه تــا ۱۵ 
 تیرمــاه مصــادف بــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان دایــر اســت
ــی  ــم هوشــمند قرآن ــواع قل ــه، ان ــب ادعی ــرآن، کت ــاب، ق کت
ــم  ــرآن کری ــت ق ــا محوری ــری ب ــی و هن ــوالت فرهنگ محص
ــزود:  ــرد. وی اف ــرار می گی ــدان ق ــد عالقه من ــرض دی در مع
ــه  ــوالت ب ــه محص ــی، کلی ــوم قرآن ــزرگ عل ــگاه ب در نمایش
ــه  ــد ب ــا ۵0 درص ــژه 30 ت ــف وی ــا تخفی ــته ب ــش گذاش نمای
ــتی  ــود. دش ــه می ش ــان عرض ــارک رمض ــاه مب ــبت م مناس
ــه  ــه همکاری هــای مســتقیمی ک ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک تصری
ــواره  ــته و دارد، هم ــی داش ــات قرآن ــا موسس ــاد ب اداره ارش
ــن  ــای ای ــی از برنامه ه ــات قرآن ــه موسس ــور ب ــذاری ام واگ
ــه ایــن  ــذا اعتمــاد کامــل در واگــذاری امــور ب ــوده و ل اداره ب
ــه بهتریــن نحــو  ــون فعالیت هــا ب بخــش وجــود دارد و تاکن
ممکــن انجــام شــده اســت. گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه 
ــل  ــالمی در مح ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن ــه هم ب

ــت. ــدان اس ــان عالقه من ــت میزب ــینیه بعث حس

 حضور حوزه علمیه اصفهان 
در سه نمایشگاه قرآن

مدیــر اجرایــی مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه  علمیــه 
اصفهــان گفــت: محصــوالت قرآنــی ایــن مرکــز همزمــان 
اصفهــان  تهــران،  اســتان های  قــرآن  نمایشــگاه  ســه   در 
ــر ســجادی ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. اکب  و زنجــان ب

مدیــر اجرایــی مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه علمیــه 
اصفهــان اظهــار کــرد: همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان 
اســتان های  در  عتــرت  و  قــرآن  نمایشــگاه  برگــزاری  و 
مختلــف کشــور، مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه علمیــه 
ــران  ــتان های ته ــرآن اس ــگاه ق ــه نمایش ــز در س ــان نی  اصفه
ــات  ــز تحقیق ــت. مرک ــرده اس ــرکت ک ــان ش ــان و زنج اصفه
ــوزوی ــش ح ــار بخ ــان در چه ــه اصفه ــوزه علمی ــه ای ح  رایان

ــری  ــی و هن ــوالت فرهنگ ــه و محص ــوب، نهج البالغ ــر مکت نش
ــت.  ــرده اس ــرکت ک ــران ش ــرآن ته ــی ق ــگاه بین الملل نمایش
مدیــر اجرایــی مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه علمیــه اصفهان 
بیــان کــرد: ایــن مرکــز عــالوه بــر حضــور در نمایشــگاه قــرآن 
اصفهــان در نمایشــگاه قــرآن و فرهنــگ و هنــر اســتان زنجــان 
نیــز بــه صــورت فعــال حضــور دارد.در ایــن نمایشــگاه ها 
ــه  ــوزه علمی ــه ای ح ــات رایان ــز تحقیق ــی مرک ــوالت قرآن محص

ــت. ــده اس ــه ش ــژه عرض ــای وی ــا تخفیف ه ــان ب اصفه

اخبار کوتاه

کبوترخانه های اصفهان
ــز  ــان نی ــام کبوترخ ــا ن ــه ب ــا، ک ــا کفترخانه ه ــا ی کبوترخانه ه
شــناخته می شــود، ســاختمان هایی کهــن هســتند کــه 
معمــوال بــه شــکل اســتوانه ســاخته می شــدند و بــرای 
ــدگان، جهــت مصــارف  گــردآوری کــود کبوترهــا و دیگــر پرن
کشــاورزی ســاخته می شــده اســت. در گوشــه و کنار اســتان 
ــده  ــکل دی ــی مخروطی ش ــا و کبوترخانه های ــان، برج ه اصفه
می شــود و افــراد ناآشــنا، گاه بــه اشــتباه ایــن برج هــا 
را دژهــای قدیمــی و مســتحکم قدیمــی شــهر اصفهــان 
وســیع  دشــت های  در  گســترده  زراعــت  می پندارنــد. 
ــا  ــاد کبوترخانه ه ــم ایج ــل مه ــاید دلی ــان، ش ــه اصفه منطق
بــود. کشــاورزان فضلــه کبوتــر را بــا خاکســتر و خــاک مخلوط 
می کردنــد و بــرای کشــت و زرع بــه کار می بردنــد؛ عــالوه بــر 
ــر در گذشــته اســتفاده های بســیاری  ــود کبوت کشــاورزی، ک
در صنعــت داشــته؛ از جملــه صنعــت دباغــی در چرم ســازی 
و ســاخت بــاروت؛ بــه همیــن دلیــل در زمــان شــاه عبــاس 
ــه  ــا گرفت ــنگینی از کبوترخانه ه ــبتا س ــات نس ــوی مالی صف
 می شــد. ســاخت بــرج کبوترخانــه، در حوالــی اصفهــان 
ــزد بیشــتر رواج داشــته اســت. کبوترخانه هــای کوچــک  و ی
ــا ۴0 هــزار  ــدازه میــان هــزار ت و بــزرگ ایــران بــر حســب ان
کبوتــر را در خــود جــای می دهنــد. شــاید بــرای شــما ســوال 
پیــش آمــده باشــد مگــر چــه مقــدار کــود از کبوتــر حاصــل 
می شــده کــه موجــب ســاخت ایــن بناهــا می شــده اســت؟ 
در منابــع آمــده اســت کــه کــود جمــع آوری شــده بــر مبنــای 
ــه بیــش  ــه گاهــی ب ــه ک ــران موجــود در کبوترخان ــار کبوت آم
ــه 70 هــزار کیلوگــرم  از 7 هــزار جفــت می رســید، نزدیــک ب
در ســال بــود کــه عایــدی ارزشــمندی بــرای کشــاورزان 
ــه  ــه ب ــن کبوترخان ــاخت ای ــوه س ــت. نح ــمار می رف ــه ش ب
ــایش  ــش و آس ــا آرام ــراه ب ــت هم ــه امنی ــوده ک ــه ای ب گون
ــن  ــرده اســت. دقــت در اجــرای ای ــن می ک ــران را تامی کبوت
برج هــای کبوتــر بــه حــدی بــوده اســت کــه درصــد اشــتباه 
ــر  ــرا اگ ــر می رســانیده؛ زی ــه صف ــدگان مزاحــم را ب ورود پرن
حتــی یــک مــورد پرنــده یــا حیــوان مهاجمــی بــه درون ایــن 
ــاس  ــری احس ــچ کبوت ــز هی ــت، هرگ ــه راه می یاف کبوترخان
ــران  ــور کبوت ــی از حض ــه خال ــرد و کبوترخان ــت نمی ک امنی

