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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

غ در اصفهان افزایش 11 درصدی قیمت مر

تورم مرغی در اصفهان

 کسب نشان جایزه 
کشور مدیریت  سالمت  اداری 

تندیس سیمین جایزه سالمت 
 اداری در دستان شرکت گاز 

استان اصفهان

کمپین هایی   ستاره های سینما به چه 
عالقه دارند؟

ستاره های سینما در دنیای آنالین

آیت اهلل العظمی  مظاهری:

 مسیر گناه، مانع از تحقق هدف 
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 همه اردو هســـــــتند 

ما در خیابــــــــــــــــــــــــــــــــــان

کاهش چشمگیر سرانه ساالنه  هر ایرانی از آب

سرانه آب 
 آب رفت

چگونه به عمر خود برکت دهیم؟                                                         

له
قا

رم
س در  ویژه  به  عمر،  ساعت های  که  زمانه ای  در 

کمترین بها را دارد و روزها  نظر برخی جوانان 
ارزان،  نه تنها  گاه  آن،  سال های  و  ماه ها  و 

بلکه به قیمت نابودی انسان،در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی به هدر می رود و اغلب جوانان 

کرد؟  به اعتیاد اینترنتی دچار شده اند، چه باید 
شکی نیست که انسان به عنوان جانشین خدا روی 
است.  الیتناهی  و  خدایی  آرزوهایی  دارای  زمین، 
لذت ها  باالترین  به  بماند،  جاودانه  می خواهد   او 
آسایش  به  یازد،  دست  زیبایی ها  و   قدرت ها 
اما  است؛  شدنی  این  و  شود  نایل  کامل  آرامش  و 
کمتر به آن پرداخته  که  از مفاهیمی  چگونه؟ یکی 
به  برکت  است.  »برکت«  مفهوم  است،  شده 
معنای انواع خیرات و نیکی ها از َبَرک محل تجمع 
شده  مشتق  آب  گرفتن  قرار  محل  ِبرِکه  یا  شتران 
فوق  مفاهیم  همه  قرآنی  مقدس  واژه  این   است. 

را دربرمی گیرد... 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 برخورد با عوامل شلیک 
گلوله های توپ به سپاهان شهر

دعوتی برای نریختن
 زباله در طبیعت

 ورود برنج فاسد به اصفهان 

به سبک سریال » برادر«

7

کمپین مردمی # آشغال_ نریزیم نگاهی به 

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

صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است، قطره ها دریا را می سازد
7-1  تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب شرب

 آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

یــق  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
مناقصــه عمومــی  بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وز شنبه مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ ر
یخ 9۵/4/۱9   به تار

وز یکشنبه  گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 
یخ 9۵/4/2۰ به تار

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

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

)داخلی ۳۳۵(

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

10/000/000 -------------- جاری  تامین آب شرب شهرهای نطنز و
فریدن به روش تضمینی

95-2-52

156/000/000 3/111/310/300 جاری  ترمیم آسفالت نوارهای حفاری

 منطقه پنج اصفهان

95-2-53

209/000/000 4/165/953/844 جاری  توسعه شبکه فاضالب
)جلوان، حصه شمالی لیست 1 )

95-2-54

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،1436(نوبت  اول 
شرکت ملی گاز ایران 

شرکت گاز استان اصفهان 
سهامی خاص

ــق  ــطح مناط ــده در س ــعابات پراکن ــی و انش ــی، فرع ــوط اصل ــه های خط ــم ترانش ــه: ترمی ــوع مناقص 1- موض
رســانی شــهر اصفهــان   گاز

یال(  یال )دویست و هفتاد میلیون ر 2-میزان تضمین شرکت در مناقصه: 27۰/۰۰۰/۰۰۰ ر
وان: ۱4۵۳۸۵۵ راحݐ ݡکد ڡݐ

گزار : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ ۱۳9۵/۰4/۱2  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار

ونیکــی شــرکت گاز اســتان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
ــور  ــای ۵-۳۶27۱۰۳۱-۰۳۱ام ــن ه ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir ی ــان ب اصفه

قراردادهــای شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.
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چگونه به عمر خود برکت دهیم؟                                                         
ادامه از صفحه یک: 

           جالــب ایــن اســت کــه خداونــد خــود 
 استاد دانشگاه

جواد قاسمی   
برکت آفریــن  و  بابرکــت  را 
»تبــارک« و تعالــی معرفــی فرمــوده اســت؛ یعنــی 
اگــر انــواع مطلوب هــای مثبــت مطلــق را خواســتی 
ــو  ــه ت ــگاه او ب ــری. آن ــراغش را بگی ــد از او س بای
ــاَرٌک  ــَک ُمب ــاُه ِإَلْی ــاٌب َاْنَزْلن ــد: »ِکت آدرس می ده
ــوره  ــاِب« )س ــوا اْلَْلب ــَر ُاوُل ــِه َو لَِیَتَذکَّ ــُروا آیاِت بَّ لَِیدَّ
ص: 29 (. مــا کتابــی را بــه ســوی تــو نــازل کردیــم 
ــر  ــات آن تدب ــد در آی ــا بتوانن کــه پربرکــت اســت ت
کننــد و صاحبــان خــرد و اندیشــه متوجــه آن 
ــه  ــیدن ب ــل رس ــتور العم ــرآن دس ــی ق ــوند؛ یعن ش

انواع خوبی هاست. 
ــرآن را در آن  ــن ق ــه  ای ــه شــبی را ک ــر اینک جالب ت
نــازل فرمــوده اســت نیــز شــبی مبــارک قــرار داده  
کــه بهتــر از هــزار مــاه اســت: »ِإنَّــا َاْنَزْلنــاُه فــی  َلْیَلــٍة 

ــا ُمْنِذریــَن« )الدخــان : 3(  ــا کُنَّ ُمباَرکـَـٍة ِإنَّ
»ِإنَّــا َانَزْلَنــاُه فــِى َلْیَلــِة اْلَقــْدرِ  َو َمــا َاْدَراَک َمــا َلْیَلــُة 
ــوره  ــِف شَهٍر«)س ــْن َاْل ــٌر ِم ــْدرِ َخی ــُة اْلَق ــْدرِ َلْیَل اْلَق

ــدر: 3-1( ق
ــن  ــک ای ــه کم ــی ب ــی می توان ــر بخواه ــی اگ  یعن
قــرآن گاه از یــک شــبت بــه انــدازه هــزار مــاه 

ــی.  ــتفاده کن اس
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســرزمینی را هــم کــه 
قــرآن در آن نــازل شــده اســت، »مبــارک« معرفــی 
ــذی  ــاِس َللَّ َل َبْیــٍت ُوِضــَع لِلنَّ فرمــوده اســت: »ِإنَّ َاوَّ
ِبَبکَّــَة ُمبــاَرکًا َو ُهــدًى لِْلعاَلمیــَن« )آل عمــران: 96(.
اگــر عمــر بابرکــت بخواهیــم، بایــد از فضــای 
ــی، آســمانی   مجــازی خــارج و در فضاهــای حقیق
ــاه  ــه م ــه ب ــا ورود آگاهان ــویم و ب ــی وارد ش و اله
ــه  ــن ب ــزد خــدای بابرکــت و برکت آفری ــارک از ن مب
ــب های  ــژه در ش ــه وی ــارک - ب ــرآن مب ــک ق کم
چــاره ای   - قــدر  شــب های  یعنــی  بابرکــت، 
ــن هللا  ــت. و م ــرای خــود بیندیشــیم. »خــدا برک ب

التوفیــق«

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ظریف: هیچ کس نمی تواند 
توافق هسته ای را پاره کند                                                  
ــا از  ــد هواپیم ــت: خری ــورمان گف ــه کش ــر خارج وزی
ایربــاس  از  تنگناهــای خریــد  بی شــک   آمریــکا 

را رفع می کند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دکتــر محمدجــواد 
ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ســخنرانی 
ــاع  ــه و دف ــور خارج ــیون ام ــه کمیس ــود در جلس خ
ســنای فرانســه گفــت: ســرعت برداشــته شــدن 
موجــود روانــی  فضــای  دلیــل  بــه   تحریم هــا 

خیلی کند بوده است.
او بــا بیــان اینکــه اجــرای توافــق هســته ای بــه لحاظ 
ــدارد ــکلی ن ــع و مش ــچ مان ــن هی ــررات و قوانی  مق

ــا  ــد ت افــزود: گروه هایــی در آمریــکا تــاش می کردن
ــه  ــا در فرانس ــرد؛ اتفاق ــکل نگی ــته ای ش ــق هس تواف
هــم ، چنیــن تاشــی صــورت گرفــت؛ امــا امــروز همه 
مــا یــک توافــق داریــم کــه بــه تاییــد همــه طرف هــا 
آژانــس و ســازمان ملــل رســیده اســت. وی تصریــح 
نبایــد  فرانســوی  بانک هــای  و  شــرکت ها   کــرد: 
از شــعارهای انتخاباتــی یکــی از کاندیداهــا در آمریکا 
ــق  ــد تواف ــس نمی توان ــرا هیچ ک ــند؛ زی ــران باش  نگ
را پــاره یــا مذاکــره را تکــرار کنــد. ظریف افــزود: ایران 
ــاس و هــم  100هواپیمــای  هــم 118 هواپیمــای ایرب
ــد  ــک خری ــدون ش ــرد و ب ــد بخ ــگ را می توان بویین
ــاس  ــد از ایرب ــای خری ــکا، تنگناه ــا از آمری  هواپیم
را حتمــا رفــع می کنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا 
ــن  ــورمان همچنی ــه کش ــور خارج ــر ام ــیما، وزی و س
در پاریــس گفــت: بــرای اجــرای قراردادهــای میــان 
ایــران و فرانســه، هنــوز مشــکات بانکــی وجــود دارد 
ــتماع  ــه اس ــف در جلس ــود. ظری ــل ش ــد ح ــه بای ک
ــه  ــنای فرانس ــاع س ــه و دف ــور خارج ــیون ام کمیس
ــی  ــران و فرانســه در ســفر روحان ــان اینکــه ای ــا بی ب
بــه پاریــس توافق هــای بســیار مهمــی  را امضــا 
کردنــد گفــت: روابــط ایــران و فرانســه می توانــد بــه 
ــه ای پــس از توافــق هســته ای  ــوان مــدل و نمون عن
باشــد. او بــا اشــاره بــه تحــولت و بحــران در منطقــه 
ــع شــده  ــات واق ــرد: جنای ــه خاطرنشــان ک خاورمیان
ــچ مشــکلی محــدود  ــه هی در پاریــس نشــان داد ک
ــه از  ــت؛ بلک ــاص نیس ــه ای خ ــا منطق ــل ی ــه مح ب
منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر گســترش می یابــد 
ــا  ــم، ب ــدا نکنی ــی پی ــل جهان ــرای آن راه ح ــر ب و اگ
مبــارزه  آن  بــا  نمی تــوان  محلــی   راه حل هــای 

کرد.

وزیر خارجه

جلوه های شخصیتی حضرت 
علی)ع( در بیانات امام خمینی)ره(                                               
بــه ایــام شــهادت مولــی الموحدیــن حضــرت علــی 
می شــویم.  نزدیــک  الســام  علیــه  ابیطالــب  ابــن 
از  چنــد  نکاتــی  تــا  شــدیم  آن  بــر  روزهــا  ایــن  در 
کــه خــود نمونــه  دیدگاه هــای حضــرت امــام)ره( را 
دوران  ایــن  در  علــوی  شــیعه  بی بدیــل  الگــوی  و 
بــوده و بــا مبــارزات خســتگی ناپذیر خــود حکومــت 
زبــان  از  و  کنیــم  مــرور  نهادنــد،  بنیــان  را  علــوی 
تــا  انقــاب  معظــم  رهبــر  فرمایــش  بــه  کــه  ایشــان 
 مــرز عصمــت رفتنــد، موالیمــان را بهتــر و عمیق تــر

 بشناسیم. 
متقیــان   مــوالی  شــخصیت  جلوه هــای  از  یکــی 
بــوده  ســتمگران  و  طاغوت هــا  بــا  بی امــان  مبــارزه 

می فرماینــد: خمینــی)ره(  امــام  اســت؛ 
بــرای  بدهیــم  فــدا  اینکــه  بــه  اســام  دارد  احتیــاج 
نفــوس  چــه  حــاال  تــا  اســام  صــدر  از  اســام.  ایــن 
کــه جنــگ  طیبــه ای فدایــی شــدند. حضــرت امیــر 
کــرد  ــا معاویــه جنــگ  کــرد و در صفیــن هجــده مــاه ب
کشــته دادنــد  نفــر  هــزار  از ده  بیشــتر   و چــه قدرهــا 
کــه  کشــتند خیلــی بیشــتر. معاویــه یــک مــردی بــود  و 
کــه مــن مســلمانم و مــن خلیفــه پیغمبــر  می گفــت 
بایــد باشــم و نمــاز جماعــت می خوانــد و امــام جمعــه 
کارهــا را او انجــام مــی داد. همــه این  بــود و همــه ایــن 
را خــوب  مــی داد؛ معاویــه ظواهــر  انجــام  را  ظواهــر 
ــم  ــرش ه ــه ظواه ک ــود  ــد نب ــل یزی ــرد؛ مث ــظ می ک حف
ناجــور بــود؛ ظواهــر را حفــظ می کــرد و اظهــار اســام 

هــم می کــرد.  
او  جنــگ  بــه  امیــر  حضــرت  کــه  شــد  چــه  خــوب 
مــردم  کــه  بــود  ظالــم  یــک  اینکــه  بــرای  شــد؟   پــا 
ــود  گرفتــه ب ــود شــام را  ــود؛ رفتــه ب کــرده ب را اســتثمار 
 مقابــل حکومــت اســام و مــردم را داشــت بــه ظلــم 
و بــه تعــدی وادار می کــرد؛ چپــاول می کــرد مــال مــردم 
را بیــت المــال را. حضــرت امیــر تکلیــف داشــت بــه 
ــا او جنــگ بکنــد؛ چــه شکســت بخــورد چــه  اینکــه ب
شکســت بدهــد. حضــرت امیــر دیگــر مبــاالت ایــن 
ــت  ــّل شکس ــی روم لع ــه م ک ــن  ــاال م ــه ح ک ــت  را نداش
مقابــل  حــاال  می توانــد  کــه  دیــد  وقتــی  بخــورم. 
باالخــره  و  شــد  جنــگ  و  کشــید  لشــکر  بایســتد،  او 
گفــت ـ شکســت  هــم حضــرت امیــرـ در اینجــا بایــد 

 خورد. 
مدعــی  کــه  کســی  مقابــل  امــام  اینکــه  اول  نکتــه 
اســام اســت، نمــاز می خوانــد و خــود را خلیفــه پیامبــر 
 معرفــی می کنــد، دســت بــه قیــام و مقابلــه می زنــد 
ــل  ــه اســام مقاب ک کار را ســخت می کنــد؛ چــرا  و ایــن 
اســت  نبــوی  اســام  یکــی  منتهــی  اســت؛  اســام 
کــه اصــل اســت و دیگــر اســام بــه تعبیــر امــام)ره( 
دو  ایــن  تمیــز  و  تشــخیص  کــه  اســت  آمریکایــی 
کــردن مــردم بــا  نیازمنــد بصیــرت دینــی اســت و آشــنا 
کار ســاده ای نبــوده و نیســت. امــا مــوال  ع  ایــن موضــو
علــی علیــه الســام وارد عمــل می شــود تــا چهــره دیــن 
ک و غبــار تحریــف  محمــد و اســام نبــوی را از خــا
درآورد و از مظلومیــت نجــات دهــد و از یــک انحــراف 
ســر نوشت ســاز رهایــی بخشــد و زنجیــر ظلــم و ســتم 
کنــد و از تعــدی بــه  حکومــت جائــر غاصــب را پــاره 
جلوگیــری  المــال  بیــت  چپــاول  و  مســلمان  مــردم 
ــدون توجــه  ــد و ب ــام را تکلیــف دیدن ــد و ایــن قی نمای
کــه پیــروزی یــا شکســت اســت -  بــه نتیجــه آن - 
ــام  ــخصیت ام ــه ش ــک وج ــس ی ــدند؛ پ ــل ش وارد عم
در  قیــام  و  اســت  تکلیــف  بــه  عمــل  شــیعیان  اول 

مقابــل طاغــوت.

یادداشت سردبیر

ــران  ــامی  ای ــوری اس ــی  جمه ــروی انتظام ــده نی  فرمان
ــه ــم در منطق ــای حاک ــه ناامنی ه ــه ب ــا توج ــت: ب  گف

ــات  ــا ثب ــی ب ــوری اســامی  در امنیت امــروز کشــور جمه
ــرار دارد. ق

ــتری  ــین اش ــردار حس ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
روز چهارشــنبه در آییــن معارفــه فرماندهــی جدیــد ایــن 
نیــرو در چهارمحــال و بختیــاری افــزود: امــروز نیــروی 
انتظامــی  افتخــار دارد کــه در سراســر کشــور تحــت امــر 
 فرماندهــی کل قــوا، حافــظ نظــم، امنیــت، آرامــش 

و آسایش برای مردم است.
 وی افــزود: نیــروی انتظامــی،  حافــظ ارزش هــای 
انقــاب اســامی، مظهــر اقتــدار نظــام اســت و بــه دلیــل 
اســتقالی کــه دارد و تحــت فرماندهــی معظــم کل 
ــی در  ــای سیاس ــه حوزه ه ــارج از هم ــرار دارد، خ ــوا ق ق

ــد. ــت می کن ــور فعالی ــر کش سراس
ــاره  ــور اش ــر در کش ــه اخی ــات هفت ــه اتفاق ــتری ب  اش
ــرق  ــتی از ش ــروه تروریس ــک گ ــرا ی ــت: اخی ــرد و گف ک
ــاد و مــواد منفجــره وارد کشــور  ــا تجهیــزات زی کشــور ب
ــتان  ــتان سیس ــاش اس ــهر خ ــه در ش ــد ک ــده بودن  ش

و بلوچستان با ماموران درگیر شدند.
ــدای  ــت: در ابت ــار داش ــی  اظه ــروی انتظام ــده نی  فرمان
ــی  ــی آمادگ ــای مرزبان ــه نیروه ــری، اگرچ ــن درگی ای

کامــل تجهیزاتــی را بــرای مقابلــه بــا تروریســت ها 
نداشــتند، امــا بــا هوشــیاری مامــوران خــدوم و دلســوز 
 نیــروی انتظامــی  در مقابــل ایــن گــروه ایســتادگی 
و همــه تجهیــزات و مهمــات ایــن گروهــک تروریســتی 

را جمــع کردنــد.

ســپاه  عزیــزان  نیــز  غــرب کشــور  در  گفــت:  وی 
تروریســت  افــراد  از  زیــادی  تعــداد  بــا   پاســداران 
ــتگیر  ــراد را دس ــن اف ــدند و ای ــر ش ــی درگی و ضدانقاب

ــد. کردن
ــت:  ــامی  گف ــوری اس ــی  جمه ــروی انتظام ــده نی فرمان

امــروز بــه برکــت هدایت هــا و رهنمون هــای مقــام 
 معظــم رهبــری و خــون شــهدا و هوشــیاری مــردم 
ــی  ــی و انتظام ــی  و امنیت ــی دســتگاه های نظام و آمادگ

تمــام توطئه هــای دشــمن خنثــی شــده اســت.
 ســردار اشــتری اظهــار داشــت: اســتان چهارمحــال 
ــور  ــن کش ــتان ها ام ــی از اس ــون یک ــاری هم اکن و بختی
ــا بعضــی اســتان ها  ــل همســایگی ب ــه دلی ــه ب اســت ک
ــی  ــک آمادگ ــد ی ــاص، بای ــای خ ــت ویژگی ه ــه جه و ب

خــاص داشــته باشــد.
 وی بــا بیــان اینکــه دشــمن بــه دنبــال نفــوذ در کشــور با 
اســتفاده از هــر وســیله و ابــزاری اســت، افــزود: امــروز 
ــای  ــی و فض ــبکه های اجتماع ــترش ش ــل گس ــه دلی ب
مجــازی، قــدرت نفــوذ دشــمن در کشــور افزایــش پیــدا 
ــن نقطــه کشــور  ــی در دورتری ــر اتفاق ــرده اســت و اگ ک
 رخ دهــد کــه منشــا داخلــی یــا خارجــی داشــته باشــد 
ــر  ــور منتش ــارج از کش ــور و خ ــر کش ــریع در سراس س
شــاخص های  تمــام  امــروز  گفــت:  می شــود.وی 
امنیتــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری مطلــوب 
روزانــه، کاهــش جرایــم  رصــد  براســاس  و  اســت 
افزایــش کشــفیات در حوزه هــای مختلــف و همچنیــن 
ــی در  ــه خوب ــی ب ــای اجتماع ــا ناهنجاری ه ــورد ب برخ

ــت. ــال اجراس ح

سردار اشتری:

جمهوری اسالمی  در امنیتی با ثبات قرار دارد

ــتان  ــلح اس ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــس س ریی
اســتان اصفهــان درخصــوص برخــورد گلوله هــای تــوپ 

ــته  ــال گذش ــان در س ــهر اصفه ــه سپاهان ش ــه منطق ب
گفــت: ایــن پرونــده بــا دقــت بررســی شــد و پــس از 
تعییــن تکلیــف و مقــرر شــدن دیــه بــرای شــاکیان بــا 
ــورد لزم  ــد، برخ ــرده بودن ــهل انگاری ک ــه س ــرادی ک اف

صــورت گرفــت.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، ابراهیــم مهران فــر پیــش  ب
ــبت  ــه مناس ــه ب ــری ک ــت خب ــروز در نشس ــر دی از ظه
ــای  ــی نیروه ــازمان قضای ــه در س ــوه قضایی ــه ق هفت
ــت: آرامــش ــزار شــد، گف ــان برگ  مســلح اســتان اصفه
نظامــی  نیروهــای  عدالــت، کارکردهــای  و   امنیــت 
ــه ایــن هــدف خــود  ــرای نیــل ب و انتظامــی اســت و ب
ــالم  ــاک و س ــه اول پ ــد در درج ــلح بای ــای مس نیروه

باشــند.
ــتان  ــلح اس ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــس س ریی
ــاورزان  ــکایت کش ــده ش ــه پرون ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه

شــرق اصفهــان از برخــورد نیــروی انتظامــی در اعتــراض 
دو ســال پیــش نســبت بــه آب کشــاورزی اظهــار کــرد: 
بــا  انتظامــی  نیــروی  بســیار  مشــکات  علی رغــم 
ــان ســال  ــا پای تاش هــای گســترده ســردار اشــتری ت

ــد. ــت ش ــاورزان پرداخ ــه کش ــته، کل دی گذش
ــی  ــه عموم ــی از جنب ــروی انتظام ــه نی ــزود: البت وی اف
ــت خصوصــی محکــوم  ــی از جه ــه شــد، ول جــرم تبرئ
ــروی  ــد؛ نی ــی ش ــارد ریال ــه 67 میلی ــت دی ــه پرداخ ب
انتظامــی ایــن میــزان دیــه را طــی 2-3 مرحلــه 

ــرد. ــت ک پرداخ
تــوپ  گلوله هــای  برخــورد  درخصــوص   مهران فــر 
ــان در ســال گذشــته  ــه ســپاهان شــهر اصفه ــه منطق ب
افــزود: ایــن پرونــده بــا دقــت بررســی شــد و پــس از 
تعییــن تکلیــف و مقــرر شــدن دیــه بــرای شــاکیان بــا 
ــورد لزم  ــد، برخ ــرده بودن ــهل انگاری ک ــه س ــرادی ک اف

صــورت گرفــت.
ــون  ــه مــاده 633 قان ــا اســتناد ب ــن حــال ب وی در عی
ــت  ــلح از ممنوعی ــای مس ــم نیروه ــه جرای ــیدگی ب رس
ــه ســخن گفــت. ــن زمین ــات بیشــتر در ای ــان جزیی بی
ــتان  ــلح اس ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــس س ریی
اصفهــان از افتتــاح زنــدان نیروهــای مســلح خبــر داد 
ــان  ــه محکوم ــون، کلی ــش تاکن ــاه پی ــزود: از دو م و اف
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح کــه پیــش از ایــن 
ــدند، در  ــداری می ش ــان نگه ــزی اصفه ــدان مرک در زن
ندامتــگاه ویــژه نیروهــای مســلح نگهــداری می شــوند.

وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه در بیــن نیروهــای 
ــدی  ــده، بان ــازماندهی ش ــم س ــتان جرای ــلح اس مس
ــرم  ــترین ج ــت و بیش ــته اس ــود نداش ــده وج و پیچی
ــای  ــن نیروه ــژه در بی ــت، به وی ــرار از خدم ــت و ف غیب

ــت. ــوده اس ــه ب وظیف

ــاب  ــت: انتخ ــان گف ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح ریی
 مســیر گنــاه برای کار و هدف، مانــع از تحقق هدف 

و سعادت انسان می شود.
ــین  ــت هللا حس ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــارک رمضــان  ــاه مب مظاهــری در درس اخــاق م
افــزود: کســانی کــه از راه گنــاه قصــد رســیدن بــه 
هدفــی را دارنــد موفــق، ســعادتمند و عاقبــت بــه 

خیــر نمی شــوند.
وی بیــان کــرد: عــزت و موفقیــت در مســیر 

صحیــح بــه ســرانجام می شــود و جــز از ایــن راه 
نمی تــوان بــه هــدف خــود رســید؛ زیــرا ســعادت 

ــراه دارد. ــه هم ــری ب ــت بخی و عاقب
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح ریی
اســتانداری  بــه  رســیدن  ســعد  ابــن  عمــر 
دنبــال  حســین)ع(  امــام  شــهادت  در  را  ری 
ــئولیت  ــن مس ــه ای ــا ب ــه تنه ــت: ن ــرد، گف می ک
را  خــود  بدبختــی  و  شــقاوت  بلکــه  نرســید، 
ــاه  ــرانجام گن ــه ای س ــن واقع ــم زد؛ چنی ــز رق  نی

را بــه افــراد دنیاپرســت گوشــزد می کنــد کــه 
بــرای دنیــا و پــول و مقــام هــر کاری نکننــد.

دانســت  تقــوا  راه  از  را  عــزت  کســب  وی 
امــام  نصیحــت  اســاس  بــر  گفــت:  و 
عــزت  بــه  رســیدن  مجتبــی)ع(،  حســن 
پــول  اینکــه  بــدون  جامعــه  در  جایــگاه   و 
و مقامــی  داشــته باشــیم از راه کســب تقــوای 

الهــی محقــق می شــود.
در  افــزود:  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رییــس 

ــاش  ــرای مع ــاش ب ــان کار و ت ــد انس ــا بای دنی
و  کار  از  و  دهــد  انجــام  خــود  بندگــی  و 
 کوشــش در عبــادت و بندگــی نبایــد خســته 

شود.
در  انســان  را  آنچــه  کــرد:  اضافــه  وی 
می آمــوزد،  خداونــد  بندگــی  و  عبــادت 
دهــد  تعلیــم  نیــز  دیگــران  بــه  اســت  لزم 
بهــره  نــور  و  معرفــت  دریچــه  از  همــه   تــا 

ببرند.

رحمانــی فضلــی دربــاره احتمــال تغییــر دیگــری از اســتانداران سراســر کشــور گفــت: بلــه، تغییــر در دســتور 
ــه مــرور انجــام می شــود.  کار اســت و ب

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور در گفت وگــو بــا تســنیم، دربــاره اخبــاری مبنــی بــر تحمیلــی بــودن 
اســتاندار جدیــد خوزســتان بــه وزارت کشــور از ســوی اصاح طلبــان گفــت کــه ایــن ادعــا صحــت نــدارد.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه می شــود غامرضــا شــریعتی، پیشــنهاد رییــس دولــت اصاحــات 
بــه دولــت بــوده و حتــی اســتعام اســتاندار جدیــد خوزســتان از وزارت اطاعــات منفــی بــوده اســت، گفــت: 

خیــر، این گونــه نبــوده و تحمیلــی هــم در کار نبــوده اســت. 
وزیــر کشــور در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اســتعام وزارت اطاعــات دربــاره غامرضــا شــریعتی منفــی 

بــوده اســت، گفــت: خیــر، منفــی نبــوده اســت. 
ــر در  ــه، تغیی ــز گفــت: بل ــر دیگــری از اســتانداران سراســر کشــور نی ــاره احتمــال تغیی ــی درب ــی فضل رحمان

ــود.  ــام می ش ــرور انج ــه م ــت و ب ــتور کار اس دس
ــت  ــات و سرپرس ــتان در دوره اصاح ــتانداری خوزس ــی و انتظامی اس ــر کل سیاس ــریعتی مدی ــا ش غامرض
معاونــت سیاســی و امنیتــی اســتانداری خوزســتان بــوده اســت. گفتــه می شــود وی توســط رییــس دولــت 
ــه  ــا توج ــان ب ــی کارشناس ــت. برخ ــده اس ــی ش ــتان معرف ــتانداری خوزس ــرای اس ــت ب ــه دول ــرداد ب دوم خ
ــوان اســتاندار اســتانی همچــون  ــه عن ــردی غامرضــا شــریعتی، از انتصــاب وی ب ــه برخــی ســوابق عملک ب

ــد. ــی  می کنن ــراز نگران ــتان اب خوزس

آیت هللا العظمی  مظاهری:

مسیر گناه، مانع از تحقق هدف و سعادت انسان می شود

وزیر کشور: 
برخی استانداران تغییر می کنند 

ــازه  ــت: اج ــان گف ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس ریی
نخواهیــم داد یــک عــده ای ناآگاهانــه یــا آگاهانــه بــا 
ــمنان  ــوچ دش ــکار پ ــرو اف ــه دل در گ ــود ک ــی خ بی حجاب
دارد، بخواهنــد بــه  نظــام اســامی  دهن کجــی کننــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، احمــد خســروی وفا، دیــروز در 
دیــدار بــا خانــواده شــهدا و اقشــار مختلــف مــردم اصفهــان 
 ضمــن تقدیــر از حرکــت انقابــی و مجاهــدان قشــر مؤمــن 
و شــهیدپرور بانــوان اصفهان اظهار کــرد: امیدواریم مطالبات 
 شــرعی و مذهبــی از ســوی شــما بــه جدیــت ادامــه یابــد 

و وظیفه مدیران جامعه است که آن را پیگیری کنند.
ــه را در دو  ــهدا از جامع ــتر ش ــترک بیش ــته مش وی خواس
ــزان  ــن عزی ــه ای ــن توصی ــت: اولی ــرد و گف ــر ک ــورد ذک م
ــه  ــژه ب ــه وی ــه، توج ــران جامع ــرادران و خواه ــام ب ــه تم ب
ــگاه  ــمردن جای ــم ش ــل و مغتن ــام راح ــه و ام ولیت فقی

ــت. ــوده اس ــا ب آن ه
رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان در ادامــه، مســئله 
حجــاب و عفــاف را دومیــن موضــوع مــورد تاکیــد شــهدا 
دانســت و افــزود: دغدغــه بســیاری از شــهدای مــا مســئله 
حجــاب بــوده و گویــا آینــده و عواقــب دچــار شــدن جامعــه 

بــه وضعیــت بدحجابــی را به خوبــی درک کــرده بودنــد.
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــروی وفا ب خس
راســتای حجــاب و عفــاف از ســوی ایــن دســتگاه عنــوان 
ــا  ــه ی ــده ای ناآگاهان ــک ع ــم داد ی ــازه نخواهی ــرد: اج ک
آگاهانــه بــا بی حجابــی خــود کــه دل در گــرو افــکار پــوچ 
ــی  ــامی  دهن کج ــام اس ــه  نظ ــد ب ــمنان دارد، بخواهن دش

کننــد.
بــا اشــاره   رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
ــیدگی  ــرای رس ــرا ب ــژه ای در دادس ــعبه وی ــی ش ــه طراح ب

بــه جرایــم حــوزه حجــاب و عفــاف تصریــح کــرد: از ایــن  
پــس خودروهایــی کــه سرنشــینان آن در جاده هــای 
ــه کشــف حجــاب  ــا بین شــهری دســت ب درون شــهری ی

می زننــد، متوقــف و توقیــف می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه برخــورد بــا ســگ گردانی در ســطح شــهر 
ــد  ــگ گردانی می زنن ــه س ــت ب ــه دس ــرادی ک ــزود: اف اف
اداره  توســط  مکانــی  در  و  آن هــا گرفتــه  ســگ های 
دامپزشــکی نگهــداری شــده و در صــورت مقاومــت بــا ایــن 

ــود. ــورد می ش ــراد برخ اف
ــت  ــوز در جه ــدون مج ــای ب ــب تالره ــروی وفا از پلم خس
داد  اســتان خبــر  اخاقــی در ســطح  امنیــت   حفــظ 
و اظهــار کــرد: بــا خودروهایــی کــه اقــدام بــه حرکت هــای 
غیرمتعــارف در خیابان هــا می کننــد، برخــورد و خــودرو 

آن هــا بافاصلــه توقیــف خواهــد شــد.

رییس دادگستری استان اصفهان:
اجازه دهن کجی به نظام  اسالمی  را نخواهیم داد

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان مطرح کرد:

 برخورد با عوامل شلیک گلوله های توپ به سپاهان شهر

حتما بخوانید!
اجازه دهن کجی به نظام  اسالمی  را... پنجشنبه 3 تیرماه  21395
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نوبت  دوم  آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای شماره 9459 مورخ 95/3/31 
نوبت چاپ دوم

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

یافت و گشایش اسناد مناقصه: یخ و مهلت در 3-تار
یخ 95/4/2 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/4/5  یخ انتشار آگهی از تار وز کاری از تار یافت اسناد مناقصه به مدت 3 ر   الف( مهلت در

  ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/4/20
وز دوشنبه مورخ 95/4/21 در محل سالن جلسات   ج ( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه ر

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

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

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

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

کل نوسازی مدارس استان اصفهان اداره  م الف :2823

 نوبت
مناقصه

 مبلغ برآورد اولیه به ریال
)بر اساس فهرست بها 

سال 95(

 مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه )ریال( 

 مدت
قرارداد

عنوان پروژه  ردیف

اول 8/799/704/853 440/000/000 8 ماه تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم 1

اول 3/388/603/454 169/500/000 2 ماه تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم 2

اول 2/956/684/913 148/000/000 6 ماه  تخریب و بازسازی مدرسه صداقت )حضرت محمد )ص((
 محمدآباد جرقویه سفلی

3

اول 5/180/395/263 259/500/000 8 ماه  تخریب و بازسازی مدرسه اسدی )جنب مدرسه رفیعی( علویجه
مهردشت

4

اول 5/195/587/581 260/000/000 6 ماه 5 تعمیر و بازسازی مدرسه شهید جالل هاشمی دامنه فریدن

اول 5/049/609/753 252/500/000 6 ماه  تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ایثارگران حضرت زینب )علی
 دایی( کاشان

6

دوم 12/658/845/286 633/000/000 4 ماه تکمیل استخر سرپوشیده والیت نجف آباد 7



ساخت چرخ دنده های مخروطی 
گیربکس در فوالد مبارکه اصفهان

ــرگاه  ــین افزار تعمی ــنل کارگاه ماش ــاش پرس ــت و ت ــا هم ب
ــر طــرح و ســاخت چرخ دنده هــای مخروطــی  ــزی تغیی مرک
گیربکــس انتقــال کاف خــط اســکین پــاس واحــد تکمیــل 
نــورد گــرم انجــام شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل 
ــان بلداجــی ــوالد مبارکــه، مســیب صفی ــط عمومــی ف  از رواب

سرپرســت کارگاه ماشــین افزار تعمیــرگاه مرکــزی و مســئول 
ــال کاف  ــر گفــت: گیربکــس انتق ــن خب ــا اعــام ای ــروژه ب پ
)کرایــدل رول(، وظیفــه آماده ســازی کاف هــا در ورودی 
ــده دارد  ــر عه ــرم را ب ــورد گ ــل ن ــاس تکمی ــکین پ ــط اس خ
و در یــک بــازه زمانــی کــه چــرخ دنده هــای مخروطــی 
ــد ــاژ می ش ــس مونت ــن گیربک ــر روی ای ــل ب ــاخت داخ  س

ــدم ســرویس دهی مناســب  ــا مشــکل ع ــردار ب ــه بهره ب ناحی
چرخ دنده هــا  لهیدگــی  و  خردشــدن  ایــن گیربکس هــا، 
بررســی  از  پــس  افــزود:  صفیــان  می شــد.  مواجــه 
گیربکس هــای برگشــت شــده بــه تعمیــرگاه بــه ایــن 
ــچ  ــروط مارپی ــای مخ ــرخ دنده ه ــه چ ــیدیم ک ــه رس نتیج
تعبیــه شــده در خروجــی ایــن گیربکــس بــه علــت طراحــی 
خــاص و عــدم امــکان ســاخت بــا کیفیــت در داخــل کشــور 
ــس  ــل گیربک ــاژ داخ ــی از مونت ــان اندک ــت زم ــس از گذش  پ
ــدن  ــارج ش ــبب خ ــده و س ــت ش ــی و شکس ــار لهیدگ دچ
ــر آن شــدیم  ــور ب ــن منظ ــز از ســرویس می شــود؛ بدی تجهی
ــه نحــو اساســی حــل  ــا تغییــر طــرح مذکــور مشــکل ب ــا ب ت
شــود. سرپرســت کارگاه ماشــین افزار تعمیــرگاه مرکــزی 
ــوص  ــتگاه مخص ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ســاخت چرخ دنده هــای مخروطــی مارپیــچ در تعمیــرگاه 
وجــود نداشــت، بنابرایــن در طــرح جدیــد چرخ دنده هــا 
ــا  ــد و ب ــه ش ــر گرفت ــتقیم در نظ ــروط مس ــورت مخ ــه ص ب
ــا  ــی ب ــد دندانه های ــعی ش ــی س ــای طراح ــال تکنیک ه اعم
قابلیــت تحمــل بســیار بیشــتر بــدون تغییــر پوســته گیربکس 
طراحــی شــود. وی یادآورشــد: اکنــون بــا گذشــت چنــد مــاه 
ــودن  ــز ب ــان از موفقیت آمی ــد و اطمین ــرح جدی ــرد ط از عملک
ــرح  ــر ط ــام تغیی ــده و انج ــاخت چرخ دن ــت س آن، درخواس
بــرای ســایر گیربکس هــای مشــابه نیــز درحــال انجــام 
ــن  ــن دســتاوردهای ای ــروژه مهم تری ــن پ اســت. مســئول ای
پــروژه را کســب دانــش فنــی ســاخت چرخ دنده هــای 
مخروطــی مســتقیم در تعمیــرگاه مرکــزی ذکــر کــرد و گفــت: 
بــا اســتفاده از ایــن دانــش قــادر خواهیــم بــود بــرای ســایر 
درخواســت کارهــای نواحــی، ایــن پــروژه را اجــرا کنیــم. وی 
ــف  ــه پرســنل قســمت های مختل ــاش بی وقف ــان از ت در پای
گیربکس هــا  تعمیــرات  بخــش  و  ماشــین افزار   کارگاه 
و حمایت هــای مدیریــت تعمیــرگاه مرکــزی و رییــس کارگاه 
ــن  ــر رســیدن ای ــه ثم ــه ســزایی در ب ــش ب ــه نق ــک ک مکانی

پــروژه داشــتند، قدردانــی کــرد.

ممنوعیت کشت برنج اصفهان
دیر اعالم شد

رییــس انجمــن حمایــت از کشــاورزان اصفهــان گفــت: در 
حالــی کشــاورزان از کشــت برنــج در اصفهــان منــع شــدند 
ــه و ســبز شــدن  ــم پــس از کشــت خزان ــن تصمی ــه ای ک
برنــج و در فصــل جابه جایــی کشــاورزان اجــرا شــده 
اســت. حســین محمدرضایــی اظهــار داشــت: کشــت برنج 
ــناخته  ــاز ش ــان مج ــدران و گی ــتان مازن ــا در دو اس تنه
ــوع  ــج ممن ــر اســتان ها از کشــت برن شــده اســت و دیگ
شــدند. وی بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت کشــت برنــج را دو 
ــه کشــاورزان  ــد ب ــج بای ــل از نشــای برن ــاه پیــش و قب م
اعــام می کردنــد، افــزود: در زمــان حاضــر کــه برنــج ســبز 
شــده اســت و فصــل جابه جایــی برنــج اســت، ممنوعیــت 
کشــت برنــج اعــام شــده کــه دیگــر کشــاورزان نمی توانند 
ــا پایــان کار   برنــج را بــه ایــن حالــت رهــا کننــد و بایــد ت
و برداشــت محصــول ادامــه دهنــد. رییــس انجمــن 
حمایــت از کشــاورزان اصفهــان تصریــح کــرد: ممنوعیــت 
کشــت برنــج بــه دلیــل کمبــود آب تنهــا یــک بهانــه اســت؛ 
چــرا کــه کشــت برنــج لنجــان در زمین هایــی انجــام 
ــوع  ــه از ن ــی آن منطق ــنگ های زیرزمین ــه س ــرد ک می گی
ــه  ــوذ آب ب ــع نف ــنگ ها مان ــی س ــت؛ یعن ــیت« اس »ش
عمــق می شــود و پــرت آب بســیار کــم اســت و دوبــاره آب 
ــن ســنگ ها  ــل وجــود ای ــه دلی ــن ب ــه زمی ــه ب ــوذ یافت نف
ــده رود برمی گــردد و وارد عمــق زمیــن نمی شــود. ــه زاین ب

 تشکیل کنسرسیوم صادراتی 
فرش و گز چهارمحال و بختیاری

ــال  ــی چهارمح ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
و بختیــاری از تشــکیل کنسرســیوم فــرش و گــز ایــن 
ــاری  ــال و بختی ــرش چهارمح ــی ف ــت جهان ــا ثب ــتان ب اس
تولیــد  بــه  اساســی  و  محــوری  توجــه   و  نگــرش  و 
بازارهــای  دروازه  بــه  آن هــا  ورود  و  دو محصــول  ایــن 
جهانــی خبــر داد. علیرضــا شــفیع زاده اظهــار داشــت: 
انــدازه  دلیــل  بــه  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
بــا  بازارهــای خارجــی  بــرای حضــور در  کوچکی شــان 
ــیوم ــکیل کنسرس ــا تش ــا ب ــتند؛ ام ــه هس ــکل مواج  مش

بــا ترکیــب دانــش، منابــع مالــی و  ایــن شــرکت ها 
ارتباطــات خــود در قالــب کنسرســیوم صادراتــی می تواننــد 
ــه  ــش و ب ــمگیری افزای ــو چش ــه نح ــود را ب ــادرات خ ص
ســبب آن تولیــد، اشــتغال زایی و اقتصــاد را رونــق ببخشــند.

با وحدت و همگرایی اقتصاد مقاومتی 
کرمان عملی خواهد شد

بــا وحــدت و همگرایــی  اســتاندار کرمــان گفــت: 
شــد.  خواهــد  عملــی  اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد 
 علیرضــا رزم حســینی افــزود: انشــاءهللا بــا وحــدت 
ــرای توســعه  ــرژی بیشــتری را ب و همگرایــی بیشــتر ان
اســتان یجــاد کنیــم تــا انشــاءهللا الگــو شــدن اســتان 
ــاق  ــی در عمــل اتف ــوان اقتصــاد مقاومت ــه عن کرمــان ب
بیفتــد. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: بــا توجــه 
 بــه سیاســت های اقتصــادی دولــت تدبیــر و امیــد 
 و سیاســت های اســتانی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی

اســتان را بــه مناطــق 8 گانــه اســتانی طراحــی کرده ایــم 
ــوب را در  ــیار خ ــک کار بس ــم ی ــم بتوانی ــه امیدواری ک

حــوزه اقتصــاد مقاومتــی اســتان انجــام دهیــم.