می شــد. 
برج هــا  داخــل  بــه  ورودی کبوتــران  ســوراخ های  قطــر 
بــه انــدازه ای ســاخته شــده اســت کــه تنهــا کبوتــران 
قــادر  مهاجــم  پرنــدگان  و  آن شــوند  وارد  می توانســتند 
بــه ورود بــه داخــل آن نبودنــد. بــا گذشــت ۴00 ســال، 
ــدود 300  ــه ح ــزار ب ــان از 3 ه ــای اصفه ــداد کبوترخانه ه تع
کبوترخانــه کاهــش یافتــه و از ایــن تعــداد تــا ســال گذشــته 
ــی و  ــراث فرهنگ ــی می ــار مل ــت آث ــه در فهرس 6۵ کبوترخان
گردشــگری ثبــت شــده اســت. می تــوان گفــت آنچــه 
امــروزه از عظمــت و وفــور کبوترخانــه باقــی مانــده، بیشــتر 
ــه در دشــت های  ــه اســت ک ــه و نیمه مخروب ــای مخروب بقای

اطــراف منطقــه اصفهــان خودنمایــی می کنــد. میــراث

گشت و گذار

)آگهی تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت(
از  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  مالک  یارنیان کوپائی  طاهره  خانم  اینکه  به  نظر 
واقع در بخش ۵  اعیانی آن( پالک ۱۴۲۹  ثمنیه  بهای  )با ستثنای  ششدانگ 
ثبت اصفهان که به موجب قانون تعیین تکلیف ساختمانها و اراضی فاقد سند 
رسمی و رای شماره ۱۴70 مورخ ۱3۹۴/0۱/۲۵ مفروز و تحت عنوان ششدانگ 
آن  اعیانی  ثمنیه  بهای  باستثنای  مالکیت  و سند  ثبت  بنامش   ۱۴۲۹/۲ پالک 
صادر گردیده و تقاضای حذف ثمنیه اعیانی را سند مالکیت خود نموده و طبق 
سوابق موجود در پرونده بهای ثمنیه اعیانی متعلق به خانم فاطمه نصری نصر 
آبادی می باشد لذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۱0۵ اصالحی آیین نامه 
ثمنیه  بهای  دریافت  می گردد جهت  اخطار  ذینفع  به  وسیله  بدین  ثبت  قانون 
اعیانی ) که  به مبلغ ۴000000 ریال توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
به   ۱3۹۵/03/۲۲ مورخ   ۹۵۱03۲7066۸0۸۱۸۱ شماره  قبض  طی  و  ارزیابی 
حساب سپرده ها واریز و به صندوق ثبت تودیع گردید( و به این اداره مراجعه 
نمایند و در صورتیکه مدعی تضییع حقی باشد ظرف یکماه از تاریخ انتشار ان 
طرح دعوی را از دادگاه صالحه دریافت و به این اداره اعالم نماید در غیر این 
صورت وفق مقررات استثنای بهاء ثمنیه اعیانی از سند مالکیت حذف خواهد 
اسناد و امالک  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت  الف  : ۸6۵۱/ م  شد. شماره 

جنوب اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

اقای محمد ابراهیم سربلوک زاده هرندی فرزند عباسعلی  با تسلیم دو برگ 
استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۱7۴00 فرعی از ۱۵۱۹0 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه 
۲۸۵ دفتر 63 خروجی و به شماره ثبت ۱۱73۵۲ و به شماره چاپی مسلسل 
دیگری  معامله  و  تسلیم گردیده  و  صادر  نامبرده  بنام  و  ثبت   ۹۱ ۴۴۹۲۱3/ه 
انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی  نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین 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 نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. شماره : ۸6۹6/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال 

شرق اصفهان 
آگهی فقدان سند مالکیت 

محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  مهدی   فرزند  هرندی  آقای  رضوان  خانم 
 ۱7۴00 پالک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  یک  مالکیت  سند  میباشد که  مدعی 
فرعی از ۱۵۱۹0 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۲۸۲ دفتر 63 
خروجی و به شماره ثبت ۱۱73۵۴ و به شماره چاپی مسلسل ۴۴۹۲۱۴/ه ۹۱ 
ثبت و بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده بعلت 
جابجائی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی  نموده طبق تبصره یک 
آگهی  می شود که هرکس  مراتب   ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲0 ماده  اصالحی 
یا  ان  به  نسبت   ) شده  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی 
تاده روز  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  اسناد مالکیت مزبور  وجود 
ارائه اصل اسناد مالکیت و  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن  به این 
ارائه کننده  سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
 : المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره 
۸6۹7/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به    ۱۴/۱337 شماره  شناسنامه  دارای  شیری  ابراهیم  محمد  آقای 
حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از    ۱ ۲۵7/۹۵ش  به کالسه  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک تقدسی   بشناسنامه ۱۲6۹ 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۱3۹3/۱0/۱3 تاریخ  در   ۱3۱3/3/۵ مورخ 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – پنج  دختر که 
به شرح ذیل می باشد: ۱- علی اکبر شیرانی فرزند محمد جواد  به ش ش 
۱۲۱۹6۲۸0۱۸/۱336 صادره از گلپایگان ۲- محمد  حسن شیری  فرزند محمد 
جواد  به ش ش 7/۱3۴3  صادره از گلپایگان 3- محمد ابراهیم شیری  فرزند 
محمد جواد  به ش ش ۱۴/۱337 صادره ازگلپایگان  ۴- زهرا شیری  فرزند 
محمد جواد  به ش ش ۵۴/۱3۴0 صادره از گلپایگان ۵-  اعظم شیری فرزند 
شیری  معصومه   -6 گلپایگان  از  صادره   ۲۲۴/۱3۵۵ به ش ش  جواد  محمد 
شیری  منور   -7 گلپایگان  از  صادره   ۱۲/۱3۴0 به ش ش  جواد  محمد  فرزند 
اکرم شیری   -۸ گلپایگان  از  به ش ش ۵/۱33۴ صادره  جواد  فرزند محمد 
با  اینک  الغیر   و  گلپایگان   از  ۲/۱3۵0 صادره  به ش ش  فرزند محمد جواد 
نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای  رئیس شعبه  الف    م   /۱۲۱  : شماره 

حل اختالف گلپایگان
آگهی ابالغ 

۹۴0۹۹۸37۲0۱0۱6۲0شماره  پرونده  ۹۵۱0۱037۲0۱0۲03۱شماره  ابالغیه  شماره 
بایگانی شعبه : ۹۴۱6۲۴ تاریخ تنظیم : ۱3۹۵/03/0۸ خواهان شهربانو متانت 
دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد علی عبدالحسنی به خواسته طالق به 
درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده  
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع وبه کالسه ۹۴0۹۹۸37۲0۱0۱6۲0ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/0۵/۱۲ وساعت 0۸:30تعیین شده است. به علت 
ماده  تجویز  وبه  شاکی    / خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ودستور  مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  73قانون  
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده 
نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  واطالع  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. . شماره : ۱۲۲/ م الف 
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان - اعظمی

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱0۴۲03۵۲۲000۸۵ شماره پرونده: ۹۴0۹۹۸03۵۲۲0۱۱۸3

بایگانی شعبه :۹۴۱306تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/03/۲0 مشخصات محکوم  شماره 
له ردیف ۱ نام : ابراهیم   نام خانوادگی : قرهی قهی   نام پدر: داراب   نشانی: 
آسیا  پوشاک  پخش  ستوده  سرای  جنب  قلندرها  بازار   – حکیم   – اصفهان 
مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: رسول     نام خانوادگی : ماندی دلیگانی  
نشانی: مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره  و شماره دادنامه  مربوطه ۹۴0۹۹703۵۲۲0۱۹۵۹محکوم علیه 
پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   6۹000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
از  تادیه  تاخیر  و همچنین خسارت  دادرسی  بابت هزینه  ریال   ۲۴۹۵000 مبلغ 
تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی 
از  .  محکوم علیه مکلف است  3۴۵0000 ریال در حق صندوق دولت  به مبلغ 
ماده3۴   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱- ظرف   : اجرائیه  ابالغ  تاریخ 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 
بانکها و موسسات مالی و  نزد  به هر عنوان  نقدی که  بر میزان وجوه  مشتمل 
و  مذکور  دقیق حسابهای  همراه مشخصات  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری 
از  او  مطالبات  و کلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  کلیه 
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 
شود)  می  داشت  باز  له  محکوم  خواست  در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام 
مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم 

علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 
انتقال مال  ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- 
اموال  باقیمانده  ادای دین به نحوی که  از  انگیزه فرار  با  به دیگری به هر نحو 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 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 ۱ ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( شماره : ۸6۴۵/ م الف مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مجهول  زفره  جعفری  زیبا   -۱ خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
ارتباط سپاهان  3- مجید کریمی علویجه مجهول  نیکان  المکان  ۲- شرکت 
المکان   نشانی محل اقامت : اصفهان خ سعادت آباد خ مالصدرا جنب اداره 
برق پالک ۴3مشخصات محکوم له: نام: بانک ملت به مدیریت علی رستگار 
امام خمینی خ  اقامت: اصفهان خ  به وکالت محمود دستجردی نشانی محل 

شریف شرقی کوچه 3۵ شهید رفیعیان پالک ۱۹۴
محکوم به:

اختالف  حل  شورای   ۲7 حوزه   ۹۴/۱۱/۲۸ تاریخ   ۱۱۱0 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت تضامنی مبلغ ۲۸/۲70/0۸0 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه روزشمارمبلغ ۱۵/6۸0 ریال طبق قرار داد بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست 
بابت  ریال   ۲00/000 مبلغ  به  محکوم  وصول  و  حکم  اجرای  لغایت   ۹۴/7/۲6
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم 

عشر حق االجرا در حق دولت /
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
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 اعالم نماید.شماره: ۸۵۹۲/ م الف دفتر 

شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: ۱- محسن رحیمی حاجی آبادی 
مجهول المکان   ۲- شرکت نیکان ارتباط سپاهان  3- مجید کریمی علویجه 
مالصدرا  خ  آباد  سعادت  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  المکان    مجهول 
مدیریت  به  ملت  بانک  نام:  له:  برق پالک ۴3مشخصات محکوم  اداره  جنب 
علی رستگار به وکالت محمود دستجردی نشانی محل اقامت: اصفهان خ امام 

خمینی خ شریف شرقی کوچه 3۵ شهید رفیعیان پالک ۱۹۴
محکوم به:

اختالف  حل  شورای   ۲7 حوزه   ۹۴/۱۱/۲۸ تاریخ   ۱۱۱۲ شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت تضامنی مبلغ 3۱/73۵/۱00 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه روزشمارمبلغ ۱7/۱00 ریال طبق قرار داد بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست 
بابت  ریال   ۲00/000 مبلغ  به  محکوم  وصول  و  حکم  اجرای  لغایت   ۹۴/7/۲6
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم 

عشر حق االجرا در حق دولت /
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
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 اعالم نماید.شماره: ۸۵۹3/ م الف دفتر 

شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : ۱- علی اکبر ۲-  خدا رحم  نام خانوادگی: ۱- 
شمسی   ۲- اسدیان   نشانی محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم 
اقامت: خانه  الدین  نشانی محل  : حاجی صدر  نام خانوادگی  نام: حبیبه  له: 

اصفهان – خ گلخانه کوچه شب بو
حل  شورای   6 حوزه   ۹۴/۱۱/۱۹ تاریخ   ۲0۱۱ شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم 
یافته است.محکوم علیه محکوم است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

به:
پرداخت مبلغ ۱۵000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۱30/000 ریال هزینه دادرسی 
اجرای حکم  و  لغایت وصول   ۹۴/۴/۱۵ تاریخ چک  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 

و هزینه سه مرحله نشر آگهی بصورت تضامنی  به انضمام نیم عشر دولتی.
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
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 اعالم نماید.شماره: ۸۵۸0/ م الف دفتر 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : مهدی   نام خانوادگی: اکبری سلمی    نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حسن  نام خانوادگی 
: مظفری   نشانی محل اقامت: فلکه ارتش – پاسا ژ جهان آراء طبقه همکف 

محکوم به:به موجب رای شماره ۱۸۲۴ تاریخ ۹۴/۱0/۲7 حوزه 7 شورای حل 
یافته است.محکوم علیه محکوم است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

به:
پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ صد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۱/۲0 تا زمان اجرای حکم در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا /
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
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 اعالم نماید.شماره: ۸۵7۴/ م الف دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : ۱- سهراب  ۲- اصغر  نام خانوادگی: ۱- احمدیان 
المکان مشخصات  : هر دو مجهول  اقامت  برزانی    نشانی محل  ۲- رضایی 
محکوم له: نام: حسین   نام خانوادگی : یاری    نشانی محل اقامت: اصفهان 

– خ شهیدان غربی نبش ک ۱۵ موبایل پارسا
حل  شورای   7 حوزه   ۹۴/۱۱/6 تاریخ   ۱۹۱۵ شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم 
یافته است.محکوم علیه محکوم است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

به: بطور تضامنی :
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد 
و پرداخت  تعرفه  آگهی طبق  ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر  بیست هزار  و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۸/۱0 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له 

و پرداخت نیم عشر حق اجرا/
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
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 اعالم نماید.شماره: ۸۵7۱/ م الف دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

برگزاری طرح مردمی اتفاق در شهرکرد



 راهکارهای مقابله با تشنگی
 در ماه رمضان

نشــان  بــدن  کم آبــی  درخصــوص  پژوهش هــا 
ــی  ــاض عضالن ــردرد، انقب ــد س ــی  مانن ــد، عالیم می ده
دســت  از  تحریک پذیــری،  بــدن،  دمــای  افزایــش 
دادن تمرکــز و... از عــوارض ابتــال بــه دهیدریشــن 
گــزارش  بــه  اســت.  رمضــان  مــاه  در  کم آبــی  و 
ــی  ــت غذای ــای درس ــدی از الگوه ــرا  بهره من جام جم س
ــا ســالمت جســم، تندرســتی  ــه تنه ــاه رمضــان، ن در م
ــش  ــه باعــث افزای ــد، بلک ــت می کن و شــادابی را ضمان
تاثیــرات معنــوی و اجتماعــی می شــود. از ایــن رو 
همــواره کم آبــی بــدن و خطــر از دســت دادن آب 
بــدن یــا دهیدریشــن از جملــه تبعــات بی توجهــی 
ــات  ــت. تحقیق ــان اس ــاه رمض ــالم در م ــه س ــه تغذی ب
ــان  ــودکان، نوجوان ــان ک ــاه رمض ــد در م ــان می ده  نش
و ســالمندان بیشــتر در معــرض ایــن بیمــاری هســتند. 
ایــن ســه گــروه بیشــتر در معــرض خطــر از دســت دادن 
آب بــدن قــرار دارنــد؛ از ایــن رو پیــروی از یــک رژیــم 
غذایــی متعــادل در مــاه رمضــان بــرای آن هــا ضــروری 
ــد  ــکیل می ده ــدن را آب تش ــد وزن ب ــت. 75 درص  اس
و کم آبــی زمانــی رخ می دهــد کــه حجــم آب از دســت 
رفتــه بیشــتر از میــزان دریافتــی مــورد نیــاز بــدن باشــد.
ــد  ــی قن ــی افزایــش ناگهان ــن در بیمــاران دیابت همچنی
خــون باعــث از دســت دادن آب بــدن می شــود. بــرای 
افــرادی کــه در مــاه رمضــان فعالیت هــای روزانــه ماننــد 
ورزش را تکــرار می کننــد، از دســت دادن آب بــدن نیــز 