اخبار کوتاه

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــدای م ــا 5 روز ابت ــال 4 ت ــر س ه
بــه دلیــل رشــد تقاضــا، نــرخ مــرغ بــا افزایــش نســبی 
نســبت بــه ماه هــای گذشــته در بــازار عرضــه می شــود و 
پــس از یــک تصاعــد قیمــت مقطعــی بــه بهــای اولیــه 
ــن محصــول  ــرخ ای ــا رمضــان امســال ن ــردد؛ ام برمی گ
ــت. در  ــته اس ــودی داش ــیر صع ــار س ــان دو ب در اصفه
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــاه رمضــان اســتاندار اصفه آســتانه م
وفــور کاالهــای مــورد نیــاز در انبارهــا گفتــه بــود: اصنــاف 
و کمیســیون قیمت گــذاری بــرای تثبیــت قیمت هــا 
ــش  ــه افزای ــاز ب ــان مج ــارک رمض ــاه مب ــان م ــا پای ت
ــت  ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــور ب ــا نیســتند. زرگرپ قیمت ه
بــه دوره مشــابه ســال گذشــته  قیمت هــا نســبت 
ــا  ــی از کااله ــی بعض ــدارد و حت ــی ن ــت متاطم وضعی
ــم  ــود: امیدواری ــه ب کاهــش قیمــت داشــته اســت، گفت
در مــاه رمضــان نیــز شــاهد وفــور کاال بــا قیمــت 
تنظیم شــده باشــیم کــه البتــه بــا برنامه ریزی هــای 
ــز  ــرغ و گوشــت قرم ــل م ــی از قبی ــام شــده، اقام انج
برنــج، شــکر و ســایر اقــام مــورد نیــاز بــه میــزان 
ــش  ــت. پی ــده اس ــازی ش ــا ذخیره س ــی در انباره کاف
از ایــن بهــزاد پاکــزاد، دبیــر انجمــن مرغــداران گوشــتی 
ــرغ در  ــت م ــود: قیم ــرده ب ــام ک ــان اع ــتان اصفه اس
ــارک رمضــان افزایــش نســبی  ــاه مب ــا 5 روز اول م 4 ت
خواهــد داشــت؛ امــا بــه بهــای اولیــه ماه هــای گذشــته 
ــرای  ــران ب ــه مدی ــی ک ــود قول های ــا وج ــردد. ب برمی گ
نظــارت بــر بــازار مــاه رمضــان دادنــد تــا بــر قیمت هــا و 
کیفیــت کاال نظــارت شــود، کنتــرل بــازار مــرغ غیرممکــن 
ــه  ــان ب ــازار اصفه ــرغ در ب ــر م ــای اخی ــده و در روزه ش

قیمــت ۷۳۰۰ تومــان عرضــه می شــود کــه پیــش از ایــن 
ــود. ــان ب ــت آن 58۰۰ توم قیم

افزایش تقاضا
ــران  ــرغ گوشــتی در ته ــر انجمــن م ــر دبی از ســوی دیگ
ــارک رمضــان ــاره افزایــش قیمــت مــرغ در مــاه مب  درب
ــا  ــان اســت، ام ــرغ ۶۶8۰ توم ــون قیمــت م ــت: اکن گف
ــل کاهــش تقاضــا قیمــت  ــه دلی ــارک ب ــاه مب بعــد از م
کاهــش خواهــد یافــت. مهــدی یوســفی بــا بیــان اینکــه 

در حــال حاضــر قیمــت مــرغ بــه میــزان واقعــی خــود 
ــرغ  ــی م ــت واقع ــت: قیم ــار داش ــت، اظه ــیده اس نرس
کیلویــی ۷ هــزار تومــان اســت و تــا زمانــی کــه قیمــت 
ــود  ــه ش ــت عرض ــن قیم ــر از ای ــول پایین ت ــن محص ای

ــدارد. ــاد ن ــرای تولیــد زی ــده رغبتــی ب تولیدکنن
کاهش تولید

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــتی اس ــداران گوش ــن مرغ ــر انجم دبی
ــاه  ــدای م ــا ۳ روز ابت ــاله در 2 ت ــر س ــه ه ــان اینک بی

رمضــان قیمــت مــرغ افزایــش نســبی دارد، گفــت: 
امســال کاهــش تولیــد در اســتان باعــث گرانــی مــرغ در 
نیمــه مــاه مبــارک رمضــان شــده اســت. بهــرام پاکــزاد 
ــده  ــن تولیدکنن ــان روزی بزرگ تری ــار داشــت: اصفه اظه
بــازار  بــه  باکیفیــت  بــود و مــرغ  مــرغ در کشــور 
ــکل گیری  ــل ش ــه دلی ــروزه ب ــا ام ــرد؛ ام ــه می ک عرض
شــرکت های بــزرگ مالــک کــه تســهیات بســیاری 
ــن  ــد و بیشــتر ای ــه آن هــا دادن ــدی ب ــات جدی ــا امکان ب
شــرکت ها در شــمال کشــور قــرار دارنــد، وضعیــت 
تولیــد نابســامان شــده اســت. بــا وجــود ادامــه دار شــدن 
ایــن گرانــی بــه نظــر می رســد شــهروندانی کــه در ایــن 
ــه  ــه شــدت کاهــش یافت ــدرت خریدشــان ب  ســال ها ق
بایــد همچنــان مــرغ ۷ هــزار تومانــی بــر ســر ســفره های 
ــخ  ــت تل ــر حقیق ــوان منک ــد. بی شــک نمی ت ــود ببرن خ
ــت  ــش قیم ــد. افزای ــردم ش ــد م ــدرت خری ــش ق کاه
هــر محصــول غذایــی یــا مصرفــی می توانــد تاثیــر قابــل 
ــن  ــا ای ــد. ب ــته باش ــواده داش ــاد خان ــر اقتص ــی ب توجه
حــال بایــد روی دیگــر ســکه را دیــد. ســکه ای کــه یــک 
ــه  ــده و ســوی دیگــر آن ب ــه نفــع مصرف کنن ســویش ب

نفــع تولیدکننــده اســت.
بــه گــزارش ایمنــا، کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد کــه 
ــارت  ــه عب ــان داد. ب ــردم نش ــه م ــکه را ب ــه س ــد لب بای
ــی  ــال قانون ــه ای اعم ــه گون ــا ب ــر در قیمت گذاری ه دیگ
ــه  ــود و ن ــرر ش ــده متض ــه تولیدکنن ــه ن ــود ک ــام ش انج
مصرف کننــده مجبــور شــود گوشــت مــرغ را کــه غذایــی 
ــود  ــی خ ــبد غذای ــد از س ــاب می آی ــه حس ــرف ب پرمص

خــارج کنــد.

افزایش 11 درصدی قیمت مرغ در اصفهان

تورم مرغی در اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان بــه 
همــراه نماینــدگان وزارت نیــرو، شــرکت توانیر و ســازمان 
ــال  ــت های در ح ــادی از پس ــرمایه گذاری های اقتص س
احــداث ۶۳/4۰۰  کیلوولــت جهان بیــن و پســت های 

و ســمیرم  لنجــان  ۶۳/2۳۰  کیلوولــت 
بازدیــد کردنــد و از نزدیــک در جریــان 

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــن طرح ه ــرفت ای پیش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــد  ــن بازدی ــان، در ای ــه ای اصفه ــرق منطق ب
در  توضیحاتــی  پیمانــکاران  و  مشــاوران 
ارتبــاط بــا رونــد پیشــرفت کار ارایــه کردنــد 

ــع مســایل بررســی شــد.  و مشــکات و راهکارهــای رف
بنــا بــر ایــن گــزارش پســت های در حــال احــداث 
۶۳/4۰۰ کیلوولــت هاتــف و هســنیجه و جهان بیــن و 
ــا  ــمیرم ب ــان و س ــت لنج ــت های ۶۳/2۳۰ کیلوول پس
ــورت  ــه ص ــان ب ــارد توم ــر ۳8۰  میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

وام مرحلــه ای از ســوی بانــک توســعه اســامی تامیــن 
ــداث  ــدف از اح ــت ه ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــار ش اعتب
ایــن پروژه هــا افزایــش پایــداری شــبکه  و تامیــن 
خانگــی  و  صنعتــی  متقاضیــان  مصرفــی  دیمانــد 
ــعه  ــاخت های توس ــن زیرس ــد و تامی جدی
چهارمحــال  و  اصفهــان  اســتان های 
پروژه هــا  می باشــد.این  بختیــاری 
ــته و  ــرفت داش ــد پیش ــون ۳8  درص تاکن
ــد.  ــد ش ــدار خواه ــال 1۳9۷  وارد م در س
شــایان ذکــر اســت شــرکت مهندســان 
ــی  ــی فن ــزارش توجیه ــو گ ــاور موننک مش
راســتای  در  وام  باقی مانــده  مبلــغ  از  اقتصــادی 
مذکــور  پســت های  بــه  منتهــی  خطــوط   احــداث 
ــوص  ــاعدت الزم درخص ــد مس ــرر ش ــرد و مق ــه ک را ارای
اخــذ تاییدیــه از بانــک توســعه اســامی توســط ســازمان 

ــرد. ــورت پذی ــادی ص ــرمایه گذاری های اقتص س

بازدید مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان 
از پست در حال احداث انتقال 400 کیلوولت جهان بین

رییــس هیئــت مدیــره جامعــه صنعــت کفــش ایــران عــاوه 
ــژه کفش هــای  ــودن قاچــاق کفــش به وی ــاد ب ــر انتقــاد از زی ب
ــر تولیــدات داخلــی  ورزشــی، تصریــح کــرد کــه شــرایط نابراب
ــای  ــه حضــور واحده ــی اســت ک ــای خارجــی در حال و کااله
ــه ای از  ــت در هال ــر صنع ــهیات احیاگ ــرح تس ــی در ط صنف

ــو  ــکری در گفت وگ ــی لش ــرار دارد. عل ــام ق ابه
ــای  ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــنا ب ــگار ایس ــا خبرن ب
ــت:  ــع کوچــک و متوســط گف ــت از صنای حمای
تاکنــون کســی از تولیدکننــدگان موفــق بــه 
ــت  ــرف دول ــی از ط ــای حمایت ــت وام ه دریاف
نشــده اســت؛ بــه  طــور خــاص در بحــث 
 اعطــای وام هــای احیاگــر صنایــع کوچــک 
و متوســط تــا ســقف ۳ میلیــارد تومــان هــم به 

نظــر نمی رســد کــه واحدهــای صنعتــی و صنفــی کــه پروانــه 
فعالیــت خــود را از طریــق اصنــاف و اتحادیه هــا دریافــت 
کرده انــد، بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. وی در ادامــه بــا بیــان 
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــی ب ــای داخل ــاختار بانک ه ــه س  اینک
ــار  ــع کوچــک و متوســط طراحــی نشــده اســت، اظه و صنای

 کــرد: در موضــوع تولیــد بســیاری از صنایــع داخلــی مــا 
را صنایــع کوچــک و متوســط و حتــی در حیطــه ای ماننــد تولید 
کفــش، کارگاه هــای تولیــدی خانگــی تشــکیل می دهنــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه بیشــتر تســهیات تولیــدی بانک هــا بــرای 
اعطــای وام بــه صنایــع بــزرگ طراحــی شــده اســت. رییــس 
هیئــت مدیــره جامعــه صنعــت کفــش ایــران با 
ــه  ــاق و واردات بی روی ــوع قاچ ــه موض ــاره ب اش
کفش هــا اضافــه کــرد: یکــی از معضــات 
اساســی بــازار کفــش، موضــوع قاچــاق اســت؛ 
ــال  ــل و در ح ــالیان قب ــه در س ــوری ک ــه  ط ب
حاضــر هــم بــا آن روبــه رو هســتیم. آمــار 
ــی  ــای ورزش ــاق کفش ه ــد قاچ ــان می ده نش
بیشــترین حجــم قاچــاق را در بیــن محصــوالت 
کفــش بــه خــود اختصــاص داده اســت. لشــکری ادامــه داد: 
امــروز بــا پدیــده جدیــدی روبــه رو هســتیم بــه عنــوان قاچــاق 
قانونــی و از طرفــی مشــاهده می کنیــم کــه کفش هــای 
خارجــی از مبــادی مناطــق آزاد وارد کشــور می شــوند و قانــون 

ــد. ــت نمی کنن ــادر را رعای ــی ســرزمین م گمرک

در نخســتین روز تابســتان ســال  جــاری، پیــک مصــرف بــرق در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته نه تنهــا افزایــش نیافــت بلکــه 

ــه رو شــد.  ــی روب ــش از 4۰۰ مگاوات ــا کاهشــی بی ب
ــا کســری حــدود  ــرق کشــور ب ــرای تابســتان ســال  جــاری شــبکه ب ب
۳ هــزار مگاواتــی دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ بــا ایــن وجــود 
ــور  ــت کش ــهر پرجمعی ــد ش ــران و چن ــدید در ته ــدان ش ــای نه چن گرم
ــه  ــق انداخت ــه تعوی ــروژه خاموشــی های تابســتانی را ب ــا اجــرای پ  فع

است.
ــک  ــاری، پی ــال ج ــتان س ــتین روز تابس ــاس در نخس ــن اس ــر ای  ب
ــه  ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ن ــران در مقایســه ب ــرق ای مصــرف ب
تنهــا افزایــش نیافتــه، بلکــه بــا کاهشــی بیــش از 4۰۰ مگاواتــی همــراه 
ــران، روز  ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــزارش مدیری ــاس گ ــت. براس ــده اس ش
ــرق در ســاعت 14 و ۰4 دقیقــه  سه شــنبه اول تیرمــاه پیــک مصــرف ب
ــن  ــه؛ ضم ــش یافت ــگاوات افزای ــزار و 9۳4 م ــه 45 ه ــر ب ــداز ظه بع
آنکــه در ســاعت 21 و ۰۶ دقیقــه شــب هــم پیــک مصــرف بــه حــدود 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــیده اس ــگاوات رس ــزار و 442 م 45 ه
ــران  ــرق ای در نخســتین روز تابســتان ســال گذشــته، پیــک مصــرف ب
حــدود 4۶ هــزار و ۳89 مــگاوات بــه ثبــت رســیده بــود و عمــا میــزان 
ــا ســال گذشــته کاهشــی  مصــرف بــرق در ســال  جــاری در مقایســه ب

ــد.  ــه می کن ــی را تجرب ــدود 4۰۰ مگاوات ح

رییــس کنفدراســیون صــادرات گفــت: علی رغــم پیش دســتی بانک هــا از شــورای 
پــول و اعتبــار در کاهــش نــرخ بهــره، ســودهای خــارج از مصوبــه بــه مشــتریان خــاص 
پیشــنهاد می شــود. محمــد الهوتــی بــا اشــاره بــه رفتــار عجیــب بانک هــای خصوصــی 
در کاهــش نــرخ ســود ســپرده ها، پیــش از اینکــه شــورای پــول و اعتبــار تصمیمــی راجــع 
 بــه کاهــش نــرخ ســود بگیــرد، گفــت: بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم کاهــش تــورم 
ــن  ــد؛ بنابرای ــرل کن ــورم را کنت ــری، ت ــا هــر تدبی ــت توانســته ب ــم و دول ــه کرده ای را تجرب
نــرخ ســود نیــز بایــد متناســب بــا تــورم کاهــش می یافــت؛ امــا ایــن موضــوع بــا کمــی 
ــا اینکــه شــورای پــول و اعتبــار هنــوز نــرخ مصــوب را اعــام نکــرده،  تاخیــر رخ داد و ب

ــد.  ــش داده ان ــا را کاه ــده اند و نرخ ه ــقدم ش ــی پیش ــای خصوص بانک ه
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود: آنچــه کــه در ایــن پیش دســتی بانک هــای 
خصوصــی نســبت بــه مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار بایــد مــورد توجــه قــرار داد، ایــن 
ــود  ــای س ــود، رقم ه ــاص خ ــتریان خ ــرای مش ــا، ب ــن بانک ه ــوال همی ــه معم ــت ک اس
خاصــی در نظــر می گیرنــد و ســود بیشــتری بــه آن هــا می دهنــد و در ایــن میــان، تنهــا 
کســی کــه لطمــه می خــورد، ســرمایه گذار جــزء و ســپرده گذاران کوچــک هســتند کــه 
اعــداد و ارقــام ســپرده گذاری آن هــا چنــدان برایشــان مهــم نیســت یــا اصــوال اهمیتــی 

نــدارد کــه ایــن ســپرده ها در بانــک بمانــد یــا از بانــک بیــرون کشــیده شــود.
 وی تصریــح کــرد: نکتــه دیگــر وضعیــت تولیــد و صــادرات کشــور اســت کــه علی رغــم 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی، در نــرخ تســهیات پرداختــی بــه واحدهــای تولیــدی هیــچ 
ــه  ــیاری ب ــای بس ــاکان رقم ه ــی کم ــای خصوص ــه و در بانک ه ــورت نگرفت ــی ص کاهش

ــرخ ســود تســهیات، پرداخــت می شــود. ــوان ن عن

ــران  ــکن کارگ ــق مس ــی ح ــزار تومان ــش 2۰ ه ــرح افزای ــان ط ــال از زم ــش از 2 س بی
ــش  ــن افزای ــی، ای ــد فعل ــا رون ــاال ب ــد احتم ــران می گوین ــدگان کارگ ــذرد و نماین می گ
بــرای دومیــن بــار هــم منتفــی شــده و بــا مخالفــت دولــت مواجــه اســت. وزیــر کار 
ــران  ــکن کارگ ــق مس ــش ح ــه افزای ــب نام ــی مناس ــود در زمان ــرده ب ــام ک ــرا اع  اخی
ــا واکنــش کارگــران مواجــه شــد و از  ــد؛ امــا ایــن مســئله ب ــه می کن ــه دولــت ارای را ب
وی پرســیدند زمــان مناســب شــما دقیقــا چــه موقعــی خواهــد بــود؟ باالخــره آن گونــه 
ــا افزایــش حــق مســکن  ــار دیگــر نیــز ب کــه شــرایط فعلــی نشــان می دهــد دولــت ب
مشــموالن قانــون کار مخالفــت کــرده اســت. برخــی نماینــدگان کارگــری معتقدنــد بــه 
دلیــل وجــود برخــی گروه هــای کارگــری مشــمول قانــون کار در بدنــه دولــت، تصویــب 
ــون در  ــده؛ چ ــه ش ــت مواج ــا مخالف ــته ب ــال گذش ــکن در دو س ــق مس ــش ح افزای
صورتــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد، احتمــاال دولــت بایــد منابعــی را بــرای اختصــاص بــه 
افزایــش حــق مســکن کارگــران شــاغل در دســتگاه های دولتــی در نظــر بگیــرد. در غیــر 
ایــن صــورت اگــر تنهــا قــرار بــود کارفرمایــان خصوصــی حــق مســکن بپردازنــد، دولــت 
پیــش از ایــن بــه ســرعت آن را تصویــب می کــرد. هــادی ابــوی بــا بیــان اینکــه مرتبــا 
ــری از  ــوز خب ــت: هن ــری می شــود، گف ــری پیگی ــه کارگ ــن موضــوع از ســوی جامع ای
تصویــب ایــن افزایــش در دولــت یــا ارســال نامــه وزیــر کار بــه هیئــت وزیــران نداریــم 
و آن گونــه کــه مشــخص اســت، ایــن افزایــش قــرار نیســت اعمــال شــود. عضــو هیئــت 
مدیــره کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران ایــران اظهــار داشــت: متاســفانه بــا 
ــد ــی کار داده بودن ــت در جلســات شــورای عال ــدگان دول ــه نماین ــی ک  وجــود وعده های

کارگران منتظر اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه امسال بوده اند.

مصرف برق به  جای افزایش، کاهش یافت

ج،کارخانهرادوشیدهاند سهامدارانار
جآنرادوشیدهاند! جگفت:سهامدارانار یرصنعت،معدنوتجارتبابرشمردندالیلتعطیلیکارخانهایمثلار وز

در قاب تصویر

کفش های ورزشی، صدرنشین کفش های قاچاق

افزایش حق مسکن باز هم منتفی می شود؟پرداخت سودهای جذاب به مشتریان خاص

کوتاه از اقتصاد

رشد 14 درصدی تولید سایپا
 8۳1 از  ســایپا  شــرکت  تولیــد   1۳94 ســال  در 
دســتگاه روزانــه در شــهریور بــا 1۳9 درصــد رشــد در 
ــه 1989 دســتگاه تولیــد  اســفندماه همــان ســال ب

ــه رســید.  روزان
توجــه بــه اقــدام و عمــل در ســال 1۳95 نیــز 
باعــث تــداوم رونــد رو بــه رشــد تولیــد و افزایــش 
ــروه ســایپا  ــد گ ــزان تولی ــوع می 14 درصــدی مجم
ــه مــدت  در ســه ماهــه اول ســال 1۳95 نســبت ب
ایــن  بــه  ایــن  و  شــده   1۳94 ســال  مشــابه 
معناســت کــه تولیــد 9۳822 دســتگاه در ســه 
ــار  ــه 1۰۶9۰4 دســتگاه در به ماهــه اول ســال 94 ب

ــت. ــیده اس ــال 1۳95 رس س

کاهش چشمگیر سرانه ساالنه  
هر ایرانی از آب

وزیــر نیــرو گفــت: 4۰ ســال قبــل هــر ایرانــی بیــش از ۷ 
ــر مکعــب در ســال آب تجدیدشــونده  هــزار و پانصــد مت
ــر از  ــه کمت ــزان ب ــن می ــا امــروز ای ــار داشــت؛ ام در اختی
یــک هــزار و چهارصــد مترمکعــب رســیده اســت. حمیــد 
دومیــن  اختتامیــه  مراســم  در  امــروز  چیت چیــان 
ــا موضــوع بحــران آب  ــی ب جشــنواره گــزارش یــک نگران
ــه وجــود بارش هــای نســبتا مناســب جــوی  ــا اشــاره ب ب
ــاکان  ــرد: بحــران آب کم ــار ک ــی 95-94 اظه در ســال آب
در ایــران ادامــه دارد کــه بایــد بــرای ایــن مســئله تدابیــر 

مهمــی اتخــاذ شــود. 
ــات انســان اســت  ــه آب، مســئله  حی ــان اینک ــا بی وی ب
وزارتخانه هــا  تمــام  بایــد  اکنــون  خاطرنشــان کــرد: 
و مــردم بــه مســئله آب بــا نــگاه جدی تــری توجــه 
کننــد؛ چــرا کــه موضــوع آب، موضوعــی اســت کــه 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  انســان ها  همــه  سرنوشــت 
اینکــه در حــال  بیــان  بــا  داد. چیت چیــان  خواهــد 
ــی از آب تجدیدشــونده  ــر ایران حاضــر ســرانه مصــرف ه
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت اظهــار کــرد: دالیــل 
 ایــن امــر کاهــش بارندگــی و افزایــش دمــای هــوا
افزایــش تبخیــر و افزایــش جمعیــت اســت. وی افــزود: 
مطابــق گزارش هــای ســازمان ملــل همــه  مناطقــی 
ــب  ــر مکع ــد مت ــزار و پانص ــک ه ــر از ی ــاالنه کمت ــه س ک
ــران  ــه بح ــند، وارد مرحل ــته باش ــونده داش آب تجدیدش
ــک  ــران هم این ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــده اند و ای ش
در وضعیــت بحــران آبــی قــرار دارد. وزیــر نیــرو بــا بیــان 
اینکــه علی رغــم وجــود بارندگی هــا شــرایط بحــران 
ــای  ــان عادت ه ــت: ایرانی ــت، گف ــرده اس ــر نک آب تغیی
ــد  ــد و بای ــش آب دارن ــژه در بخ ــه وی ــراف گونه ای ب اس
 گفــت کــه در حاضــر وقــت آن رســیده کــه حتی مســئوالن 
و شــهروندان مســئولیت حفــظ ایــن مایــع حیــات را بــه 
گــردن بگیرنــد. وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه هنرمنــدان 
بــه مســئله آب و ایــن بحــران بــزرگ کشــور عنــوان کــرد: 
قطعــا حضــور هنرمنــدان در خلــق آثــار هنــری بــا موضــوع 
ــرل  ــی در کنت ــرات بســیار خوب ــد تاثی بحــران آب می توان

ایــن وضعیــت داشــته باشــد.