خطــر بــه شــمار مــی رود.
نشــان  بــدن  کم آبــی  درخصــوص  پژوهش هــا 
ــی ــاض عضالن ــردرد، انقب ــد س ــی  مانن ــد، عالیم  می ده

افزایــش دمــای بــدن، تحریک پذیــری، از دســت دادن 
ــی  ــه دهیدریشــن و کم آب تمرکــز و... از عــوارض ابتــال ب
در مــاه رمضــان اســت کــه نشــان می دهــد افــراد 
 در وعده هــای افطــار و ســحر نــکات الزم تغذیــه ای 
را رعایــت نکرده انــد. بــه منظــور پیشــگیری از ابتــال بــه 
دهیدریشــن در مــاه رمضــان بایــد آب مــورد نیــاز بــدن 
ــواع مایعــات  ــا نوشــیدن ان ــا ســحر ب در زمــان افطــار ت
جبــران شــود. در وعــده ســحر، نوشــیدن آبــی کــه کمــی 
 نمــک بــه آن اضافــه شــده اســت بــه منظــور پیشــگیری 
نوشــیدن  می کنــد.  کمــک  کم آبــی  بــه  ابتــال  از 
آب میوه هــای صنعتــی و مصــرف بعضــی میوه هــا ماننــد 
ــود  ــنگی می ش ــدید تش ــث تش ــو باع ــبز و آل ــه س  گوج
ــه  ــال ب ــدن و ابت ــی ب ــش کم آب ــئله افزای ــن مس و همی
ماننــد  غذایــی  مــواد  دارد.  پــی  در  را  دهیدریشــن 
ــار   شــیره نارگیــل، نارگیــل، هویــج، ســیب زمینی، آب ان
 و مــوز مــواد غذایــی ای هســتند کــه بــه حفــظ آب بــدن 
و جبــران کم آبــی کمــک می کننــد. مصــرف مــواد 
ــه  ــدن ب ــه حفــظ آب در ب ــی سرشــار از پتاســیم ب غذای
ــال  ــن مبت ــه دهیدریش ــه ب ــرادی ک ــدن اف ــوص ب خص
حــاوی  غذایــی  مــواد  می کنــد.  شــده اند، کمــک 
پتاســیم کــه بــه برقــراری تعــادل میــان الکترولیت هــای 
ــی  ــه کم آب ــال ب ــگیری از ابت ــرده در پیش ــک ک ــدن کم ب
ــواد  ــرف م ــد. مص ــک می کن ــان کم ــاه رمض ــدن در م ب
 غذایــی حــاوی پروتئیــن در مــاه رمضــان در وعــده افطار 
بــدن  احتمــال کم آبــی  و  آب  نوشــیدن  ســحر،   و 
ــه  ــن رو توصی ــد. از ای ــش می ده ــول روز افزای را در ط
پروتئیــن در وعده هــای غذایــی  می شــود مصــرف 
 مــاه رمضــان کاهــش پیــدا کنــد. نوشــیدن قهــوه 
ــگ، نوشــابه های گازدار و مصــرف شــکالت  چــای پررن
ــت  ــی اس ــی از عوامل ــن، یک ــتن کافئی ــل داش ــه دلی ب
کــه احتمــال کم آبــی بــدن را در مــاه رمضــان افزایــش 
ــی و ظاهــر شــدن  ــه کم آب ــال ب می دهــد. در صــورت ابت
دردهــای شــدید  عالیمــی  ماننــد غــش، ســردرد، 
عضالنــی فــرد بیمــار هــر چــه ســریع تر بایــد بــه 
پزشــک مراجعــه کنــد تــا اقدامــات درمانــی الزم صــورت 

ــرد. گی

ماه رمضان

 برخورد دو خودرو 
 1 کشته و 1 مجروح بر جای گذاشت

در اثــر برخــورد دو دســتگاه ســواری پیــکان و پیکان وانــت 
در محــور »دهق-علویجــه« یــک نفــر جــان باخــت و یک 

نفــر بــه شــدت مجروح شــد.
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در گفت وگــو 
ــوران  ــت: مام ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ب
پلیــس راه »اصفهان-نجــف آبــاد« ســاعت 11 و 05 دقیقه 
ــک تصــادف در محــور »دهــق- ــوع ی روز گذشــته از وق

ــزام  ــه اع ــل حادث ــه مح ــورا ب ــر و ف ــا خب ــه« ب علویج
ــودروی  ــادف دو خ ــن تص ــه داد: در ای ــدند. وی ادام ش
ــورد  ــر برخ ــا یکدیگ ــدت ب ــه ش ــکان ب ــکان و پی وانت پی
کــرده بودنــد کــه  راننــده وانت پیــکان فــوت کــرد و راننــده 

ــد. ــروح ش ــدت مج ــه ش ــکان ب پی
ســرهنگ کریمــی  بیــان داشــت: کارشناســان پلیــس راه 
علــت وقــوع ایــن حادثــه جــاده ای را انحــراف بــه چــپ 
وانــت پیــکان اعــالم کــرده انــد. معــاون اجتماعــی 
پایــان  در  اصفهــان  انتظامــی  اســتان  فرماندهــی 
خاطرنشــان کــرد: انحــراف بــه چــپ یکــی از مهم تریــن 
علــل وقــوع  تصادفــات جــاده ای می باشــد کــه الزم 
ــه  ــی  هنگامی ک ــه عموم ــایل نقلی ــدگان وس ــت رانن اس
جلــو  دقــت  بــا  دارنــد  چــپ  بــه  انحــراف   قصــد 
ــان از  ــب اطمین ــس از کس ــد و پ ــگاه کنن ــراف را ن و اط
 عــدم وجــود وســیله نقلیــه ای در جلــو و اطــراف  اقــدام

 کنند. 

 پیشگیری از سرقت منزل
 در هنگام سفر )1(

ــه  ــی را ک ــه عمل ــی هرگون ــان اجتماع آسیب شناس
ــای  ــن و معیاره ــررات، قوانی ــن، مق برخــالف موازی
»جــرم«  باشــد،  جامعــه  فرهنگــی  و  ارزشــی 
ــکاری  ــی بزه ــه بررس ــی ب ــد و جرم شناس می نامن
ــرفت  ــن پیش ــی، تکوی ــل پیدای ــا عل ــردازد ت  می پ
ــن رو، در جرم شناســی  ــد. از ای ــج آن را دریاب و نتای
ــی وجــود دارد کــه بــه عنــوان وســیله  پدیده های
پژوهشــی  تحلیل هــای  و  تجزیــه  واســطه   یــا 
و شــناخت آســیب های اجتماعــی بــه کار آیــد؛ ایــن 
حکــم کلــی در مــوارد ســرقت نیــز صــدق می کنــد.

ســرقت از باســابقه ترین جرایــم بشــری اســت کــه 
ــون  ــیوه های گوناگ ــه ش ــف ب ــای مختل در جامعه ه
پدیــده در طــول زمــان  ایــن  دیــده می شــود. 
دســتخوش دگرگونی هــا و تغییــرات زیــادی شــده؛ 
امــا تنهــا چیــزی کــه از بــدو پیدایــی و شــکل گیری  
ــودن  ــده، زشــتی و مذمــوم ب ــون ثابــت مان آن تاکن

ماهیــت آن اســت.
ــا گذشــت زمــان، شــیوه ها و روش هــای ســرقت  ب
ــزار  ــایل و اب ــروقه و وس ــیاء مس ــوال و اش ــوع ام ن
مــورد اســتفاده بــرای ارتــکاب ســرقت تغییــر یافتــه 
اســت؛ بــه طــوری کــه امــروزه برخــی از ســارقان از 
ــبرد  ــرای پیش ــا ب ــا و تکنولوژی ه ــن تکنیک ه آخری
ــاظ ــن لح ــه همی ــد. ب ــتفاده می کنن ــود اس  کار خ

شــیوه های مقابلــه و روش هــای برخــورد بــا آن هــا 
متناســب بــا دگرگونی هــای ســرقت متحــول شــده 
 اســت. بــه تعبیــر دیگــر، چــون در عصــر مــا مــوارد 
و وســایل گوناگــون ســرقت و گرایــش بــه آن تغییــر 

یافتــه، مقابلــه بــا آن نیــز دشــوارتر شــده اســت.
از نظــر قانــون، ســرقت تنهــا وقتــی موجــود اســت 
کــه شــیئی موضــوع جــرم بــدون آگاهــی و برخالف 
میــل صاحــب آن از تصــرف دارنــده قانونــی آن بــه 
ــن  ــه آن، گرفت ــد؛ الزم ــرم درآی ــل ج ــرف عام تص

ــن اســت. برداشــتن و کــش رفت
راهکارهای پیشگیری

هــرگاه بیمــاری از تمــام جهــات مــورد بررســی 
بــه خوبــی مشــخص  قــرار گیــرد و علــت آن 
ــد  ــان آن بســیار ســاده تر خواه ــا درم شــود، محقق
ــی  ــیب اجتماع ــک آس ــوان ی ــه عن ــرقت ب ــود .س ب
شــناخت  را  آن  بایــد  می شــود کــه   محســوب 
و بــه صــورت ریشــه ای درمــان کــرد. در بیــان علــل و 
ــون  ــف چ ــای مختل ــرقت از زمینه ه ــای س انگیزه ه
ــوی ــادی، معن ــی، م ــی، روان  محرومیت هــای عاطف

نابســامانی های اجتماعــی و خانوادگــی و معاشــرت 
بــا دوســتان نابــاب ســخن بــه میــان آمــد و گفتــه 
ــودک  ــت ک ــای تربی ــواده  زیربن ــر خان ــه اگ ــد ک  ش
را از همــان آغــاز تولــد درســت بنــا نســازد، چــه بســا 
ــا مشــکالت فــراوان همــراه  اصــالح بعــدی رفتــار ب
خواهــد شــد؛ بنابرایــن می تــوان راه هــای زیــر را بــه 

عنــوان عوامــل کاهــش ســرقت پیشــنهاد کــرد:
1-تقویــت اعتقــادات و ایجــاد ایمــان راســتین 
از اوان کودکــی تــا افــراد جامعــه درونــی پــاک 
ــه  ــرا ک ــند؛ چ ــته باش ــراوت داش ــا ط ــودی ب و وج
اندیشــه های ناپــاک و کــردار ناشایســت و خــالف، 
مختــص افــراد بی ایمــان اســت. ادامــه دارد ...
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مــو، عضــوی از بــدن اســت کــه در زیبایــی و اعتمــاد بــه نفــس 
افــراد تاثیــر بســزایی دارد.

بــه گــزارش عصــر خبــر متخصصــان زیبایــی بــه بانــوان بــاالی 
ــا  ــد بعضــی کارهایــی کــه ت چهــل ســال ســن توصیــه می کنن
ــوالت  ــتفاده از محص ــوص اس ــالگی درخص ــل س ــل از چه قب
می دادنــد، کامــال  انجــام  را  پوســت  مراقبتــی  و  زیبایــی 
فرامــوش کننــد تــا بتواننــد در میانســالی و ســالمندی موهــای 

ــند. ــته باش ــالمی  داش ــت و س پرپش
بیشــتر بانــوان پــس از چهــل ســالگی در اثــر تغییــرات 
ــی، کاهــش ترشــح روغن هــای مخصــوص محافظــت  هورمون

از کــف ســر توســط بــدن و افزایــش ســن بــا مشــکل ضعیــف 
و شــکننده شــدن فولیکــول موهــا و ریــزش مــو مواجــه 