بازگشت پژو سیتروئن به ایران 
سرعت گرفت

ــا امضــای یــک  ــژو ســیتروئن ب خودروســاز فرانســوی پ
جوینــت ونچــر بــه ارزش 4۰۰ میلیــون یــورو بــا شــریک 
ــران  ــازار ای ــه ب ــران خــودرو، بازگشــت ب قدیمــی خــود ای
را تســریع کــرد. نخســتین خودروهایــی کــه تحــت 
ایــران  و  ســیتروئن  پــژو  مشــترک  ســرمایه گذاری 
ــه  ــده روان ــه ســال آین ــد می شــوند، در فوری خــودرو تولی
ــزار  ــاالنه 2۰۰ ه ــد س ــرکت تولی ــن ش ــوند. ای ــازار می ش ب
خــودرو تــا ســال 2۰18 را هدف گــذاری کــرده اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــاز غرب ــتین خودروس ــیتروئن، نخس پژوس
از زمــان اجرایــی شــدن برجــام و رفــع تحریم هــای 
ــام  ــران را اع ــه ای ــت ب ــه بازگش ــاه ژانوی ــادی در م اقتص
فعالیت هــای  مدیــر  ژان کریســتف کمــار،  می کنــد. 
خاورمیانــه و آفریقــای پــژو ســیتروئن، در ایــن بــاره اظهار 
ــران  ــه ای ــژو ســیتروئن ب کــرد: امــروز زمــان بازگشــت پ
اســت و مــا از ایــن بابــت بســیار مفتخریــم. ایــن شــرکت 
بــه ایــران متعهــد اســت و از طریــق شــرکت ایرانــی خــود 
ــاده  ــد و آم ــده متعه ــرای آین ــا ب ــد واقع ــان می ده نش
ســرمایه گذاری در ایــن کشــور اســت. ایــن جوینــت 
ــران خــودرو و پــژو ســیتروئن در آن  ونچــر کــه ســهم ای
ــژو 2۰8 ــه صــورت 5۰-5۰ اســت، ســه مــدل شــامل پ  ب

شاســی بلنــد 2۰۰8 و مــدل کامپکــت ۳۰1 را با اســتفاده از 
قطعاتــی کــه عمدتــا در ایــران ســاخته می شــوند، تولیــد 

خواهــد کــرد.

راه اندازی صندوق شیر 
با 4۵0 میلیارد تومان اعتبار

در پــی ابــاغ مصوبــه اخیــر دولــت دربــاره اختصــاص 
 یارانــه صادراتــی 2۰۰ میلیــارد تومانــی بــه لبنیــات

مدیــر کل مرکــز اصاح نــژاد دام و بهبــود تولیدات دامی 
وزارت کشــاورزی اعــام کــرد کــه صنــدوق حمایــت از 
توســعه صنعــت شــیر بــا ســرمایه اولیــه 45۰ میلیــارد 
تومــان بــه عنــوان یکــی از مفــاد ایــن مصوبــه دولتــی 
ــرف )از  ــد و مص ــره تولی ــت از زنجی ــتای حمای در راس
دامــداری تــا صنایــع لبنــی و سیســتم توزیــع( در آینده 
ــی  ــا ماصالح ــود. محمدرض ــدازی می ش ــک راه ان نزدی
در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: راه انــدازی 
ــتان  ــه در هندوس ــده ای ک ــاس ای ــدوق براس ــن صن ای
ــد، در  ــدازی کرده ان ــیر راه ان ــه ش ــده و خان ــی ش اجرای
دســتور کار قــرار گرفــت و درصددیــم بــا تغییــرات 
 مناســبی صنــدوق »حمایــت از توســعه صنعــت شــیر« 
ــه  ــا عرض ــام ت ــیر خ ــد از ش ــه تولی ــه در آن هزین را ک
محصــوالت لبنــی را مدیریــت می کنــد، راه انــدازی 

ــم. کنی
ــش  ــعه بخ ــت از توس ــدوق حمای ــزود: در صن  وی اف
ــی  ــع تبدیل ــوان صنای ــی تحــت عن کشــاورزی، صندوق
ــاح  ــا اص ــده ب ــرر ش ــه مق ــود دارد ک ــی وج و تکمیل
اساســنامه آن را بــه عنــوان صنــدوق حمایــت از توســعه 
صنعــت شــیر تغییــر دهیــم و ایــن صنــدوق راه انــدازی 
شــود کــه البتــه بســتر مبــادالت مالــی آن نیــز از ســوی 

ــک کشــاورزی در حــال طراحــی اســت. بان

حتما بخوانید!
3کفش های ورزشی، صدرنشین ... پنجشنبـــــه 3 تیرماه 1395

ـــمـــاره 186 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کولر آبی )تومان( قیمت انواع 

B-BF5 کولر آبی برفاب

BF5 548000کولر آبی برفاب

AC35 548000کولر آبی آبسال

AC38 598000کولر آبی آبسال

AC55 988000کولر آبی آبسال

ACDC 1105000کولر آبی آبسال

756000کولر آبی پالر 7000

694000



4

مدیــر گــروه بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهــان گفــت: یــک محمولــه ۵۷ تنــی برنــج فاســد 
در اصفهــان بــه ســبک ســریال تلویزیونــی وارد 
ــع  ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــان ش اصفه
مهــدی رفیعــی اظهــار داشــت: طــی روزهــای اخیــر 
۵۷ تــن برنــج خارجــی فاســد بــا دســتکاری تاریــخ 
مصــرف در اصفهــان کشــف شــد. وی بیــان داشــت: 
ــری  ــر ظاه ــده از نظ ــای کشف ش ــه برنج ه ــر چ اگ
بســیار فاســد کپــک زده، دارای آرم بــود و عالیــم 
ــا در حــال حاضــر  بهداشــتی نامناســبی داشــت، ام
ــا  ــش ارســال شــده ت ــرای آزمای ــج ب ــای برن نمونه ه

ــود. ــی ش ــی آن بررس ــات ارگانولپتیک خصوصی
نمی تــوان  نتایــج  نشــدن  مشــخص  تــا     

خاطیــان را دســتگیر کــرد
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت 
هم اکنــون  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان 
ــخص  ــا مش ــا ت ــت؛ ام ــده اس ــف ش ــه متوق محمول
دســتگیر  را  خاطیــان  نمی تــوان  نتایــج  نشــدن 
برنــج  وقتــی  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی  کــرد. 
نظــر ظاهــر کپــک زده اســت چطــور محــرز  از 
نیســت کــه فاســد اســت و پرونــده ای هنــوز در 
ــان تشــکیل نشــده اســت ــرای خاطی  دادگســتری ب

ــت  ــن اس ــه ۶۰ ت ــک ب ــه نزدی ــن محمول ــت: ای گف
ــان  ــوان خاطی ــا بت ــود ت ــی ش ــن روال ط ــد ای  و بای

را دستگیر کرد.
 زنجیره توزیع و بازار

ــه  ــن محمول ــا از ای ــن خصــوص کــه آی رفیعــی در ای
برنــج بــه زنجیــره توزیــع و بــازار هــم رســیده اســت 
گفــت: بازرســان مــا در حــال بررســی فاکتورهــا 
ــر مــا مشــخص  ــون چنیــن امــری ب هســتند و تاکن

و محــرز نشــده اســت.
 تــا روال قانونــی طــی نشــود، نمی توانیــم 

ــم ــرم کنی ــام ج اع
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت 
اســتان اصفهــان در پاســخ بــه اینکــه اگــر خاطیــان 
از ایــن زمــان اســتفاده و از راه هــای غیرقانونــی 

ــود دارد  ــری وج ــکان پیگی ــه ام ــد، چگون ــرار کنن ف
ــم  ــود، نمی توانی ــی نش ــی ط ــا روال قانون ــت: ت گف
ــه از  ــه محمول ــت: اینک ــم. وی گف ــرم کنی ــالم ج اع
کجــا وارد شــده اســت و آیــا خاطــی از فروشــندگان 
بــزرگ در اصفهــان بــوده یــا اینکــه آیــا اولیــن 
پاســخ  نمی توانیــم  نیــز  را  بــوده  وی   تخلــف 

دهیم.
 سریال تلویزیونی »برادر«

رفیعــی بــا بیــان اینکــه ســریال تلویزیونــی »بــرادر« 
الگویــی بــرای برخــی از افــراد می شــود، ادامــه داد: 
راه ورود برنــج خارجــی فاســد و تاریــخ گذشــته 
ــرادر«  ــی »ب ــل ماجــرای ســریال تلویزیون ــا مث دقیق

اســت.
وی در پاســخ بــه اینکــه محمولــه قاچــاق برنــج بــه 
صــورت قانونــی وارد شــده و بــه اصفهــان ورود پیــدا 
ــه از  ــوده، ن ــت: مجــوز از گمــرک ب ــرده اســت، گف ک
بهداشــت محیــط و احتمــال دارد کــه برنــج در زمانــی 
کــه وارد شــده ســالم بــوده و بــا نگهــداری در شــرایط 

نامناســب فاســد شــده اســت. 
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت اســتان 
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــت: ب ــار داش ــان اظه اصفه
مردمــی و بازرســان بهداشــت محیــط ایــن محمولــه 

ــون توقیــف شــده اســت.  کشــف و هم اکن
 وی گفــت: تــا پایــان هفتــه نتایــج آزمایش هــا

و بررسی ها مشخص می شود.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

ورود برنج فاسد به اصفهان، به سبک سریال »برادر«

وقتــی ۵۱۴ ســال پیــش، شــیخ بهایــی داشــت بــا دقــت هرچــه  
ــده رود طومــار می  نوشــت، شــاید  ــرای تقســیم آب زاین ــر ب تمام  ت
ــل  ــه، عام ــن حق آب ــه روزی ای ــرد ک ــرش را نمی ک ــچ گاه فک هی
ــی و  ــئوالن سیاس ــی مس ــات برخ ــی و اختالف ــای سیاس دعواه
اجتماعــی اســتان های همســایه شــود. حــاال اهالــی اصفهــان تنها 

کســانی نیســتند کــه خــود را در ایــن قضیــه 
ــال  ــی چهارمح ــه اهال ــد، بلک ــق می دانن  مح
ــده رود  ــت آنکــه زاین ــه عل ــاری هــم ب و بختی
را  خــود  می گیــرد،  سرچشــمه  آنجــا  از 
مســتحق اســتفاده مناســب از آن می داننــد. 
ایــن کشــاکش،  در  کــه  اســت  جالــب 
ــرای  ــدر ب ســخنان اســتانداران ۲ اســتان آنق
مســئوالن ارشــد اجرایــی گــران بــوده کــه در 
مصوبــه ای رســمی، شــورای عالــی آب، نحــوه 

ــم آب  ــن اســتانداران درخصــوص موضــوع مه ــن ای ســخن گفت
ــات  ــر اســاس مصوب ــد. ب ــرار داده ان ــاد ق ــورد انتق ــده رود را م زاین
ــر  ــه در دفت ــی آب ک ــورای عال ــه ش ــن جلس ــت و چهارمی بیس
ــد شــده اســت  ــزار شــده، تاکی ــور برگ ــاون اول رییــس جمه مع

ــردم  ــه م ــایل را ب ــد مس ــوق، نبای ــتان ف ــتانداران ۲ اس ــه »اس ک
بکشــانند و از زبــان آن هــا مســایل را بیــان کننــد. تحریــک 
ــه  ــس پذیرفت ــی  از هیچ ک ــات مردم ــه اعتراض ــد ب ــردم و تهدی م
نیســت؛ مخصوصــا از اســتاندارانی کــه مســئول امنیــت هســتند 
ــن  ــا ایــن حرف هــا، مســئوالن را مرعــوب کــرد.« در ای ــد ب و نبای
مصوبــه همچنیــن تاکیــد شــده اســت کــه 
»اســتانداران بایــد واقعیت هــا و کمبــود 
ــا  ــد ت ــل کنن ــردم منتق ــه م ــع آب را ب مناب
آب  تامیــن  امــکان  بداننــد کــه  مــردم 
ــر  ــه ه بیشــتر وجــود نخواهــد داشــت و ب
حــال ایــن یــک مســئله ملــی اســت و بایــد 
ــن  ــود.« در ای ــل ش ــل و فص ــر ح ــا تدبی ب
جلســه همچنیــن بــا تصویــب ایــن موضوع 
کــه »فصــل  الخطــاب تصمیم گیری هــا 
ــده  ــزوده ش ــت«، اف ــر نیروس ــط، وزی ــات مرتب ــه مالحظ ــا هم ب
 اســت کــه وزیــر نیــرو بایــد قاطعانــه و بــه صــورت جــدی، مــوارد 
ــد آن  ــز بای ــط منعکــس و اســتانداران نی ــه اســتانداران مرتب را ب

ــد. ــی کنن را عملیات

توصیه امنیتی شورای آب به دو استاندار:
فصل  الخطاب تصمیم گیری ها، وزیر نیروست

ــا اول  ــت: ت ــان گف ــات شــهری شــهردار اصفه ــاون خدم مع
تیرمــاه ســال جــاری، ۶۰ حلقــه چــاه از بیــش از ۱۰۰ حلقــه 
چاهــی کــه در اختیــار شــهرداری اســت، خشــک شــده؛ در 
حالــی  کــه شــهرداری اصفهــان تنهــا شــهرداری کشــور اســت 
ــاری فضــای  ــرای آبی ــر آب شــرب، ب ــک لیت ــی از ی ــه حت ک

ــد. ــتفاده نمی كن ــبز اس س
ــهر  ــرد: در ش ــار ک ــور اظه ــا مص  احمدرض
اصفهــان ۴ هــزار هکتار فضای ســبز وجود 
 دارد کــه ۲3۰۰ هکتــار در اختیــار شــهرداری 
و ۱۷۰۰ هکتــار در اختیــار ارگان هــای دیگــر 
ــا  ــاری آن ه ــرای آبی اســت و شــهرداری ب

ــد.  ــدام می کن ــز گاه اق نی
ــهری  ــت ش ــه  مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــظ فضــای ســبز فعل ــه حف ــان ب  اصفه

 و نــه توســعه آن اعتقــاد دارد، افــزود: قطعــا ایــن درک 
 را داریــم کــه در وضعیــت آبــی فعلــی نیــازی بــه گســترش 
و توســعه فضــای ســبز نیســت؛ امــا بــه فضــای ســبز موجود 

بایــد حســاس باشــیم و بتوانیــم آن را نگهــداری کنیم. 

بــا  اصفهــان  شــهردار  شــهری  خدمــات  معــاون 
مکعــب  متــر  میلیــون   ۵۴ ســاالنه  اینکــه  بــه  اشــاره 
اصفهــان  شــهری  ســبز  فضــای  آبیــاری  بــرای  آب 
بــرای  آب  مصــرف  میــزان  داد:  ادامــه  اســت،  نیــاز 
نیســت   فضــای ســبز در همــه ماه هــای ســال یکــی 
و مثــال در تیرمــاه اوج مصــرف آب اســت 
ــر  ــون مت ــد ۷ میلی ــاه نیازمن ــن م و در ای
پاییــز  در  امــا  هســتیم؛  آب  مکعــب 
آب  بــودن  بــاز  هنــگام  و  زمســتان  و 
زاینــده رود قطعــا میــزان کمتــری آب 

ــت.  ــاز اس ــاری ني ــرای آبی ب
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 
بــه جــای ۵۴ میلیــون متــر مکعــب 
ــب آب  ــر مکع ــون مت ــط 3۶ میلی آب، فق
بــرای فضــای ســبز وجــود داشــت، ادامــه داد: اگــر در ســال 
جــاری 3۶ میلیــون یــا کمتــر آب در اختیــار داشــته باشــیم 
بــا تنــش خشــکی درختــان و کم آبــی شــدید بــرای فضــای 

ــویم. ــه می ش ــان مواج ــبز اصفه س

 آتش نشانی شهرداری شاهین شهر 
 یکی از سازمان های پایلوت 

استان اصفهان است
آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر  اکرم خانــی،   ســعید 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری شاهین شــهر گفــت: ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری شاهین شــهر بــه 
علــت داشــتن نیروهــای عملیاتــی و کارآزمــوده و نیــز تجهیــزات 
بــه روز، یکــی از ســازمان های پایلــوت اســتان اصفهــان بــوده کــه 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــز در دس ــتان را نی ــانان اس ــوزش آتش نش آم
ــع  ــود صنای ــن دو آزادراه و وج ــهر بی ــن شاهین ش ــرار گرفت  دارد. ق
و کارخانه هــای اطــراف آن موجــب شــده اســت کــه ایــن ســازمان 
ــات  ــداد و نج ــه ام ــورد حادث ــه ۶۰۰ م ــون ب ــته تاکن ــال گذش از س
و 3۵۰ مــورد حادثــه حریــق خدمات رســانی کنــد. اکرم خانــی 
ــانی  ــوب آتش نش ــم مص ــد حری ــون بای ــق قان ــرد: طب ــح ک تصری
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــود؛ ول ــت ش رعای
 شــهرداری شاهین شــهر بــا توجــه بــه رســالت خطیــر خــود 
 و نیــز معضــل کمبــود خــودروی آتش نشــانی در شــهرهای مجــاور

امدادرسانی فراتر از حریم نیز انجام می دهد.

به همت کمیته امداد اصفهان
 سفره های اطعام نیازمندان 

در اصفهان گسترده شد
کیمیــای وطــن: مدیر کمیتــه امــداد شهرســتان اصفهــان از برپایی 
ــه  ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس ــدان در ای ــام نیازمن ــفره های اطع س
گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان، علــی جعفــری 
بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه اکــرام ایتــام و اطعــام نیازمنــدان گفــت: 
ــاز  ــی)ع( و آغ ــن مجتب ــام حس ــرت ام ــالد حض ــا می ــان ب همزم
ــا  ــام ب ــدان، ســفره های اطع ــام نیازمن ــام و اطع ــرام ایت ــه اک هفت
ــن  ــت ای ــت حمای ــای تح ــر از خانواده ه ــش از ۵۵۰ نف ــور بی حض
ــان  ــاری مددجوی ــت افط ــزود: ضیاف ــد. وی اف ــترده ش ــاد گس نه
ــا حضــوری  ــان ب ــه ۴ اصفه ــداد منطق ــه ام ــت کمیت تحــت حمای
جمعــی از مســئوالن اســتانی و خیــران برگــزار شــد. مدیــر کمیتــه 
ــم  ــن مراس ــرد: در ای ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه ــداد شهرس ام
ــزار  ــت برگ ــت حمای ــای تح ــر از خانواده ه ــور 3۰۰ نف ــا حض ــه ب ک
ــه  ــر کل کمیت ــان، مدی ــزی اصفه ــدار مرک ــدار و بخش ــد، فرمان ش
ــام افطــار  ــا ایت ــران روزه خــود را ب امــداد اســتان و جمعــی از خی
کردنــد. همزمــان مراســم مشــابهی نیــز در آســتانه مقدســه حــرم 
ــای  ــر از خانواده ه ــد و ۲۵۰ نف ــزار ش ــان برگ ــه)س( اصفه زینبی
ــود  ــان، روزه خ ــه ۵ اصفه ــداد منطق ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح
ــری  ــد. جعف ــار کردن ــام افط ــان ایت ــران و حامی ــا خی ــراه ب را هم
ــش  ــون بی ــان تاکن ــارک رمض ــاه مب ــدای م ــرد: از ابت ــح ک  تصری
ــت در  ــت حمای ــای تح ــن خانواده ه ــی بی ــبد غذای ــزار س از 3 ه
اداره هــای شــهر اصفهــان و شــهرهای جرقویــه و کوهپایــه توزیــع 

ــه دارد. ــان ادام ــد همچن ــن رون شــد و ای

اخبار کوتاه 

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج 
در اداره گاز خمینی شهر

ــی  ــهید کاظم ــیج ش ــت بس ــگاه مقاوم ــن: پای ــای وط کیمی
ــه  ــام جمع ــور ام ــا حض ــهر ب ــتان خمینی ش اداره گاز شهرس
ــده  ــتان، فرمان ــیج ادارات اس ــئول بس ــتان، مس ــن شهرس ای
ــه خمینی شــهر و مســئوالن شــرکت گاز اســتان  ســپاه ناحی
اصفهــان افتتــاح شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل 
ــان، در مراســم  ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفه از رواب
افتتاحیــه ایــن پایــگاه کــه همزمــان بــا میــالد پیشــوای دوم 
ــت هللا  ــی)ع( انجــام شــد، آی ــام حســن مجتب شــیعیان ام
ــاره  ــا اش ــهر ب ــتان خمینی ش ــه شهرس ــام جمع ــی، ام رحیم
ــان داشــت:  ــه بعضــی از صفــات ایــن امــام همــام)ع( بی ب
تقــوی، زهــد  علــم،  نظــر  از  نه تنهــا   امــام مجتبــی)ع( 
و عبــادت، مقامــی برگزیــده و ممتــاز داشــت، بلکــه از لحــاظ 
ــدگان  ــارگان و درمان ــتگیری از بیچ ــش و دس ــذل و بخش ب
نیــز در عصــر خــود زبانــزد خــاص و عــام بــود. وی همچنیــن 
جایــگاه بســیج را در ســطح جامعــه از نظــر بلــوغ فکــری و 
اجتماعــی ممتــاز برشــمرد و افــزود: قطعــا وجــود ایــن پایــگا 
ــزه،  ــش انگی ــر بســیجی در افزای ــج تفک ــا و تروی ه در اداره ه
کیفیــت و راندمــان اداره هــا تاثیــر بی بدیلــی خواهــد داشــت. 
در ادامــه ســرهنگ رضایــی، مســئول بســیج ادارات اســتان 
ــای  ــه در حــال حاضــر ۷۰ درصــد اداره ه ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ســطح اســتان دارای پایــگاه مقاومــت بســیج هســتند 
ــا در  ــن پایگاه ه ــای ای ــی از فعالیت ه ــت: بخش ــان داش بی
راســتای مســئولیت های اجتماعــی اداره هــا و همــکاری 
ســازمان ها  عمومــی  روابــط  فرهنگــی  برنامه هــای  بــا 
ــداف  ــر اه ــد ب ــا تاکی ــی ب ــرهنگ رضای ــت. س و ارگان هاس
ــیج  ــکیل بس ــی)ره( از تش ــام خمین ــرت ام ــای حض آرمان ه
مســتضعفین بیــان داشــت: یکــی از ویژگی هــای بســیجیان 
والیت پذیــری آن هاســت کــه مســئوالن بایــد بــه ایــن 

ــژه داشــته باشــند. ــی وی امرنگاه

حضور ایران در جمع 
برندهای صنعت سیمان و بتن جهان

بتــن  نمایشــگاه  موفقیــت  از  پــس  وطــن:   کیمیــای 
گذشــته ســال های  طــی  خاورمیانــه  ســیمان   و 
ــور  ــه منظ ــگاه های Big۵ ب ــه نمایش ــدگان مجموع برگزارکنن
ــه  ــدی را ب ــوارد جدی ــا و م ــگاه، زیرگروه ه ــترش نمایش گس
دو نمایشــگاه ســیمان خاورمیانــه و نمایشــگاه ماشــین آالت 
از ۱ تــا ۴ آذر ۱39۵ در محــل  ســنگین خاورمیانــه کــه 
 مرکــز تجــارت جهانــی دبــی برگــزار می شــود، اضافــه

کرده اند. 
ــه  ــان ب ــی اســتان اصفه ــن الملل شــرکت نمایشــگاه های بی
 Big۵ ــه نمایشــگاه های ــده انحصــاری مجموع ــوان نماین عن
ــت  ــال صنع ــرکت های فع ــان ش ــار دارد میزب ــران افتخ در ای
 ســیمان در نمایشــگاه ســیمان و بتــن خاورمیانــه ۲۰۱۶ 

باشد.