می شــوند.
ــد از  ــا بای ــکل، خانم ه ــن مش ــرل ای ــری و کنت ــرای جلوگی ب
رنــگ کــردن موهــای خــود بــا رنــگ موهــای حــاوی آمونیــاک 

ــد. خــودداری کنن
اســتفاده از ژل و اســپری  باعــث خشــکی و شــکنندگی موهــا 
ــا می شــود. ــن دســته از خانم ه ــا در ای ــزش شــدید آن ه و ری

بــرس کشــیدن های زیــاد و خشــک کــردن موهــا بــا سشــوار 
بــا درجــه حــرارت زیــاد نیــز می توانــد باعــث آســیب غیــر قابــل 

جبــران بــه موهــا شــود.
کارشناســان بــه بانــوان در آســتانه میانســالی توصیــه می کننــد 
از بلنــد کــردن بیــش از حــد موهــای خــود خــودداری کننــد تــا 
ــا ریــزش مــو مواجــه نشــوند؛ همین طــور ماســاژ کــف ســر  ب
ــت کــف  ــد رطوب ــل می توان ــی چــون روغــن نارگی ــا روغن های ب

ســر را حفــظ کنــد.
تغذیــه ســالم، مصــرف میــوه و ســبزی تــازه، پرهیز از اســترس 
ــان  ــای امتح ــی روش ه ــات همگ ــتعمال دخانی و دوری از اس

شــده بــرای حفــظ زیبایــی موهــا در تمــام ســنین هســتند.
prevention :منبع
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و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1 - آسمان آبی - میوه تابستان - خانمها زیادش را دوست 
ندارند

2 - کافی - چپه - شاید بشود
3 - بنیانگذار ساسانی - عصای دست خانمها

4 - موش پرنده - فروش نقد
5 - قبل از هوی - رای موافق - هزر ناقص

6 - پایان دادن به  قرارداد - کاغذی برای گرفتن غذا در 
دانشگاه - کمک

7 -  شاید حکمش اعدام است - غذای سربازی - مدرک 
داشتن چیزی

8- داخل سوزن - شهر خیام - گفت قاطی
9 - یازده - شهری در افغانستان - صحرای اتمی

10 - استان غربی - انجره - صدای بلند
11 - خانه خراب - ترکیبی در شیمی - روز نیست - شاه ناقص

12 - راه رفتن پنگون - مبارزان عرب
13 - ریاضیدان معاصر انگلیسی-  جمع قلم -  شستن التین

14 - مهره ای در شطرنج - وبالگ! - خموش بودن
15 - رنگ خون - بچه من! - ابر جلوی ...ش را میگیرد

1 - یکی از انگشتان - دیجیتال نیست - خاک قرمز
2 - دختر نیست -  انجام کار بدون مزد - پایان

3 - نقشه شوم - دزدیدن
4 -  تاریک نیست - داستان مثنوی ) پیل در... (

5 - اینجا ناقص - نوشابه زرد
6 - نوعی عطر ایتالیایی - روش تحقیق - بعد از ساق

7 - تازه - نصف بابا - بانکی خصوصی - به اسب میبندند
8 - مکانی خوب - برای آرایش - سوغات قم - مینویسد
9 - شاخه ای از مذهب سنی -  پایتختش کاراکاس است

10 - شهری نزدیک تهران - درختیست -  پایه سکو
11 - کشتی جنگی کوچک - گوسفندان عربی

12 - دوست ورزشی - مبارزه عربی- خوب، خشمزه - دمای 
باالی بدن

13 - رنگی بین زرد و سرخ - معلم دانشگاه - اولی نیست
14 - قسمتی از گیاه - هوا ندارد - نام زرتشت

15 - قدیمها بچه در آن میخوابید - روز جشن - از میان 
نرفتن برای کسی

عمودیافقی

 )بســم هللا الرحمن الرحیم (
یــا َعِلــىُّ یاَعظیــُم، یــا َغُفــوُر یــا 

َرحیــُم،
ــده  ــزرگ اى آمرزن اى واال اى ب

ــان اى مهرب
ــذى   َاْنــَت الــرَّبُّ اْلَعظیــُم، الَّ
َوُهــَو  َشــىٌء  کَِمْثِلــِه  َلْیــَس 

اْلَبصیــُر، ــمیُع  السَّ
تویــى پــروردگار بزرگــى کــه نیســت ماننــد او و او 

شــنوا و بیناســت
ْلَتــُه  ْفَتُه َوَفضَّ ْمَتــُه، َو َشــرَّ ْمَتــُه َوکَرَّ  و َهــذا َشــْهٌر َعظَّ

ــُهوِر، َعَلــى الشُّ
ــى  ــزرگ و گرام ــه آن را ب ــت ک ــى اس ــن ماه و ای
داشــته و آن را شــرافت و برتــرى داده اى بــر 

دیگــر ماه هــاى 
ــَو  ، َوُه ــىَّ ــُه َعَل ــذى َفَرْضــَت ِصیاَم ــْهُر الَّ ــَو الشَّ  َوُه

ــْهُر َرَمضــاَن َش
و ایــن ماهــى اســت کــه روزه آن را بــر مــن 

واجــب کــرده و ایــن مــاه رمضــان اســت
لِلنَّــاِس  اْلُقــْرآَن، ُهــدًى  َاْنَزْلــَت فیــِه  ــذى  الَّ  

َواْلُفْرقــاِن اْلُهــدى  ِمــَن  نــاٍت  َوَبیِّ

ــرآن را در آن  ــه ق ــى ک ــان ماه هم
کــه  قرآنــى  آن  فروفرســتادى. 
نشــانه هاى  و  مــردم  راهنمــاى 
روشــنى از هدایــت و جدا ســاختن 

ــت ــل( اس ــق و باط ــان ح )می
اْلَقــْدِر،  َلْیَلــَة  فیــِه  َوَجَعْلــَت   
ــْهٍر، ــِف َش ْل ــْن َا ــرًا ِم ــا َخْی َوَجَعْلَته
و قــراردادى در ایــن مــاه شــب 