اخبار کوتاه 

حتما بخوانید!
60 حلقه چاه شهرداری اصفهان ...

پنجشنبه 3 تیرماه 1395
ـــمـــاره 186 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:
 60 حلقه چاه شهرداری اصفهان خشک شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 3۰۲۰ فرعی از ۱۱۵۴8 
اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام رسول فرخ پور  
فرزند غالمعلی و مرضیه سید بنکدار فرزند سید علی بالسویه  در جریان ثبت 
۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲۵3۰۰و ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲۵3۰۵ مورخ  است و رای شماره 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   9۴/۱۰/۱۷
امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
در محل  9 صبح  روزیکشنبه   ساعت   9۵/۴/۲۶ تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود 
و مجاورین  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و  شروع 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
ثبت  قانون  نامه  آئین   8۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  تا سی  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /93۲۵: انتشار: 9۵/۴/3 شماره  تاریخ 

امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

مفروز   فرعی   3۴۱۷ پالک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰393 پالک   از  شده 
اله  در جریان ثبت است و  بوزانی فرزند نعمت  بنام آقای اصغر شازش  ثبتی 
حل  هیات  طرف  از   ۱39۴/۱۱/۲۵ مورخه   ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲8۱۱9 شماره  رای 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
مرقوم  ملک  تحدید حدود  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   ۱۵
بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  روزدوشنبه     ۱39۵/۰۵/۰۴ تاریخ  در 
میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /93۲۰: شماره   9۵/۴/3 انتشار:  تاریخ 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 3۴۰9 فرعی از پالک  
بنام خانم  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت   ۵ در بخش  واقع  اصلی   ۱۰393
طاهره جومردی فرزند قاسمعلی و آقای اصغر ترکیان فرزند صفر علی  در جریان 
 ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲3۶۱۶ ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲3۶۲۰و  شماره  رای  و  است  ثبت 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   ۱39۴/۰9/۲۲ مورخ 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و  ثبتی  وضعیت 
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
مرقوم  ملک  تحدید حدود  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   ۱۵
در تاریخ ۱39۵/۰۴/3۰ روزچهارشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱39۵/۰۴/۰3 شماره :93۱9/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۵۷3۷/۴ واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام جمشید منصوری و صدیقه سلطانی 
خوراسگانی فرزندان گنجعلی و محمد علی  در جریان ثبت است و رای شماره 
۲۴38۶و ۲۴38۷ مورخ ۱39۴/۱۰/۰۵ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ ۱39۵/۰۵/۰3 روز  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
ماده  امالک مطابق  و صاحبان  اعتراضات مجاورین  یابند  در محل حضور  مقرر 
پذیرفته  روز  تا سی  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰
خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  و گواهی طرح دعوی خود  اقدام  قضایی 
به دادگاه مربوطه  نماینده قانونی وی میتواند  یا  اینصورت متقاضی ثبت و  غیر 
نماید  این منطقه تسلیم  به  را اخذ و  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/۴/3 شماره :93۲3/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان 

حسین هادیزاده
آگهی تحدید حدود اختصاصی

فرعی   3۴۲۰ شماره  پالک  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی    ۱۰393 از 
عصمت مشهدی خوراسگانی فرزند عباس  در جریان ثبت است و رای شماره 
۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰3۰۴۲۲ مورخ 9۴/۱۲/۱8 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پالک 

ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
مرقوم در تاریخ 9۵/۴/۲۶ روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/۴/3 شماره :93۲۴/ م الف هادیزاده

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

واقع  یکباب خانه   شماره پالک ۱۰393/3۴۱۶  چون تحدید حدود ششدانگ 
فرزند  شمس  غالمرضا  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در 
 ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲8۷۷۴ شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  و   غیر  و  تقی 
اختالف  حل  هیات  طرف  از  و   9۴/۱۲/۲ مورخه   ۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲8۷۷۷ و 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پالک 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
بعمل  و  روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع  تاریخ 9۵/۵/3  مرقوم در 
میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/۴/3 شماره :93۲۱/ م الف حسین هادیزاده

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 3۴۱9 فرعی از ۱۰393 
اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسین قاسمی 
جریان  در  بالسویه   رضا  فرزند  تودشکی  قاسمی  اذر  و  محمد  فرزند  تودشکی 
۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲۴39۴و۱39۴۶۰3۰۲۰۲۷۰۲۴39۷  شماره  رای  و  است  ثبت 
مورخ 9۴/۱۰/۵ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۵/3 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
اخطار  و مجاورین  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و 
و  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که 
صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

ثبت  قانون  نامه  آئین   8۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  تا سی  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 9۵/۴/3 شماره :93۲۲/ م 

الف هادیزادهرییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سعید آزادی مقدم آرانی دارای شناسنامه شماره ۱9۷به شرح دادخواست 
به کالسه 3۶۱/9۵ / ش ۱  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد آزادی مقدم آرانی  بشناسنامه 3۷ در 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  9۴/۱۲/۱۰اقامتگاه  تاریخ 
مرحوم منحصر است به ۱- سعید آزادی مقدم  به ش ش ۱9۷ فرزند پسر آن 
مرحوم  ۲- زهرا آزادی مقدم به ش ش  3۶۱ 3- زهره آزادی مقدم آرانی به 
ش ش ۶9۴ فرزندان دختر آن مرحوم ۴- فاطمه عربیان آرانی به ش ش ۴۱۷ 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  با  اینک  آن مرحوم والغیر  همسر 
دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
به دادگاه تقدیم دارد  تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه  از  باشد  او  نزد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۵/۲۲/9۵/۱93/م الف رئیس شعبه اول 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم معصومه یاوری دارای شناسنامه شماره ۲8۵متولد ۱3۴۶
 به شرح دادخواست به کالسه ۲93/9۵ ش ۱ از این شورا  در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین یاوری بشناسنامه 
بدرود زندگی  تاریخ ۱39۵/۲/3۱اقامتگاه دائمی خود  ۱3۰۰/۷/۱ در  ۴۴3مورخ 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر که به شرح ذیل 
می باشد.  ۱- شهربانو یاوری فرزند حسین به ش ش ۱۵ متولد ۱33۶ صادره از 
گلپایگان   ۲- حمیرا یاوری فرزند حسین به ش ش 3۰9۰متولد ۱3۴۲ صادره از 
گلپایگان 3- معصومه یاوری فرزند حسین  به ش ش ۲8۵متولد ۱3۴۶صادره 
از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  
او  نزد  از متوفی  اعتراضی دارد ویا وصیتنامه  تا هرکسی  نماید  نوبت آگهی می 
باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اول حقوقی شورای حل  الف رئیس شعبه  : ۱3۵/م  صادر خواهد شد. شماره 

اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد رضا فصاحت دارای شناسنامه شماره ۲89۶متولد ۱3۴۱
خواست  در  شورا   این  از   ۱ 3۰3/9۵ش  کالسه  به  دادخواست  شرح  به   
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن فصاحت  گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه ۲۵8مورخ ۱3۶۵/3/۲3 در تاریخ ۱39۵/۲/۱۴اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر یک 
نرگس فصاحت   -۱ باشد.   ذیل می  به شرح  که  مادر   – پدر   – دائمی  همسر 
از گلپایگان    فرزند محسن  به ش ش ۴-۰333۲۴-۱۲۱ متولد ۱393 صادره 
صادره   ۱3۶8 ۴-۰۰۲۲۱8-۱۲۱متولد  ش  ش  به  علی  فرزند  ثابتی  طاهره   -۲
3۴متولد  ش  ش  به  رمضانعلی   فرزند  سلطان گورابی  زهرا   -3 گلپایگان  از 
۱33۷صادره از گلپایگان ۴- محمد رضا فصاحت فرزند محمد به ش ش ۲89۶ 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    گلپایگان  از  صادره   ۱3۴۱ متولد 
ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  درخواست مزبوررا دریک  
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۱3۶/م الف رئیس شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
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حتما بخوانید!
مشکل »رستاخیز« فقط با تدبیر ...

فرهنگــی  کمپین هــای  شــکل گیری    
سرویس فرهنگی

 درنا حسین زاده
و اجتماعــی در ســال های اخیــر فراگیــر 
و کمپین هــای  گروه هــا  در  هنرمنــدان  حضــور  و  شــده 
مختلــف بــه یکــی از خبرســازترین موضوعــات در ســال های 
ــه ای  ــف بهان ــات مختل ــت. موضوع ــده اس ــل ش ــر تبدی اخی
اســت بــرای گردهمایــی گروه هــای هنرمنــدان و ورزشــکاران 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــناس ت ــای سرش ــی چهره ه ــور کل ــه ط و ب
ــد  ــه بتوانن ــف جامع ــار مختل ــر اقش ــذاری ب ــهرت و تاثیرگ ش
ــد.  ــود اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی بردارن ــرای بهب گامــی ب
کافــی اســت نگاهــی بــه فعــاالن کمپین هــای تشــکیل شــده 
در ســال های اخیــر بیندازیــم تــا بــا نــام چهره هــای شــناخته 

شده ای روبه رو شویم.
ــن  ــه کمپی ــوان ب ــدار می ت ــه کمپین هــای پرطرف ــن نمون  از ای
ــهدای  ــه ش ــرام ب ــدف ادای احت ــا ه ــد« ب ــی آورده ان »پیام
غــواص اشــاره کــرد. کمپیــن »مــن عاشــق محمــد هســتم« 
کــه بعــد از ماجــرای مجلــه فرانســوی شــکل گرفــت و 
همچنیــن کمپیــن »ســین هشــتم« کــه موضــوع آن تامیــن 

ــود. ــرپناه ب ــراد بی س ــرای اف ــرپناهی ب س
پیامیآوردهاند

بازگشــت بقایــای پیکــر 173 شــهید بــه کشــور در فضاهــای 
ــری  ــود. یکــی از بازتاب هــای خب مجــازی بســیار خبرســاز ب
بــا  شــکل گیری کمپینــی  بــه کشــور  شــهدا  بازگشــت 
ــوان  ــا عن ــن ب ــن کمپی ــود. ای ــدان ب ــی از هنرمن حضــور جمع
ــهدای  ــه ش ــرام ب ــدف ادای احت ــا ه ــد« ب ــی آورده ان »پیام
غــواص شــکل گرفــت. اســامی هنرمندانــی کــه در ایــن 
ــژاد  ــد فرخ ن ــت: حمی ــد اس ــتند، عبارتن ــور داش ــع حض  جم
حســینی  شــهاب  بختیــاری،  بهنــوش  نامــداری،  آزاده 
برومنــد مرضیــه  علیخانــی،  احســان  پاکــدل،   مهــدی 

ابوالفضــل پورعــرب، حســین محــب  اهــری و کیومــرث 
پوراحمــد.

منعاشقمحمدهستم
ــن  ــری موه ــار تصوی ــه و انتش ــای رخ داده در فرانس ماجراه
از پیامبــر اســام، جمعــی از هنرمنــدان ایرانــی را بــر آن 
ــا حضــور در  ــن حضــرت ب ــه ای ــه خــود را ب ــا عاق داشــت ت
ــاره رهنمــا ــد. به  »مــن عاشــق محمــد هســتم« نشــان دهن

شــاهد احمدلــو، نرگــس آبیــار، جــواد رضویــان، الهــام 
ــد. ــن بودن ــن کمیپ ــای ای ــداری از اعض ــده و آزاده نام چرخن

کودکانبرایکودکان
ــوق  ــت از حق ــرای حمای ــودکان، ب ــرای ک ــودکان ب ــن ک کمپی
کــودکان غــزه بــه پیشــنهاد داریــوش فرضیایــی، عمــو پورنــگ 

شــکل گرفــت.
ــا  ــزی، رض ــال تبری ــتویی، کم ــر پرس ــان، پروی ــی نصیری  عل
بنفشــه خواه، مجیــد قنــاد، کمنــد امیرســلیمانی و ســحر 

دولتشــاهی از چهره هــای فعــال ایــن کمپیــن بودنــد.
سینهشتم

اســفندماه ســال 1393 رخشــان بنی اعتمــاد در اکــران خیریــه 

ــه  ــرد ک ــام ک ــی اع ــر تقوای ــط« کار ناص ــذ بی خ ــم »کاغ فیل
جایــزه آســیا پاســیفیک فیلــم »قصه هــا« را بــه نفــع مــردم 
ــد  ــی ش ــرآغاز حرکت ــن س ــد و همی ــدا می کن ــان اه بی خانم
ــتم«  ــین هش ــان، »س ــا کیانی ــنهاد رض ــه پیش ــدا ب ــه بع ک

ــام گرفــت.  »ســرپناه« ن
بــه فاصلــه چنــد روز بعــد از اهــدای جایــزه بنی اعتمــاد، رضــا 
ــه روی  ــم »خان ــازی اش را در فیل ــزه ب ــز دو جای ــان نی کیانی
ــه نفــع مــردم بی خانمــان اهــدا و از دیگــر هنرمنــدان  آب« ب
نیــز دعــوت کــرد بــه ایــن حرکــت بپیوندنــد. بــه فاصله بســیار 
 اندکــی پرویــز پرســتویی، حســین پاکــدل، فاطمــه معتمدآریا
ــن  ــه ای بهمــن فرمــان آرا، عاطفــه رضــوی و نیکــی کریمــی ب
جریــان پیوســتند. بهــرام رادان، مهنــاز افشــار و رضــا یزدانــی 
نیــز بــه عنــوان هنرمندانــی از نســل جوان تــر بــا ایــن حرکــت 

همــراه شــدند.
قطرهقطره

معضــل کمبــود آب، اقشــار مختلــف جامعــه را بــا خــود درگیر 
کــرده اســت و هنرمنــدان نیــز راه را در ایــن میــان، حضــور در 
کمپین هایــی یافته انــد کــه افــراد جامعــه را بــه صرفه جویــی 

ــد. ــه می کن توصی
 ایــن روزهــا هنرمنــدان مختلــف در صفحــه اینســتاگرام 
»قطره قطــره«  بــه کمپیــن  اعــام کرده انــد کــه  خــود 
پیوســته اند. آنــان بــا قــرار دادن عکســی یــا نوشــتن شــعاری 
ــی  ــرف آب صرفه جوی ــد در مص ــت کرده ان ــردم درخواس  از م

کنند. 
هدیــه تهرانــی، مهــدی پاکــدل، تهمینــه میانــی، بابــک 
فرضیایــی  داریــوش  هدایتــی،  محمدرضــا  جهانبخــش، 
)عموپورنگ(، ســحر قریشــی و ســعید آقاخانــی از هنرمندانی 

ــته اند. ــن پیوس ــن کمپی ــه ای ــه ب ــتند ک هس

ستاره های سینما به چه کمپین هایی عالقه دارند؟

ستاره های سینما در دنیای آنالین

ــر  ــخنرانی وزی ــا س ــی« ب ــک نگران ــزارش ی ــنواره  »گ ــن جش دومی
نیــرو، رضــا کیانیــان و کمــال تبریــزی دربــاره  بحــران آب، درخواســت 
احمدرضــا درویــش از رییــس جمهــوری بــرای حــل مشــکل فیلــم 
»رســتاخیز« و معرفــی برگزیــدگان ایــن جشــنواره بــه کار خــود پایان 
داد. در ابتــدای مراســم ســید جــواد رضویــان، دبیــر ایــن جشــنواره 

ــورد  ــت: خوشــبختانه رک ــاه گف در ســخنانی کوت
خوبــی در ایــن جشــنواره ثبــت شــد و 1۰ هــزار 
عنــوان اثــر هنــری بــه دســت مــا رســید کــه از 
آن میــان، 1۰۰ عکــس و 3۰ فیلــم انتخــاب شــد 
ــا  ــان آن ه ــروز از خالق ــتان ام ــا داوری دوس و ب
قدردانــی می شــود. امیدواریــم ســال آینــده 
عزمــی قوی تــر پشــت ایــن قضیــه باشــد 
تــا شــاهد برگــزاری وســیع تر و تاثیرگذارتــر 
ایــن برنامــه باشــیم. در ادامــه  مراســم پایانــی 

جشــنواره  »گــزارش یــک نگرانــی«، از احمدرضــا درویــش، کارگــردان 
فیلــم »رســتاخیز« هــم بــه دلیــل بــه تصویــر کشــیدن حماســه  کربا 
تجلیــل شــد. ایــن کارگــردان ســینما ضمــن تشــکر از وزیــر نیــرو بــه 
دلیــل توجــه بــه ایــن فیلــم ســینمایی گفــت: آب، اصلی تریــن نمــاد 

نهضــت عاشوراســت و ایــن فیلــم هــم از ایــن نمــاد بهــره برده اســت. 
ــن دارم«  ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــه »حرف ه ــان اینک ــا بی ــش ب دروی
ــزود:  ــم »رســتاخیز« را آرزوی خــود برشــمرد و اف ــده شــدن فیل دی
ــان!  ــای چیت چی ــوری نمی رســد؛ آق ــس جمه ــه ریی ــن ب صــدای م
از شــما خواهــش می کنــم پیــام مــرا بــه رییــس جمهــوری برســانید 
تــا تمهیــدی اندیشــیده و ایــن فیلــم نمایــش 
ــن اســت.  ــن ای ــا خواســته  م داده شــود؛ تنه
کارگــردان »دوئــل« ادامــه داد: ســاخت ایــن 
ــل  ــقان اه ــرمایه  عاش ــه س ــی ب ــم متک فیل
بیــت بــوده و مشــکل نمایــش آن هــم فقــط 
ــود  ــل می ش ــوری ح ــس جمه ــر ریی ــا تدبی  ب

و بنده امیدی به وزارت ارشاد ندارم. 
در حاشــیه  ایــن مراســم کــه بــا حضــور اهالــی 
 فرهنــگ و هنــر و بــا صــرف افطــار آغــاز شــد

ــه   ــز در نگارخان ــنواره نی ــب جش ــای منتخ ــگاهی از عکس ه نمایش
ــا  ــان برپ ــودکان و نوجوان ــرورش فکــری ک ــون پ ســالن حجــاب کان
ــدان  ــدان و عاقه من ــئوالن، هنرمن ــایر مس ــرو و س ــر نی ــه وزی ــود ک ب

ــع  ــد. ربی ــد کردن از آن بازدی

احمدرضادرویش:
مشکل»رستاخیز«فقطباتدبیررییسجمهورحلمیشود

مینی ســریال  در  یوســف  نقــش  بازیگــر  محســن کیایــی، 
 »کشــیک قلــب« دالیــل حضــورش در ایــن اثــر را بیــان 

کرد. 
بــا  کــه  تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر  کیایــی،  محســن 
مینی ســریال »کشــیک قلــب« شــب های قــدر روی آنتــن 

شــبکه یــک ســیما حضــور دارد، دربــاره 
ایــن تجربــه تــازه گفــت: علــت حضــور مــن 
ــکام  ــین مه ــر حس ــه خاط ــروژه ب ــن پ  در ای
و ســابقه خوبــی کــه در کارنامــه حرفه ای اش 
دارد، اســت و چــون بــا فیلمنامه هایــش 
پیــش از ایــن آشــنا بــودم دوســت داشــتم 
بــا او کار کنــم و امیــدوارم نتیجــه کارم خــوب 

باشــد. 
از دالیلــی کــه  افــزود: یکــی دیگــر  وی 

ــود  ــاوت نقشــی ب ــروژه شــد، تف ــن پ ــن در ای ــث حضــور م باع
ــن از  ــت. م ــده اس ــپرده ش ــن س ــه م ــریال ب ــن س ــه در ای ک
ــم امــا معمــوال  ــازی در کاراکترهــای مختلــف اســتقبال می کن ب
در بازی هایــم رگه هایــی از طنــز وجــود داشــته؛ ایــن بــار 

می خواســتم کاری کامــا جــدی را تجربــه کنــم. 
 کیایــی کــه در ایــن مینی ســریال دو گریــم متفــاوت دارد 
ــیک  ــای »کش ــی از ویژگی ه ــرد: یک ــوان ک ــه عن ــن زمین در ای
قلــب« روایــت در دو زمــان مختلــف اســت و متناســب بــا 
موقعیــت، مــن هــم دو گریــم متفــاوت دارم و شــاید یــادآوری 
بخشــی از گذشــته بــا دیــدن فضــای آن 
ســال ها کــه در ایــن اثــر خواهیــد دیــد 
بــرای مخاطــب جالــب باشــد. بازیگــر نقــش 
یوســف در ایــن مینی ســریال بیــان کــرد: از 
ــب های  ــب« در ش ــیک قل ــه »کش ــا ک آنج
ــن  ــور ای ــه فراخ ــود، ب ــش می ش ــا پخ احی
روزهــا و محتــوای اثــر، هیــچ رگــه ای از 
طنــز و کمــدی نخواهــد داشــت. بــا بــازی در 
ایــن نقــش می خواهــم بــازی در کاراکتــری 

ــم.  ــرده باش ــه ک ــدی را تجرب ــا ج کام
یــا  شــیرینی  قلــب«  »کشــیک  مینی ســریال  در  یوســف 
ــردم ــازی ک ــون ب ــه تاکن ــی را ک ــک از کاراکترهای ــچ ی ــز هی  طن

ندارد. ایسنا

درخصــوص  ســینما  کارگــردان  کاظمــی،  بهــرام   -
آخریــن وضعیــت »مشــکل گیتــی« جهــت اکــران 
اکــران  جهــت  می دانیــد  کــه  همان طــور  گفــت: 
بــا دفتــر پخــش رســانه فیلمســازان بــا مدیریــت 
ایــن  در  بســتیم کــه  قــرارداد  اســماعیلی  حبیــب 
ــاال  ــا احتم ــرد؛ ام ــات الزم را وی می گی ــه تصمیم زمین
ــد.  ــینماها می آی ــه س ــر ب ــد فط ــد از عی ــم بع ــن فیل ای
فرخ نــژاد حمیــد  چــون  بازیگرانــی  فیلــم  ایــن   در 
 رؤیــا نونهالــی، یکتــا ناصــر،  امیرحســین رســتمی
ــی  ــر، امیــد روحان ــاری، رامیــن ناصرنصی  بهنــوش بختی

و پانته آ مهدی نیا نقش آفرینی می کنند.
- کارگــردان »بوفالــو« قــرار اســت زندگــی یکــی از 
بازیکنــان مطــرح فوتبــال را بــه فیلــم تبدیــل کنــد 
بلنــد  مســتند  می گویــد:  سجادی حســینی  کاوه 
»ســرطایی« مربــوط بــه زندگــی همایــون بهــزادی 
فوتبالــی  زندگــی  بخش هــای  بیشــتر  کــه  اســت 
ــان  ــه زم ــیدن ب ــا رس ــان اوج ت ــوص از زم ــه خص او، ب
- کــه  فوتبالــی  مدرســه  تاســیس  و  بازنشســتگی 
هم اکنــون توســط پســرش اداره می شــود - نشــان 

داد. خواهــد  داده 
- رمــان »پشــت ســرت را نــگاه کــن« نوشــته ســی بل 
ــد.  ــر ش ــعودی منتش ــس مس ــه آرتمی ــا ترجم ــاگ ب ه
ــه  ــن« در 352 صفح ــگاه ک ــرت را ن ــت س ــان »پش  رم
ــر  ــوت منتش ــر آم ــان در نش ــت 225۰۰ توم ــه قیم و ب

ــت. ــده اس ش
برنامــه  تهیه کننــده  پرویــزی،  فــاح  محمــود   -
شــهروند- خبرنــگار »بــا هــم بــرای هــم« معتقــد اســت 
ــاب  ــک انتخ ــون، ی ــردم از تلویزی ــدات م ــش تولی پخ

نیســت، بلکــه یــک ضــرورت محســوب می شــود.
قورباغــه«  »خالــه  فیلــم  مســعود کرامتــی کــه   -
را بــر اســاس شــخصیتی بــا همیــن نــام از فیلــم 
کــه  دارد  تاکیــد  می ســازد،  »گلنــار«  خاطره انگیــز 
بچه هــا همیشــه قصــه شــنیدن را دوســت دارنــد.

ــش  ــال پخ ــه در ح ــورو 2۰16 در فرانس ــای ی - رقابت ه
شــدن اســت و شــبکه ورزش و شــبکه ســه ایــران هــم 
ایــن رقابت هــا را بــه طــور زنــده پخــش می کننــد؛ 
ــن  ــدون مجــوز ای ــه پخــش ب ــه نظــر می رســد ک ــا ب ام
ــده  ــاز ش ــران دردسرس ــرای ای ــواره ب ــا در ماه رقابت ه
اســت و اتحادیــه فوتبــال اروپــا بــه زودی جریمــه مالــی 
ــد  ــر خواه ــی در نظ ــی ایران ــبکه تلویزیون ــرای دو ش را ب

ــت. گرف
ــقف دودی«  ــر س ــینمایی »زی ــم س ــد فیل - پیش تولی
آغــاز  زودی  بــه  درخشــنده  پــوران  بــه کارگردانــی 

. د می شــو
ــده اســکار انگلیســی  - »کیــت وینســلت«، بازیگــر برن
بــه عنــوان بازیگــر اصلــی در فیلــم جدیــد »وودی آلــن« 

مقابــل دوربیــن مــی رود.

اختصاصدومینکلیپتصویریرسانهنما
بهموضوع»کودکورسانه«

مجموعــه کلیپ هــای ســواد رســانه ای از نــگاه جهانــی بــا عنــوان 
ــنبه های  ــانه سه ش ــگ رس ــه فرهن ــوی کمیت ــانه نما« از س »رس
ــه گــزارش  هــر هفتــه در فضــای مجــازی منتشــر می شــود. ب
 روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان
ــت:  ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــانه ب ــگ رس ــه فرهن ــر کمیت دبی
رســانه نما بــا هــدف ارایــه آثــار خارجــی و بــا کیفیــت در حــوزه 
ثبــت رســانه ای و بحــث فرهنگســازی اســتفاده از رســانه هــا 
ــار داشــت:  ــی اظه ــزی شــده اســت. غامرضــا رحیم برنامه ری
کمیتــه فرهنــگ رســانه وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــب  ــانه نما« در قال ــرح »رس ــرای ط ــا اج ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــه  ــی ب ــگاه جهان ــانه ای از ن ــواد رس ــای س ــه کلیپ ه مجموع
صــورت متوالــی، ســه شــنبه های هــر هفتــه بــه انتشــار آثــاری 
ــگ  ــه فرهن ــزود: کمیت ــردازد. وی اف ــازی می پ ــای مج در فض
رســانه در دومیــن هفتــه از انتشــار کلیپ هــای تصویــری 
رســانه نما در فضــای مجــازی بــه موضــوع کــودک و رســانه بــا 
عنــوان »وقتــی کودکانمــان بــه رســانه ها می چســبند« پرداختــه 
اســت. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مدیریت کــودکان 
در اســتفاده از رســانه هــا فقــط بــا همراهــی و جایگزینــی موثــر 
اســت، لــذا دومیــن کلیــپ تصویــری رســانه نما در قالــب یــک 
انیمیشــن بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته اســت. دبیــر کمیتــه 
فرهنــگ رســانه ادامــه داد: کمیتــه فرهنــگ رســانه ویــژه عمــوم 
ــنبه  ــانه ای سه ش ــث رس ــه مباح ــدان ب ــهروندان و عاقه من ش
 هــر هفتــه تولیــدات »رســانه نما« را در فضــای مجــازی 
و تولیــدات ماهانــه »یــه حبــه نقــد« را نیــز در ســایت آپــارات 
منتشــر مــی کنــد. گفتنــی اســت عاقه منــدان بــرای دریافــت 
می تواننــد  »رســانه نما«  و  نقــد«  حبــه  »یــه  کلیپ هــای 
 بــه ســایت آپــارات کمیتــه فرهنــگ رســانه بــه نشــانی 

http://www.aparat.com/rasaneh.isf/ مراجعه کنند.

ویژهترمتابستان

ثبتنامکالسهایآموزشیتاالرهنراصفهان
آغازشد

ــه  ــان ب ــر اصفه ــی تئات ــر تخصص ــوان دفت ــه عن ــر ب ــاالر هن ت
برگــزاری و ثبت نــام کاس هــای آموزشــی ویــژه تــرم تابســتان 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــرده اس ــدام ک اق
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، رییــس تــاالر هنــر 
 اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: فیلمنامه نویســی

بازیگــری  نمایشنامه نویســی، سبک شناســی، کارگردانــی و 
تئاتــر از جملــه عناویــن کاس هــای آموزشــی ایــن مرکز اســت.

حمیدرضــا مکارمــی اظهــار داشــت: همچنیــن تــاالر هنر وابســته 
ــا ورود  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ب
ــه برگــزاری کاس هــای  ــر کــودک و نوجــوان ب ــه عرصــه تئات ب
 آموزشــی شــامل نمایــش عروســکی، بازیگــری تئاتــر کــودک 

و بازیگری تئاتر خردسال اقدام کرده است.

اخبار کوتاه 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
کلیشاد  در  یکبابخانه  پاک شماره 19/874واقع  اینکه حدود ششدانگ  به  نظر 
رضائی   ابراهیم  نام   به  ثبتی  وپرونده  سوابق  طبق  که  اصفهان  9ثبت  بخش 
کلیشادی  فرزند نصر اله در جریان ثبت است  وعملیات تحدید حدودقانونی آن 
به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15قانون ثبت وطبق 
نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/4/26ساعت  تقاضای 
به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  شروع  محل  در  صبح   9
مجاورین اخطار می گردد که در روز وساعت مقرر در این آگهی  در محل حضور 
یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم در 

صورت مجلس تحدیدی تا 3۰روز پذیرفته خواهد شد .
اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد واماک فاورجان 

آگهیمفقودشدنسندمالکیت
4دادگاه  2585-81-81/12/4شعبه  دادنامه  برابر  سهامی  طوبی  مرحوم  وارث 
دادنامه  برابر  احمد سهامی  آقای  ورثه مرحوم  از  احد  نامبرده  حقوقی کاشان که 
شماره  وارده  تقاضای  طبق  کاشان  دادگاه  288-1338/1۰/2۰دادرس  شماره 
که  پیوست  مصدق  استشهادیه  برگ  دو  استناد   95/3/17وبه  915226مورخ 
از  13مشاع  مالکیت  سند  است که  مدعی  رسما گواهی گردیده  شهود  امضای 
واقع  آباد  نوش  آباد  معین  مزرعه  18اصلی  شماره  پاک   ششدانگ  1۰5۰سهم 
در بخش 2حوزه ثبتی آران وبید گل که در صفحه 421دفتر 2اماک ذیل شماره  
9۰به نام آقای احمد سهامی    ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده مفقود 
ماده  یک  تبصره  طبق  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  در خواست صدور سند  واینک 
معامله  انجام  مدعی  تاهرکس  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  12۰اصاحی 
انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  به ملک مزبور  نسبت 
این آگهی تا1۰روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند 
ارائه  به  تامراتب صورت مجلس واصل سند  نماید  مالکیت وسند معامله تسلیم 
کننده مسترد گردد وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نگردد یا در صورت 
متقاضی  وبه  صادر  مذبور   مالکیت  سند  المثنی  نشود  سندارائه  اصل  اعتراض 

تسلیم خواهد شد .
الف  -م  زادگان  عباس  -عباس  وبید گل  آران  واماک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

5/22/95/191
آگهیمفقودشدنسندمالکیت

آقای جوادخسروی کاکاوند )بعنوان مدیر عامل (   به پیوست دو برگ استشهادیه 
سند  است که  مدعی  است  شده  رسما گواهی  شهود  وامضای  هویت  محلی که 
مجزی  337فرعی  باقیمانده   شماره  به  کارخانه  یکباب  ششدانگ  مالکیت 
از249فرعی از 2876اصلی  واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران وبید گل که در 
صفحه 74دفتر 53اماک ذیل شماره  12432به نام شرکت ده رنگ نگین مشهد    
ثبت وسند مالکیت آن صادر وتسلیم گردیده است در اثرجابجایی مفقود واینک در 
خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 12۰اصاحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تاهرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا1۰روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده  به  سند  واصل  مجلس  صورت  تامراتب  نماید  تسلیم  معامله  وسند 
مسترد گردد وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض 
اصل سندارائه نشود المثنی سند مالکیت مذبور  صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 
-م  زادگان  عباس  -عباس  وبید گل  آران  واماک  اسناد  ثبت  اداره  .رئیس  شد 

الف 5/22/95/194
ابالغیه 

شماره   94۰166۰ پرونده  بایگانی  1394۰4۰31۰51۰۰1129/1شماره  پرونده  شماره 
اباغیه1395۰5131۰51۰۰۰915 تاریخ صدور 95/3/23 

بدین وسیله به خانم زهرا میر شریفی ساکن گلپایگان خ شهید مطهری اباغ می 
شود که آقای علی رضا حسن پور جهت وصول مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لاير به استناد 

علیه  راه گلزار  چهار  شعبه  ملت  بانک  ۰2۰243/18-94/6/26عهده  شماره  چک 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه فوق در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 94/1۰/2۰مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرامفاد اجرائیه فقط 
آگهی می شودوچنانچه  االنتشار محلی  های کثیر  روزنامه  از  یکی  در  مرتبه  یک 
ظرف مدت 2۰روز از تاریخ این آگهی که روز  اباغ محسوب می گردد نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 
معاون واحد اسناد رسمی ثبت کرج  م الف 14۰

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
فرعی  شماره  به  مربع  113/۰2متر  مساحت  به  خانه  باغچه  باب  یک  ششدانگ 
بنام معصومه  ثبتی  پرونده  زنجابرقمصر که طبق  2۰1اصلی  از 522از  1۰۰5مجزی 
محمدی زنجابردر جریا ن ثبت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  15قانون  ماده  اخیر  قسمت  بدستور 
خواهد  انجام  و  محل شروع  در  8 صبح  95/5/2ساعت  تاریخ  در  مرقوم  پاک 
خواهد  موکول  بعد  بروز  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف  ودر صورت  شد 
این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اخطار می شود  که در  شد لذا به موجب 
اماک  اعتراضات مجاورین  وصاحبان  در محل حاضر شوند   روز وساعت مقرر 
پذیرفته  روز  سی  تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تاریخ  از  ثبت  2۰قانون  ماده  طبق 
خواهد شد .طبق تبصره 2ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

وباین اداره تسلیم نماید.
رئیس اداره ثبت اسناد واماک قمصر  

آگهیابالغوقترسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمد جواد خاکباز دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به  
طرفیت آقای اسماعیل کاظمی دار افشانی مدیریت شرکت پیمان کاری  ایمن راه 
اسپادانا به مجتمع شورا های حل اختاف آران وبید گل تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه اول شورا های حل اختاف به کاسه 1۰9۰/94ش1ثبت وبرای تاریخ چهار 
شنبه 95/6/1۰ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده مجهول 
دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز   به  لذا  بوده   المکان 
وانقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ  می گردد که در وقت رسیدگی در 
رسیدگی  جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  .ضمنا  شوند  حاضر  دادرسی  جلسه 
جهت در یافت نسخه الثانی دادخواست وضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 
انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب  شده ودر صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
الف  م  گل  وبید  آران  حقوقی  اول  شعبه  اختاف   حل  های  شورا  رئیس 

 5/22/95/192
آگهیمزایده

اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
،خواندگان  شیخ  شیرین  خانم  /28خواهان  ح  ج   95۰۰34 کاسه   پرونده 
منزل  باب  یک  فروش  بر  مبنی  همگی کیانی  فامیل  وسعیدوسهراب  اسماعیل 
رودکی  خیابان  اصفهان  5ثبت  3149/17بخش  ثبتی  پاک  شماره  به  مسکونی 
مقابل کانتری 15 کوی شهید توکلی نبش کوی احمد نوری پاک 28 کد پستی 
9/3۰الی  ساعت  شنبه  95/5/2روز  تاریخ  در  ای  مزایده  8176848131جلسه 
واقع  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه28  احکام  اجرای  محل  در  1۰صبح 
دادگستری –جنب  تر ساختمان مرکزی  پایین  نیکبخت -2۰۰متر  دراصفهان –خ 
نماید.. –برگزار  دوم   طبقه   – حقوقی  احکام  اجرای  پارسیان-ساختمان  بیمه 

الذکر  صدر  آدرس  به  ملک  از  مزایده  از  روزقبل   5 توانند  می  خرید  طالبیین 
بازدید نمایند  وکسانی حق شرکت در مزایده رادارند که 1۰%مبلغ پایه کارشناسی 
ملی  217129۰21۰۰۰8بانک  شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده  حساب  به  را 
شروع  شناسی  مبلغ کار  از  مزایده  باشند  داشته  راهمراه  آن  وفیش  واریزنموده 

ملک  پیشنهاد کند.اوصاف  را  قیمت  باالترین  هستند که  افرادی  یا  فرد  وبرنده 
براساس نظریه کار شناس :منزل مسکونی مورد نظر با اعیان یحدود 8۰متر مربع 
در حد یک طبقه با قدمت بیش از 3۰سال دارای زمین به مساحت 119 متر مربع 
-عقب نشینی شده- می باشد.اعیانی این ملک در دو سمت شمال وغربی ملک 
باشد  می  وچوبی  آهن  تیر  وسقف  بر  بار  دیوار  سازه  ودارای  است  شده  ساخته 
نوع درب وپنجره هااز جنس فلز وچوب می باشد ونیز دارای مشترکات مورد نیاز 
آب وبرق وگاز شهری می باشد این ملک توسط پاستر ماسه سیمان به صورت 
باشد   برداری می  بهره  اکنون در حال  نما سازی شده است وهم  تخته ماله ای 
به  اصفهان  ثبت  بخش5  در  3149/17واقع  ثبتی  پاک  به  مسکونی  منزل  این 
مساحت 119متر مربع ثبت در دفتر اماک 1497در صفحه 543 به شماره ثبت 
شیخ  شیرین  خانم  مالکیت  به  دانگ   6 از  مشاع  1/5دانگ  میزان  به   281656
.باتوجه  باشد  الذکر می  به اسامی صدر  به سایر شرکاء  و4/5دانگ دیگر متعلق 
دسترسی  :موقعیت،  )شامل  قضیه  در  گذار  تاثیر  عوامل  و کلیه  به جمیع جهات 
هنگام  به  مجاز  ارتفاع  اکثر  ،حد  جهت  دو  از  گیری  رودکی،نور  اصلی  خیابان  به 
نوسازی، امتیاز مشترکات متعلقه وسایر (علی الخصوص میزان عرضه وتقاضا در 
راستا ی معامات  اماک به هنگام مباشرت به امر کار شناسی ،ارزش ششدانگ 
مبلغ  (به  است  شده  نشینی  )عقب  مربع  75متر  مساحت  به  الذکر  فوق  ملک 
2/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰لاير تعیین گردیده وملک در حال حاضر در تصرف اسماعیل وسعید 

کیانی می باشد. 
داور  اجرای احکام شعبه  28   حقوقی اصفهان –محمدی - م الف   9426

آگهیمزایده
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختاف   حل  شورای  احکام   اجرای  اول  شعبه 
کاسه  1722/94 /ح ج  /اول له خانم فاطمه اشرفی ایرانی وعلیه آقای حسن 
بابت  دوم  427طبقه  بلوک  شکاری  هشتم  پایگاه  اصفهان  آدرس  به  ابراهیمیان 
توقیفی  اموال  لاير   6/626/22۰/68۰ مبلغ  به  اجرایی  های  وهزینه  به   محکوم 
به شماره  آی  ایکس  تی  پراید جی  سواری  دستگاه  یک  به شرح  علیه  محکوم 
انتظامی 735ب 97ایران 19به رنگ سفید روغنی مدل 1386دوگانه سوز شماره 
موتور 117۰6976وشماره شاسی 61412285951619که در حال حاضر دارای موتور 
گیریبکس ودیفرانسیل نسبتا خوب که به دلیل توقف طوالنی قابل روشن شدن 
خشهای  دارای  نیز  وفعا  شده  سازی  باز  دارد که  تصادف  آثار  بدنه  باشد  نمی 
تودوزی فرسوده والستیک  است  وداشبورد سالم   ها  باشد شیشه  محیطی می 
85/۰۰۰/۰۰۰لاير  مبلغ  به  شناسی  نظریه کار  وطبق  دارد  عاج  3۰درصد  حدودا  ها 
له می  آزادی مهریه محکوم  بهار  ارزیابی گردیده ومعادل 8/231عدد سکه تمام 
باشد ومورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است که در نظر دارد مزایده 
احکام شورای حل  اجرای  1۰صبح در محل  11الی  ای در مورخ 95/5/3 ساعت 
نماید.. برگزار  نبش چهارراه وکا  واقع در خیابان شیخ صدوق  اصفهان  اختاف  

طالبیین شرکت در جلسه مزایده  می توانند با واریز  1۰درصد قیمت  پایه به شماره  
وارائه  ملی  217135۰2۰5۰۰1بانک  شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده  حساب 
فیش آن به این اجرا حد اقل 5روز قبل از مزایده از اموال بازدید نمایند .پیشنهاد 

دهنده باال ترین مبلغ برنده مزایده خواهد .
مدیر اجرای احکام مجتمع 1شورای حل اختاف اصفهان - م الف   9348

مزایدهفروشاموالغیرمنقول
پرونده کاسه  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   14 شعبه  احکام  اجرای 
94۰417 ج 14 له خانم پگاه سیفی با وکالت خانم زهرا سعادت و علیه 1- احسان 
سیفی 2- مریم سیفی 3- حمید سیفی 4- فاطمه یتیم خانی همگی به آدرس 
: اصفهان -  خیابان امام خمینی – خیابان شهیدان کاظمی – 15 متری ملت – 
انتهای کوچه بنفشه – پاک 16 درب کرم رنگ 5- دانیال سیفی : مجهول المکان 
، به خواسته تقسیم ترکه جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 1395/۰4/3۰ 
الی 1۰:3۰ در محل اجرای شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان   1۰ ساعت 
احکام  اجرای  ساختمان   – مرکزی  ساختمان  از  بعد  متر   2۰۰- نیکبخت  شهید 
حقوقی – طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید. که در این خصوص مال مورد مزایده 

امام خمینی – خیابان  از یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان  عبارت است 
شهیدان کاظمی -15 متری ملت – انتهای کوچه بنفشه و کوچه نرگس – پاک 
با کد پستی 37174 – 81399و 37175 – 81399 که طبق نظر کارشناس   16
به  متر   14/5 حدود  طول  به  از سمت شرق  مذکور  مسکونی  منزل  دادگستری  
کوچه نرگس و از سمت جنوب به طول 9 متر به کوچه بنفشه و از سمت غرب به 
طول حدود 16/35 متر به پاک مجاور و از سمت شمال نیز به طول حدود 9 متر 
به پاک شمالی می باشد. منزل فوق دارای 2 طبقه مسکونی شامل یک طبقه 
زیر زمین مسکونی و یک طبقه روی آن می باشد که دارای نمای آجری قدیمی 
با درب و پنجره آلومینیمی تک جداری بوده و مساحت عرصه آن در حدود 145 
متر مربع و مساحت اعیانی آن در حدود 2۰۰ متر مربع می باشد. کف حیاط منزل 
مسکونی موزائیک و دارای یک درب حیاطی در ضلع جنوب جهت طبقه زیر زمین 
برق – آب  انشعابات  دارای  و  بوده  اول  و یک درب در ضلع شرقی جهت طبقه 
-  گاز می باشد. طبقه زیر زمین در ارتفاع تقریبا 1/6۰ متر بوده و شامل 2 خواب 
و سالن و آشپزخانه و حمام و چهارچوب درب های داخلی فلزی و چوبی و رنگ 
بدنه  رنگ بلکا بوده و آشپزخانه آن دارای کابینت های قدیمی می باشد.  طبقه 
اول شامل 2 خواب و آشپزخانه و حمام و سالن بوده و رنگ بدنه آن رنگ روغن 
ایوان  در  و چهارچوب ها فلزی و درب های داخلی چوبی می باشد.دارای یک 
ضلع جنوبی به صورت مسقف بوده و راه ورودی ان از ضلع شرقی منزل می باشد 
. ملک فوق در تصرف خواندگان می باشد که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل 
ارزیابی  ریال   2/42۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش شش دانگ پاک فوق مبلغ  موثر در قضیه 
از ملک فوق  از مزایده  توانند ظرف 5 روز قبل  گردیده است. طالبین خرید می 
واقع در آدرس اعامی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند 
که حداقل 1۰در صد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی 
است که باالترین قیمت را ارائه دهد. شماره : 9422/ م الف اجرای احکام شعبه 