قــدر را و آن را بهتــر از هــزار مــاه کــردى
اِحمیَن،   یا َاْرَحَم الرَّ

اى مهربان ترین مهربانان
ــکاِک  ــىَّ ِبَف ــنَّ َعَل ــَک، ُم ــنُّ َعَلْی ــنِّ َوال ُیَم  َفیاَذاْلَم

ــاِر، ــَن النَّ َرَقَبتــى ِم
پــس اى منتــدارى کــه کســى بــر تــو منــت نــدارد 

منــت نـِـْه بــر مــن بــه آزاد ســاختنم از آتــش
ــَة، ِبَرْحَمِتــَک یــا   فیَمــْن َتُمُنَعَلْیــِه، َوَاْدِخْلِنــى اْلَجنَّ

اِحمیــَن َاْرَحــَم الرَّ
ــل  ــى و داخ ــت نه ــا من ــر آن ه ــه ب ــان آنانک در می
بهشــتم گــردان. بــه رحمتــت اى مهربان تریــن 

ــان مهربان

طبیعــی  آنتی اکســیدان های  از  سرشــار  آلبالــو 
ــتین و  ــید، کورس ــک اس ــیانین، کلوروژنی ــون آنتوس چ
کامپفــرول و یکــی از میوه هایــی اســت کــه از ظرفیــت 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــیدانی بس آنتی اکس
آلبالــو از چندیــن راه  آنتوســیانین های موجــود در 
بــدن را در برابــر آســیب های اســترس اکســیداتیو 

می کننــد: محافظــت 
آزاد  رادیکال هــای  مســتقیم  طــور  بــه  آن هــا   1٫ 

را منهدم می کنند.
۲٫ بــه DNA متصــل می شــوند و آن را از تخریــب 

اکســیداتیو حفــظ می کننــد.
آنزیم هــای  آنزیمــی  و  ســم زدایی  سیســتم   ۳٫

می کننــد. فعــال  را  آنتی اکســیدانی 
۴٫ آنتی اکســیدان های موجــود در آلبالــو رگ هــای 
خونــی و ســلول های مغــزی را در برابــر اســترس 

اکســیداتیو محافظــت می کننــد.
پالک هــای  تشــکیل  از  آلبالــو  مصــرف  درنتیجــه 
آترواســکلروزی و بیماری هــای مرتبــط بــا زوال عقــل 
ــو  ــتامینوفن، آلبال ــای اس ــه ج ــد. ب ــری می کن جلوگی
ــوی خشــک، فعالیــت  ــازه و آلبال ــوی ت ــد؛ آلبال بخوری
آنزیــم سیکلواکســیژناز را محــدود می کنــد. ایــن 
آنزیم هــا، مهم تریــن ترکیبــات در فرآینــد التهــاب 
و احســاس درد هســتند. آنزیــم سیکلواکســیژناز 

ــار  ــز مه ــه وســیله بســیاری از داروهــای مســکّن نی  ب
 می شــود؛ در نتیجــه می تــوان فعالیــت ضــددرد آلبالــو 
ــن و ناپروکســن  ــا اســتامینوفن، ایبوپروف ــق ب را مطاب
ــو درصــد  ــه آلبال ــت اســت ک ــن عل ــه همی دانســت. ب
 ابتــال بــه بیماری هــای التهابــی چــون آرتریــت و نقرس 
را کاهــش می دهــد. در طــی تحقیقــی کــه در آمریــکا 
صــورت گرفــت مشــخص شــد کــه مصــرف آب آلبالــو 
ــد از  ــای بع ــدت ۸ روز، درده ــرای م ــار در روز ب دو ب
مســابقات ورزشــی را بــه نســبت افــرادی کــه دارونمــا 

ــد.  ــش می ده ــد کاه ــرف می کردن مص
از  مناســبی  بســیار  منبــع  آلبالوخشــکه  و  آلبالــو 
کورســتین هســتند. مقــدار کورســتین موجــود در آلبالو 
ــت.  ــایر میوه هاس ــتر از س ــیار بیش ــکه بس و آلبالوخش
فنولیــک اســیدی کــه آمیگدالیــن نــام دارد، بــه عنــوان 

ویتامیــن B17 شناســایی شــده اســت. 
ــن،  ــد آمیگدالی ــان می ده ــده نش ــات انجام ش تحقیق
می دهــد  را کاهــش  ســرطانی  تومورهــای  انــدازه 
می کنــد.  جلوگیــری  ســرطان  پیشــرفت  از  و 
آلبالــو در  موجــود  موثــر  مــواد  ســایر   همچنیــن 
تســکین  را  ســرطان  پیشــرفت  از  ناشــی  درد 
آلبالــو  اســت کــه  علــت  همیــن  بــه  می دهــد؛ 
ــمندان ــزد دانش ــوی در ن ــرطانی ق ــوه ضدس ــک می  ی

 است.

یک جایگزین باور نکردنی برای استامینوفنمى خوانى عقب نمازهاى فریضه

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

برترین روزه
قال امیرالمومنین علیه السالم :

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من 
صیام البطن.

امام علی علیه السالم فرمود:
روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه 

شکم است.                                    غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

-«  حدیث روز   »-

ن نمایشگاه قرآن در اصفهان ندهم�ی س�ی

ت اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های استان پل شهرستان  ن نمایشگاه قرآن و ع�ت دهم�ی ن س�ی

بان عالقه مندان است. /عکس از ایمنا ن
م�ی

پاسخ جدول شماره 18 سودوکو
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خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن بدرگاهت ومقرر کن در آن از 
کامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى 

نهایت همت جویندگان. 

-«  دعاى روز دهم ماه مبارک رمضان   »-