14 دادگاه حقوقی اصفهان
آگهیمزایده

 91۰998۰3525۰۰838  : پرونده  شماره   951۰1168386۰۰253  : نامه  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 95۰۰18 تاریخ تنظیم : 1395/۰3/31 اجرای احکام شعبه 
6 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه اجرایی 95۰۰18 ح 
ج 6 شعبه 6 دادگاه خانواده له خانم زهرا قربانی علیه آقای عباس قربانی فرزند 
کریم به خواسته مبلغ 288228۰۰۰ ریال وجه نقد بابت مهریه ،  مبلغ 144114۰۰ 
ریال بابت حق االجرا ، مبلغ 35۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 36۰۰۰۰ 
لها جلسه مزایده ای جهت فروش  آگهی در حق محکوم  بابت هزینه نشر  ریال 
بخش 5   14915/821 ثبتی  پاک  از  حبه   9/3 تمامت   : نماید  برگزار  زیر  اموال 
 52۰ در صفحه  2672/ س  ذیل شماره   99225۰ چاپی شماره  سند  به  اصفهان 
دفتر دهم اماک سهم االرث محکوم علیه از مرحوم پدرش که از نظر جغرافیائی 
پاک مزبور در اصفهان خ پروین خ 24 متری اول ) غربی( کوچه حکیم اسدی 
بن بست فجر درب دوم سمت چپ واقع شده است . به صورت یک باب منزل 
مسکونی دارای انشعابات آب و برق و گاز و سیستم گرمایش آبگرمکن گالنی و 
آبی کف موزائیک و سیمان و دیوارها  بخاری گاز سوز و سیستم سرمایش کولر 
نقاشی مستعمل حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 
از اعتراض باقی مانده است مساحت 142 متر مربع بر اساس نظریه کارشناس 
ان  از  حبه   9/3 ریال   2372۰۰۰۰۰۰ مبلغ  دانگ  شش  ارزش  دادگستری  رسمی 

معادل کل محکوم به 3۰64994۰۰  ریال ارزیابی گردیده است. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پاک مذکور دیدن کرده 
و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/۰4/31 ساعت ۰9:3۰ صبح در 
، طبقه  احکام حقوقی  اجرای  ، مجتمع  نیکبخت  واقع در خیابان  اجرا  این  دفتر 
دوم ، واحد 4 حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد 
1۰ در صد مبلغ تصویبی را  باالترین قیمت بوده و حداقل  شد که پیشنهاد کننده 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ شماره : 9425/ م الف 

اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان

محسنکیایی:
میخواستمکاریکامالجدیراتجربهکنم



800 میلیون نقد یا مهدی ترابی
 در پــی ابــراز تمایــل مســعود حســن زاده بــرای جدایــی از 
ــن بازیکــن  ــرای جــذب ای ــی ب ــد باشــگاه داخل ذوب آهــن چن
بــه صــورت رســمی وارد عمــل شــدند؛ یکــی از ایــن باشــگاه ها 
درخواســت کتبــی  اینکــه  از  پــس  بــود.  تهــران   ســایپای 
 و رســمی ســایپا بــه دســت اصفهانی هــا رســید، دیــروز مســئوالن 
ذوب آهــن پاســخنامه خــود را بــرای همتــای تهرانــی فرســتادند 
ــده  ــده ش ــی گنجان ــروط جالب ــرط و ش ــه ش ــن نام ــه در ای ک
ــرای  ــایپایی ها ب ــت س ــه درخواس ــن ب ــخ ذوب آه ــود. در پاس ب
جــذب حســن زاده آمــده اســت: ایــن بازیکــن تنهــا در دو 
صــورت نارنجی پــوش خواهــد شــد؛ اول اینکــه باشــگاه ســایپا 
800 میلیــون تومــان نقــد بــه حســاب ذوب واریــز کنــد و 
ــوش جــوان  ــی ملی پ ــدی تراب ــه مه ــا اینک ــرد ی ــه بگی رضایتنام
 خــود را بــه ذوب آهــن منتقــل کنــد و حســن زاده را بــه خدمــت

 بگیرد.

عذرخواهی مربی تراکتور 
از مسئوالن پروجا

ــوزه  ــاح م ــم افتت ــت در مراس ــازی نتوانس ــم تراکتورس ــی تی مرب
ــوی  ــه از س ــی ک ــان رضای ــد. رحم ــرکت کن ــا ش ــگاه پروج باش
مســئوالن باشــگاه پروجــا بــه حضــور در مراســم افتتاحیــه مــوزه 
ــن  ــه ای ــود، نتوانســت ب ــوت شــده ب ــی دع ــن باشــگاه ایتالیای ای
کشــور ســفر کنــد. مدافــع ســابق تیــم پروجــای ایتالیــا در 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــگاه پروج ــئوالن باش ــد: مس ــاره می گوی این ب
دعوتنامــه رســمی برایــم ارســال کردنــد، بــه صــورت تلفنــی تماس 
ــل  ــه دلی ــم ب ــردم و گفت ــی ک ــن عذرخواه ــا م ــد؛ ام ــم گرفتن ه
 شــرایط حســاس تراکتورســازی نمی توانــم بــه ایتالیــا ســفر 

کنم.

اعتماد سراز به مرد شماره یک 
کی روش

ماریتیمــو  تیــم  برزیلــی  ســرمربی  ســراز،  پائولــو 
پرتغــال اعتقــاد ویــژه ای بــه علیرضــا حقیقــی مــرد 
ــی  ــت. وی وقت ــرده اس ــدا ک ــی روش پی ــک ک ــماره ی ش
بــا ســوال خبرنــگاری مواجــه می شــود کــه آیــا بــه 
تازگــی  بــه  فرانســوی کــه  ســالین  رومایــن   جــای 
ــم را  ــن تی ــو ای ــور در ماریتیم ــل حض ــار فص ــد از چه و بع
تــرک کــرده دروازه بــان جدیــدی جــذب خواهیــد کــرد یــک 
کلمــه می گویــد: نــه. وی ادامــه می دهــد: هم اکنــون 
آنچــه بــرای تیمــش برنامه ریــزی کــرده، حضــور در 
اردوی الس پالمــاس اسپانیاســت کــه در مــاه آینــده 
ــم  ــن اردو تی ــت در ای ــرار اس ــود. ق ــزار می ش ــادی برگ می
ــی  ــراز برزیل ــا س ــد ت ــازی کن ــف ب ــگاه های ضعی ــا باش ب

تاکتیک هــای مدنظــرش را القــا کنــد. 

قرارداد گولچ با پرسپولیس امضا شد
آنتونــی گولــچ بــا قــراردادی دو ســاله بــه پرســپولیس پیوســت 
تــا در خــط دفاعــی ایــن تیــم قــرار گیــرد. مدافــع اســترالیایی 
ــم  ــن تی ــئوالن ای ــا مس ــق ب ــد از تواف ــپولیس بع ــر پرس مدنظ
قــراردادش را امضــا کــرد. بــا جــذب گولــچ، ایــن تیــم دومیــن 
ــه لیســت اضافــه کــرد و بایــد  بازیکــن خارجــی خــود را نیــز ب

ــود. ــوکا ماریــچ چــه خواهــد ب ــد سرنوشــت ل دی

امیرحسین صادقی در یک قدمی 
پیکان

ــرارداد  ــد ق ــی عق ــک قدم ــکان در ی ــته پی ــل گذش ــع فص مداف
ــه  ــی ک ــین صادق ــت. امیرحس ــرار گرف ــکان ق ــگاه پی ــا باش ب
ــا  ــرد ب ــخ ک ــا فس ــگاه صب ــا باش ــراردادش را ب ــنبه ق روز سه ش
ــه توافــق رســید و احتمــاال امــروز  مســئوالن باشــگاه پیــکان ب
بــا ایــن باشــگاه قــرارداد امضــا می کنــد. بعــد از آرش برهانــی 
امیرحســین صادقــی، دومیــن اســتقالی ســابقی اســت کــه بــا 

ــد. ــا می کن ــرارداد امض ــکان ق پی

پرداخت پاداش کیانوش رستمی
رییــس فدارســیون وزنه بــرداری اعــام کــرد کــه پــس از 
بازگشــت از مســابقات جهانــی جوانــان 3 هــزار دالر باقی مانــده 
ــت  ــردار پرداخ ــن وزنه ب ــه ای ــتمی را ب ــوش رس ــاداش کیان از پ
ــد  ــق ش ــر موف ــام فج ــتمی در ج ــوش رس ــرد. کیان ــد ک خواه
ــرم  ــته 85 کیلوگ ــان در دس ــوع جه ــرب و مجم ــورد دو ض  رک
ــه جــای پرداخــت 9  ــرداری ب ــا فدراســیون وزنه ب را بشــکند؛ ام
ــاداش  ــا پ ــا ب ــود. او جمع ــزار دالر داده ب ــه او 6 ه ــزار دالر ب ه
ــرد.  ــت ک ــزار دالر دریاف ــرم، 11 ه ــته 85 کیلوگ ــی در دس قهرمان
اکنــون رییــس فدراســیون وزنه بــرداری اعــام کــرد کــه 3 هــزار 

ــد شــد. ــه رســتمی پرداخــت خواه ــده ب دالر باقی مان

مالک سیاه جامگان: لباس تیم 
حتما مشکی است

ــروز  ــال ام ــت: در فوتب ــیاه جامگان گف ــال س ــم فوتب ــک تی مال
بحــث بومــی و غیربومــی مســئله ای بی اهمیــت اســت و مهــم 
نتیجــه ای اســت کــه تیم هــا در انتهــای فصــل می گیرنــد. 
محمدرضــا عباســی درخصــوص حضــور نداشــتن بیشــتر 
بازیکنــان بومــی فصــل قبــل تیــم در تمریــن گفــت: بــه هــر حال 
مســایل فنــی بــه کادر فنــی و ســرمربی تیــم مربــوط می شــود. 
ــرح  ــی مط ــی و غیربوم ــئله بوم ــا، مس ــروز دنی ــال ام در فوتب
نیســت. مــا تنهــا موضوعــی کــه از کاظمــی خواســته ایم بســتن 
ــان لیــگ شــانزدهم نتایجــی آبرومنــد  تیمــی ا ســت کــه در پای
کســب کنــد. بــه کاظمــی ایمــان داریــم و تــاش می کنیــم کــه 
هــواداران را خوشــحال کنیــم. عباســی در پایــان تصریــح کــرد: 

ــی قطعــا مشــکی اســت. ــاس تیــم مشــهد در فصــل آت لب

همگام با ورزش

چشــم  بــود کــه  ســال  ســال های  سرویس ورزش  
  پوریا قلی پور

 فوتبال دوســتان ایــران رنــگ یــک ورزشــگاه جدیــد 
را بــه خــود ندیــده اســت؛ در حالــی کــه همســایگان ایــران 
ــه  ــدرن ســاخته اند ک ــن ســال ها ورزشــگاه م ــدر در ای آنق
ــدد  ــه م ــا چاشــنی رشــوه و ب ــق شــدند ب ــت موف در نهای
ــداد  ــن روی ــی مهم تری ــازها، میزبان ــاخت و س ــن س همی
ــا  ــد. امــا امســال گوی ــه دســت بیاورن ــان را ب ــال جه فوتب
ــه  ــبز ب ــتطیل س ــقان مس ــم و دل عاش ــت چش ــرار اس ق
دیــدن چنــد ورزشــگاه تــازه روشــن شــود. هــر چنــد ایــن 
ــه بســیاری  ــی فاصل ــا اســتانداردهای جهان ورزشــگاه ها ب

دارد، اما به قول قدیمی ها کاچی به از هیچی... .
 آزادی پیر

در شــرایطی کــه تنهــا ورزشــگاه آزادی بــه عنــوان یکــی از 
بهتریــن ورزشــگاه ها امیــد اول و آخــر فوتبــال ایــران برای 
ــر  ــه نظ ــد، ب ــداد می ش ــیا قلم ــطح آس ــروداری در س آب
می رســد چشــم انتظاری ایرانی هــا بــرای بهره بــرداری 
ــون  ــت؛ چ ــام اس ــال اتم ــد در ح ــگاه های جدی از ورزش
ــار رســیده لیــگ شــانزدهم در حالــی برگــزار  ــر اخب ــا ب بن
ــدرن  ــد اســتادیوم نوســاز و م ــه ورود چن خواهــد شــد ک
ــه رقابت هــا ببخشــد. ــد حــال و هــوای خاصــی ب می توان

 ورزشگاه نقش جهان
در اصفهــان ورزشــگاه نقــش جهــان کــه نزدیــک بــه 
ــهر را در  ــن ش ــتان ای ــام فوتبال دوس ــت تم ــه اس دو ده
انتظــار گذاشــته، باالخــره بــه روزهــای پایانــی ســاخت و 

بهره بــرداری خــود رســیده و بــه ادعــای مســئوالن ورزش 
اســتان بــرای آغــاز لیــگ برتــر کامــا آمــاده میزبانــی از 

ــد.  ــد ش ــا خواه بازی ه
ورزشــگاهی زیبــا و مســقف کــه بــا ورودش بــه میزبانــی 
پرطرفــدار  تیم هــای  ارزش  می توانــد  بازی هــا  از 
ــد؛  ــدان کن ــاره دوچن ــران را در ق ــال ای ــهر و فوتب ــن ش ای
ورزشــگاهی 70 هــزاری نفــری و مســقف کــه زیبایی هــای 
 خاصــی دارد؛ بــه ویــژه آنکــه در موزه شــهر اصفهــان 

قرار گرفته است.

  ورزشگاه فوالد
ســاخت  پایانــی  مراحــل  فــوالد  باشــگاه  اهــواز،  در 
ورزشــگاه 30 هــزار نفــری و مــدرن خــود را پشــت 
ســر می گــذارد. ورزشــگاهی کــه گفتــه می شــود بــا 
الهام گرفتــن از ورزشــگاه های زیبــای آلمــان ســاخته 
شــده و می توانــد بــا ایــن ورزشــگاه ها رقابــت کنــد 
ــد.  ــاص باش ــام و خ ــزد ع ــه زبان ــه خاورمیان و در منطق
ــران  ــال ای ــه فوتب ــه ای ب ــگاه حرف ــا، ســردمدار ن فوالدی ه
هســتند؛ چــون در یــک برنامــه 5 تــا 10 ســاله بــا هزینــه 

ــاال صاحــب  ــود ح ــالیانه خ ــه س ــردن بخشــی از بودج ک
ورزشــگاهی زیبــا و اختصاصــی هســتند کــه می توانــد بــه 
 ایــن تیــم پرطرفــدار خوزســتانی در راه کســب افتخــارات 

و درآمدزایی کمک های شایانی داشته باشد.
  ورزشگاه امام رضا

در مشــهد هــم شــاهد یکــی دیگــر از ورزشــگاه های 
زیبــای ایــران خواهیــم بــود. ورزشــگاهی 35 هــزار نفــری 
ــده  ــاخته ش ــوی س ــدس رض ــتان ق ــت آس ــا هم ــه ب  ک
و تمامــی اســتاندارهای روز دنیــا را دارد. کمتــر کســی 
ــن  ــاخت ای ــل س ــال ها مراح ــن س ــرد در ای ــر می ک فک
ــا  ــه شــود؛ ام ــی گرفت ــدون جــار و جنجــال پ ورزشــگاه ب
ــه عنــوان  ــا حــاال از ایــن ورزشــگاه ب ایــن اتفــاق افتــاد ت
یکــی از رقبــای اصلــی اســتادیوم آزادی بــرای میزبانــی از 

ــود. ــرده ش ــام ب ــز ن ــی نی ــم مل ــای تی بازی ه
  چشم انتظار لیگ جدید

بــدون شــک بــا ورود ورزشــگاه های جدیــد و مــدرن 
ــی  ــای داخل ــزاری بازی ه ــه عرصــه باشــگاهداری و برگ ب
می تــوان امیــدوار بــود از لیــگ شــانزدهم، لیگــی پویاتــر 
زمین هــای  چــون  باشــیم؛  شــاهد  را  باکیفیت تــر  و 
نشــان  بازیکنــان جهــت  بــرای  می توانــد  اســتاندارد 
دادن توانمندی هایشــان کمــک شــایانی باشــد و از آن 
مهم تــر بــا امکانــات بهتــر تماشــاگران بیشــتری را جــذب 
ورزشــگاه ها کنــد؛ باشــد کــه همــه چیــز دســت بــه 
 دســت هــم دهــد و لیگــی بــه مراتــب زیباتــر از هــر ســال 

ببینیم.

از نقش جهان تا امام رضا

ورزشگاه های جدید، جاذبه تازه لیگ برتر

دروازه بــان تیــم فوتبــال نفــت تهــران از شــرایط موجــود گایه هــای 
ــت  ــان نف ــع بازیکن ــاره تجم ــد شیخ ویســی درب ــادی دارد. وحی زی
ــه ای  ــچ نتیج ــه هی ــفانه ب ــد: متاس ــت می گوی ــل وزارت نف مقاب
ــت.  ــا نیس ــوی م ــه جوابگ ــس در وزارتخان ــچ ک ــیدیم و هی نرس

ــد.  ــم نمی دهن ــت راه ه ــه وزارت نف ــا را ب ــی م حت
ــا  ــم، م ــگ رفتی ــه ســازمان لی ــل ب  در روزهــای قب
را بــه وزارت ورزش پــاس دادنــد؛ بــه وزارت ورزش 
رفتیــم، گفتنــد بایــد بــا باشــگاهتان صحبــت کنید. 
باشــگاه نفــت هــم کــه صاحــب نــدارد و مشــخص 

نیســت چــرا ایــن اتفاقــات رخ داده اســت. 
او ادامــه می دهــد: مــا کــه بــا نفــت قــرارداد 

ــرارداد  ــم ق ــچ تیمــی نمی توانی ــا هی ــم، روی هــوا هســتیم. ب داری
ببندیــم و آن هایــی کــه قراردادشــان بــه پایــان رســیده نیــز 

هواســت.  روی  پول هایشــان 
دروازه بــان نفــت تهــران دربــاره اینکــه آل اســحاق گفتــه احتمــاال 
باشــگاه منحــل می شــود، عنــوان می کنــد: اگــر تیــم منحــل شــود 

کــه وزارت نفــت ضــرر هنگفتــی می کنــد؛ چــون مــا از وزارت نفــت 
ــم. شــکایت می کنیــم و آن طــور پولمــان را می گیری

بیــان  صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  شیخ ویســی   
ــی  ــچ ارزش ــت هی ــان نف ــا بازیکن ــرای م ــفانه ب ــد: متاس می کن
قایــل نیســتند. بازیکنــان دیگــر در اردو و تمرینــات 
تیم هایشــان هســتند، امــا مــا در خیابان هــای 
ــم کــه پشــت  ــی می گردی ــال آقایان ــه دنب ــران ب ته
میزهایشــان نشســتند و اصــا برایشــان مهــم 

ــت.  ــار ماس ــتی در انتظ ــه سرنوش ــت چ نیس
وی در پایــان می افزایــد: تــاج در مصاحبــه ای 
گفتــه بــود بازیکنــان نفــت اگــر تــا 31 خردادمــاه 
ــه  ــی ب ــا وقت ــوند؛ ام ــود، آزاد می ش ــن نش ــگاه روش ــف باش تکلی
دفتــرش رفتیــم، گفــت مــن چنیــن حرفــی نــزدم. مــا 3 ســاعت 
جلــوی در اتــاق تــاج منتظــر بودیــم تــا جلســه او بــا طاهــری تمــام 
شــود و بعــد هــم هنــگام خــروج از اتاقــش دو دقیقــه بــا مــا حرف 

ــد! ــه وزارت ورزش بروی ــت ب زد و گف

شیخ ویسی:
 همه اردو هستند، ما در خیابان

ــرارداد دارد  ــن کازان ق ــا روبی ــر ب ــل دیگ ــون، دو فص ــردار آزم  س
ــرای  ــه نظــر می رســد بخشــی از تیــم رؤیایــی ایــن باشــگاه ب و ب
ــون در  ــردار آزم ــده س ــش خیره کنن ــد. درخش ــده باش ــل آین فص
ترکیــب روســتوف باعــث شــد تــا تیم هایــی از لیــگ روســیه بــه 

ــال جــذب او باشــند.  دنب
آزمــون کــه بــه صــورت قرضــی در روســتوف بــازی 
می کــرد، دو فصــل دیگــر بــا روبیــن کازان قــرارداد 
ــل در  ــی دو روز قب ــل از یک ــن دلی ــه همی دارد و ب
تمرینــات ایــن تیــم شــرکت کــرده اســت. روبیــن 
کازان کــه پــس از چنــد فصــل افــول، ایــن فصــل 
ــه  ــت ب ــد بازگش ــراوان قص ــرمایه گذاری ف ــا س ب

جمــع تیم هــای مدعــی لیــگ روســیه را دارد بــا اســتخدام خاویــر 
گارســیای اســپانیایی و جــذب چنــد بازیکــن تــراز اول عزم خــود را 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف جــزم کــرده اســت. از نــگاه باشــگاه 
ــن  ــد ای ــز می توان ــون نی ــن کازان و ســرمربی اش، ســردار آزم روبی
تیــم را بــرای بازگشــت بــه روزهــای اوج کمــک کنــد و بخشــی از 

تیــم جــذاب فصــل آینــده ایــن تیــم تاتارســتانی باشــد. بــه همیــن 
دلیــل هــم هســت کــه روبیــن کازان فعــا از حــق ترانســفر 5 تــا 
ــا پیشــنهادی جــذاب  7 میلیــون یورویــی چشم پوشــی کــرده و ب

ســعی در حفــظ مهاجــم 21 ســاله ایرانــی اش دارد. 
ــن کازان ــران روبی ــد مدی ــر می رس ــیه خب  از روس

بــا پیشــنهادی نزدیــک بــه 3 میلیــون یــورو 
عاقه مندنــد تــا آزمــون را بــرای فصــل آینــده 
ــع از جدایــی اش شــوند. آن هــا  حفــظ کننــد و مان
فصــل قبــل نیــز پیشــنهادی بالــغ بــر 2.5 میلیــون 
یــورو بــه ســردار دادنــد؛ امــا ایــن مهاجــم تصمیــم 
ــان  ــر قرب ــر نظ ــرود و زی ــتوف ب ــه روس ــت ب گرف
ــه ارزش 3  ــراردادی ب ــا ق ــون ب ــر آزم ــد. اگ ــازی کن ــردی اف ب ب
میلیــون یــورو در روبیــن کازان بمانــد، جزیــی از تیم رؤیایی گارســیا 
بــرای فصــل آینــده خواهــد بــود و البتــه گران تریــن بازیکــن تاریــخ 
فوتبــال ایــران. مهاجمــی کــه ایــن روزهــا تیم هایــی از مرکــز اروپــا 

ــد. ــود می بین ــان خ ــز خواه را نی

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

همه اردو هستند، ما در خیابان پنجشنبـــــه  3 تیرماه 61395
ـــمـــاره 186 ســـــال دوم       ݡسݒ

روبین، ستاره ایرانی اش را نگه می دارد
آزمون، گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام :ایمان  نام خانوادگی: تقی یار نام پدر : سعید  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : علیرضا  نام خانوادگی : احمدی نام 
پدر : اصغر شغل : آزاد  نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان شهید نیکبخت روبروی 
رای شماره 986تاریخ 94/10/14 حوزه28  به موجب  به  دادگستری پاک 51  محکوم 
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است 
به: حضور در دفتر اسناد رسمی سند خودرو سواری پژو 206 مدل 89 سفید رنگ به شماره 
انتظامی ایران 13 274ه 77 به نالم خواهان نیم عشر در حق  صدوق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : 9344/ م الف 

دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام :امیر حسین  نام خانوادگی: استاد شریف  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : محسن  نام خانوادگی : رفیعی  نشانی 
محل اقامت : اصفهان ، خ کاوه ، خ غرضی ، بلوار شقایق ، شقایق 7 پاک 70  محکوم به به 
موجب رای شماره 1598تاریخ 94/9/29 حوزه11 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ 39/960/000 ریال برای 
خودروی پراید به شماره ی 459ی 85- ایران 13 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
185000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر 
اجرای احکام .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا 
اعام نماید.  شماره : 9356/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : حسن  نام خانوادگی: قربانی نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : مهدی   نام خانوادگی : صادق زاده   نشانی محل 
اقامت : اصفهان – خ 22 بهمن مجتمع اداری غدیر موسسه اعتباری آرمان   محکوم به به 
موجب رای شماره 60تاریخ 94/2/28 حوزه16 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 17/900/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه  
از تاریخ های سر رسید چک ها 83/12/25 – 84/7/27 – 84/9/27- 84/11/27-

در  اجرایی  نیم عشر  پرداخت  و  84/1/27 – 84/3/27 – 84/5/27 در حق خواهان 
حق دولت /  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد 
، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا 
اعام نماید.  شماره : 9362/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
آگهی اباغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 400/95 خواهان محمود غروی الهیجانی ) به وکالت محمد 
نموده  تقدیم  ربیعی   مجتبی  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رضیان(   مهدی 
است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/4/13ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9377/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : حسن  نام خانوادگی: محمدی نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : سعید با وکالت خانم ها اعظم و فاطمه محمدی   نام 
خانوادگی : شریعتی    نشانی محل اقامت : خ دولت آباد ، خ انقاب ، ابتدای بلوار 22 
بهمن ، جنب قرض الحسنه.  محکوم به به موجب رای شماره 1909 تاریخ 94/10/27 
حوزه32  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 280/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک موصوف )94/2/15( تا تاریخ اجرای حکم نیم عشر در حق صندوق دولت .  
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : 
9370/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351500151 شماره پرونده: 9409980351500568

شماره بایگانی شعبه : 940628 تاریخ تنظیم: 1395/03/27 مشخصات محکوم لهم ردیف 
1 نام :زهرا  نام خانوادگی : عامری نام پدر: عباس   نشانی: استان اصفهان – شهرستان 
اصفهان – استان اصفهان – خ زینبیه – ک پروین پ 67 – کد پ 8197674331 ش 
ملی 1271110271 همراه 09132262603   2- نام مرتضی نام خاوادگی احمدی نام پدر 
محمد نشانی اصفهان – خ زینبیه – ک پروین پ 67 – کد پ 8197674331 ش ملی 
1189904772 همراه 09132262603   مشخصات محکوم علیه  ردیف 1- نام: حمید نام 
خانوادگی : سعیدی و رنامخواستی   نام پدر:مهر علی  نشانی: اصفهان – خ کاوه – خ بهمن 
ک خسروی بن بست شایان درب سوم کد پ 81497  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم شماره 9409970351501819 و رای اصاحی 9509970351500008 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- 93/000/000ریال بابت وجه التزام مندرج در قرار 
داد از تاریخ 93/8/6 لغایت 94/6/19 2- 56/700/000 ریال بابت وجه التزام مندرج در 
قرار داد از قرار روزانه 300/000 ریال بابت وجه التزام مندرج در قرار داد از قرار روزانه 300/000 
ریال از تاریخ 95/3/27 )تاریخ صدور اجراییه (  و نیز از تاریخ 95/3/28 لغایت اجرای 
حکم )وصول ( که محاسبه آن بر عهده دایره اجرا می باشد 3- مبلغ 4/551/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی 4- مبلغ 850/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 5- 
نیم عشر دولتی .  ضمنا رای صادره غیابی است . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در 
جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 
شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 9417/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا جعفری  
آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 890073 موضوع 
علیه فرهاد الیاسی و له زهرا رضایی در تاریخ 95/4/26 به منظور فروش یک باب منزل 
مسکونی یک طبقه و نیم ساز با دیوار آجری – دو عدد ستون فلزی و سقف تیر آهن و آجر 
بنا گردیده مساحت عرصه ملک 200 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 125 متر مربع 40 
متر از اعیانی دارای سقف درب فلزی اعیانی تا مرحله دیوار چینی و خاکسر برداری کف 
اجرا شده – درب ورودی و دیوارهای حیاط نیز اجرا گردیده ملک فاقد هرگونه مشترکاتی 
می باشد ملکی آقای فرهاد الیاسی فرزند حسن واقع در پیربکران – علیشا هدان – خ 
ش الیاسی – ک شاهد 1 – فرعی سمت چپ که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک 
مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 224 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط 
ارزیابی شده است. متقاضیان  ریال  به مبلغ 310/000/000  کارشناس رسمی دادگستری 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
را  قیمت  باالترین  است که  برنده کسی  و  ارزیابی شده شروع  قیمت  از  مزایده  شوند. 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 
))آگهی مزایده((

شماره نامه: 9510116838100234 شماره پرونده : 
9009980351600146 شماره بایگانی شعبه : 940340 تاریخ تنظیم : 1395/03/30 اجرای 
احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 940340 
اجرایی شعبه اول دادگاه خانواده له خانم مهناز فهامی فرزند عباسعلی علیه آقای ورثه 
به  فهامی  آقای مسعود    ، بهزادی  )خانم کشور سلطان  الیبیدی  ایزدی  مرحوم جهندار 
قیومیت از ثمین ، سروش و سینا ایزدی ( به خواسته تعداد 383 عدد سکه تمام بهار 
آزادی بابت الباقی  مهریه در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر 

برگزار نماید:
1-مورد اول مزایده عبارتست از تعداد 454/369 سهم به نام متوفی مذکور نزد شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 
از اعتراض باقی مانده است ارزش هر سهم مبلغ 1239 ریال اعام شده است که بر این 

اساس ارزش کل سهام مذکور مبلغ 562/963/191 ریال می باشد .
2-مورد دوم مزایده عبارتست از تعداد 45/000 سهم به نام متوفی مذکور نزد شرکت بورس 
کاال ایران ، که حسب نظریه کارشناسی رسمی ارزش هر سهم مبلغ 5873 ریال اعام شده 

است که بر این اساس ارزش کل سهام مبلغ 264/285/000 ریال می باشد.
3-مورد سوم مزایده عبارتست از تعداد 274 سهم به نام متوفی مذکور نزد شرکت سرمایه 
گذاری توسعه معادن و فلزات ، که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر 
سهم مبلغ 1340 ریال اعام شده است که بر این اساس ارزش کل سهام مبلغ 367/160 

ریال می باشد.
4-مورد چهارم مزایده عبارتست از تعداد 69/364 سهم به نام متوفی مذکور نزد شرکت 
تعاونی مصرف فوالد مبارکه اصفهان ، که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
روز هر سهم مبلغ 1/100 ریال اعام شده است که بر این اساس ارزش کل سهام مبلغ 

76/300/400 ریال می باشد.
تاریخ  در  فوق  شرح  به  سهام  خرید  و  مزایده  در  شرکت  جهت  توانند  می  متقاضیان 
1395/05/04 ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ، مجتمع 
اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع 

و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 در صد مبلغ 
تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. / شماره : 9421/ م الف 

اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان
دادنامه 

 : پرونده  شماره   1395/02/04  : تنظیم  تاریخ   9509973720300158  : دادنامه  شماره 
9409983720301176 شماره بایگانی شعبه : 941176

خواهان بانک ملت بامدیرعاملی علی رستگاری بانمایندگی آقای علی رستگاری به نشانی 
نشانی  فرزندمحمودبه  مهنازروحانی  خانم  وبا  ملت گلپایگان  بانک  اصفهان-گلپایگان 

اصفهان –فریدن –داران خ مطهری-خ ابن سینا-جنب آژانس فرهنگ
خواندگان:1.آقای سعیددوستی فرزندنصرت اله به نشانی اصفهان-گلپایگان خ مطهری پل 
آجری جنب نمایشگاه سعید2-آقای مجتبی محمدی  فرزندعیوضعلی به نشانی اصفهان 
فیروزی  محسن  3-آقای  دخانیات کارواش  به  نرسیده  ع  حسین  امام  خ  –گلپایگان 
فرزندمسعود به مجهول المکان 4-آقای احمدهل اتائی فرزندسیدجوادبه نشانی اصفهان 

–گلپایگان خ مطهری تعمیرگاه هل اتایی
خواسته ها1.الزام به ایفای تعهد)مالی(مبنی بر2.مطالبه خسارت

قانونی  تشریفات  وجری  فوق  به کاسه  آن  وثبت  دادخواست  ازوصول  گردشکار:پس 
وبااستعانت ازخداوندمتعال ختم رسیدگی رااعام وبه صدوررای می نماید.

علی  آقای  عاملی  مدیریت  به  ملت  بانک  خواهان  دادخواست  درخصوص  دادگاه  رای 
رستگاری باوکالت مهنازروحانی به طرفیت خواندگان:1-سعیددوستی فرزندنصرت اله2-

مجتبی محمدی فرزندعیوضعلی 3-محسن فیروزی فرزندمسعود4-سیداحمدهل تایی 
فرزندسیدجواد محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000ریال بدهی 
انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیرتادیه مطابق  به  از قرار داد مشارکت مدنی  ناشی 
بند13تعهدنامه وماده 18قرار داد ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت باعنایت 
مصدق  تصویر  جمله  از  آن  وضمائم  تقدیمی  دادخواست  ماحظه  پرونده  محتویات  به 
قراردادمشارکت مدنی سرمایه درگردش در بخش تولید و تعهدنامه مورخ 93/5/6واظهارات 
وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 95/2/4مبنی براینکه خواهان ردیف اول در تاریخ 
93/5/6مبلغ 200/000/000ریال تسهیات دریافت وسایرخواندگان نیزضمانت وی رابرعهده 
گرفته ومی بایست درتاریخ 93/11/6به صورت یکجاتسویه میشده  لذاخوانده ردیف اول 
می  که  تقسیط  وی  بدهی  ومجددا  پرداخت  93/11/4مبلغ26/637/000ریال  درتاریخ 
بایست  در تاریخ 94/2/6و94/5/6پرداخت می نموده ولیکن  از این کار خوداری ونرخ 
کارمزد تسهیات 21درصد ونرخ جریمه 6درصدبوده وباتوجه به اینکه خوانده ردیف اول با 
حضوردر جلسه مذکور دفاعی در قبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده و به مدیونیت خود 
وفق اظهارات وکیل خواهان اذعان نموده است وسایر خواندگان نیز علی رغم اباغ واقعی به 
خوانده ردیف دوم و اباغ قانونی به خواندگان ردیف سوم وچهارم در جلسه حاضر نگردیده 
و الیحه ای ارسال ننموده وبالطبع دفاعی در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده اند 
فلذا نهایتا دعوی خواهان را و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و515و519قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 250/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/835/000ریال بابت هزینه دادرسی به 
انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه معادل 7/200/000ریال و همچنین پرداخت وجه التزام 

مقرر در ماده 18 قرار داد و بند 13 تعهدنامه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/10/28( لغایت 

اجرای حکم به میزان سالیانه 27 درصد اصل مانده بدهی )200/000/000 ریال حسب االظهار 

وکیل وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مذکور ( در حق خواهان صادر واعام مینماید. ضمنا 

التزام  واحد اجرای احکام مدنی موظف به محاسبه و اخذ مابقی هزینه دادرسی وجه 

مزبور از خواهان در حق صندوق دولت و سپس از خواندگان در حق خواهان میباشد. رای 

صادره نسبت به خواندگان اول و دوم حضوری محسوب و با توجه به اقرار خوانده ردیف 

اول مستندا به تبصره ماده 331 قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به وی حضوری و نسبت 

به خوانده ردیف دوم ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان بوده و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم نظر 
استان اصفهان می باشد./ه شماره : 134/ م الف 

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
دعوتی برای نریختن زباله در طبیعت

فرامی رســد  تعطیــات کــه  فصــل     
سرویس گردشگری
هامون رشیدیان

بســیاری از فعــاالن محیــط زیســت عــزا 
می گیرنــد؛ زیــرا کــه بــاز هــم مــوج بزرگــی از گردشــگران 
 هم وطــن قــرار اســت بــه دل کــوه و دشــت بزننــد 
و کاری کننــد کارســتان؛ بــه گونــه ای کــه پــس از بازگشــت 
ــه آن محیــط دیگــر  ــده و ن ــه طبیعتــی باقــی مان دیگــر ن
محیــط زیســت اســت. تنهــا کوهــی از زبالــه باقــی مانــده 
اســت و خرابی هایــی کــه بــه ایــن زودی هــا جبران  شــدنی 
نیســت. در کنــار نگرانــی فعــاالن محیــط زیســت، مــردم 
ســاکن شــهرهای گردش گرپذیــر هــم چنــد ســالی اســت 
ــد  ــا می آی ــا مهمان ه ــه ب ــه ک ــه زبال ــن هم ــل ای  از تحم

و می ماند، خسته شده اند؛ اما چه می شود کرد؟
  #آشغال_ نریزیم

بهــار امســال، کمپینــی تــازه در توییتــر بــه راه افتــاده 
کــه بــا »#آشــغال_ نریزیــم« از مــردم و مســافران 
می خواهــد تــا جایــی کــه می تواننــد زبالــه کمتــری 
ماشــین  از  راه هــا  در  را  زباله هایشــان  تولیــد کننــد؛ 
ــتیک  ــری و پاس ــتن بط ــا گذاش ــا ج ــد و ب ــرون نریزن بی
ــد.  ــر نکنن ــت را آلوده ت ــط زیس ــذا، محی ــده غ و باقی مان
تصاویــری از زباله هایــی کــه مــردم کنــار دریــا یــا در 
ریخته انــد  روســتایی  محیط هــای  حتــی  و  جنــگل 
ــط زیســت  ــه دســت می چرخــد و فعــاالن محی دســت ب
ــن  ــه ریخت ــتی زبال ــیدن زش ــه رخ کش ــا ب ــد »ب امیدوارن
 در طبیعــت« بتواننــد از حجــم زباله هایــی کــه اینجــا 

و آنجا ریخته می شود، کم کنند.
 دعوت برای آشغال نریختن

ــده ای  ــتند؛ ع ــدوار نیس ــدازه امی ــک ان ــه ی ــه ب ــه البت هم
یــادآوری می کننــد کــه تعــداد کاربــران فارســی زبان 
ــه  ــش از هم ــن #آشــغال_نریزیم بی ــه کمپی ــر ک  در توییت
در آن فعــال اســت، کــم اســت و بنابرایــن ایــن تــاش بــه 
ــه  ــر البت ــده ای دیگ ــد. ع ــرش نمی رس ــای مدنظ نتیجه ه
ــای  ــه پیام ه ــرام ک ــری تلگ ــه فراگی ــتند ک ــد هس معتق
ــه ســرعت دســت  ــران فارســی زبان در آن ب ــری کاب توییت

ــه  ــدازه ب ــان ان ــه هم ــد ب ــود، می توان ــت می ش ــه دس ب
ــادی  ــران زی ــد. کارب ــک کن ــاره کم ــانی در این ب اطاع رس
ــا  ــر ب ــف تلگــرام و توییت ــا در کانال هــای مختل ــن روزه ای
ــوده شــده  ــه آل ــه زبال ــه ب ــری ک ــن عکــس از مناظ گرفت
اســت، از دیگــران دعــوت می کننــد در سفرهایشــان 

ــد. ــوده نکنن ــط زیســت را آل محی
 اردوهای جمع آوری زباله

#آشــغال_نریزیم  می گوینــد کمپیــن  هــم  بعضی هــا 
بــه تنهایــی کافــی نیســت و بایــد بــه همــراه همــه 

ــت  ــه سال هاس ــی را ک ــویم و زباله های ــیج ش ــردم بس م
ــف  ــت و کثی ــا را زش ــه ج ــده و هم ــا ش ــت ره در طبیع
ــده  ــن ای ــران ای ــی کارب ــاال بعض ــم. ح ــع کنی ــرده، جم  ک
را هــم دنبــال می کننــد و از اردوهــای جمــع آوری زبالــه در 
مناطــق مختلــف کشــور عکــس و فیلــم منتشــر می کننــد 
ــه  ــت ریخت ــری در طبیع ــه کمت ــه زبال ــد ک ــک کنن ــا کم ت
شــود و آنچــه قبــا ریختــه شــده هــم جمــع آوری شــود.

 کمک به پلیس راهنمایی و رانندگی
در قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی ایــران، جریمــه 30 هــزار 
ــین  ــه ماش ــه را از شیش ــه زبال ــانی ک ــرای کس ــی ب تومان
هــر  اســت؛  شــده  پیش بینــی  می اندازنــد،  بیــرون 
چنــد بیشــتر وقت هــا پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
شــاهد چنیــن صحنــه ای نیســت و قبــض جریمــه بــرای 
می شــود؛  صــادر  جــاده کمتــر  و  شــهر  کثیف کــردن 
ــغال_نریزیم  ــن #آش ــن کمپی ــکار همی ــا ابت ــاال ب ــا ح ام
فعــاالن شــبکه های مجــازی وقتــی ماشــینی را در حــال 
ــد  ــس می گیرن ــد، از آن عک ــان می بینن ــردن خیاب کثیف ک
یــا تنهــا پــاک ماشــین را و محــل مشــاهده آن را منتشــر 
 می کننــد تــا بگوینــد حواسشــان بــه شــهر و خیابــان 
و محیــط زیســت هســت. اگــر شــما هــم نگــران هســتید 
ــم از  ــران ه ــا دیگ ــد ت ــک کنی ــغال_نریزیم کم ــا #آش ب
ــود  ــای خ ــد عکس ه ــوند. می توانی ــما آگاه ش ــی ش نگران
ــه در  ــی ک ــا جاهای ــد ی ــع کرده ای ــه جم ــی ک را از زباله های
 آن آشــغال ریختــه شــده، ارســال و کمــک کنیــد شــهرها 

و محیط زیست تمیزتری داشته باشیم.

نگاهی به کمپین مردمی #آشغال_ نریزیم

دعوتی برای نریختن زباله در طبیعت

 ۱00 گفــت:  کرمــان  اســتان  اســامی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
می کننــد  فعالیــت  کرمــان  اســتان  در  قرآنــی   موسســه 
و 3۵0 خانــه قرآنــی ایجــاد شــده و افــزون بــر ایــن ۵0 خانــه قرآنی 

روســتایی توســط مــردم احداث شــده اســت. 
حجــت  االســام مهــدی عرب پــور گفــت: دو ســال پــس از 

پیــروزی انقــاب اســامی در هــر اســتان 
ــی  ــان انقاب ــن و جوان ــراد متدی ــی از اف جمع
ــایل  ــه مس ــد ک ــته بودن ــن گذاش ــر ای ــا را ب بن
موسســه های  و  شــود  ســاماندهی  دینــی 
متعــددی بــه صــورت خودجــوش شــکل 
گرفتــه بــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه موسســه 
ــا  ــز ب ــان نی ــات اســامی در اســتان کرم تبلیغ
ــه  ــکل گرفت ــری ش ــت  هللا جعف ــئولیت آی مس
بــود، افــزود: حضــرت امــام خمینــی)ره( 

 بــا تدبیــر خــود بعضــی نهادهــا از جملــه جهــاد ســازندگی
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــگاهی و س ــاد دانش ــداد، جه ــه ام کمیت
ــان  ــات اســامی اســتان کرم ــر کل تبلیغ ــد. مدی ــدازی کردن را راه ان
ــاه ســال ۶0  ــم تیرم ــات اســامی در یک ــه داد: ســازمان تبلیغ ادام

ــر  ــا شــکل گیری شــورایی متشــکل از افــرادی چــون شــهید باهن ب
ــاز  ــز در ســال ۶۱ آغ ــان نی ــن ســازمان در کرم ــدازی شــد و ای راه ان
ــه  ــروز ک ــرد: ام ــه ک ــور اضاف ــام عرب پ ــت  االس ــرد. حج ــه کار ک ب
ــذرد، توســعه  ــات اســامی می گ ــر ســازمان تبلیغ 3۵ ســال از عم
تشــکیاتی را در بیشــتر شهرســتان ها داشــته ایم و بیشــتر بــه 
بــا  همــراه  مردمــی  موسســه های  رشــد 
موسســه های  از  پشــتیبانی  و  حمایت هــا 
ــات  ــر کل تبلیغ ــم. مدی ــه داری ــی توج مذهب
اســامی اســتان کرمــان یــادآور شــد: افــزون 
بــر ۲ هــزار و ۸00 هیئــت مذهبــی در اســتان 
کرمــان ســاماندهی شــده اند کــه تاثیرگــذاری 
زیــادی دارنــد و بــا بودجه هــای مردمــی اداره 
می شــوند. حجــت  االســام عرب پــور بــا 
ــوان و بودجــه  ــا اســتفاده از ت ــه ب ــان اینک بی
ــی  ــتقرار روحان ــم از اس ــی گام برمی داری ــغ دین ــرای تبلی ــی ب مردم
در روســتاهای بیشــتر از ۱00 خانــوار خبــر داد و گفــت: ۱۶0 روحانــی 
در قالــب طــرح هجــرت در روســتاها حضــور دارنــد و بــه مســایل 

ــد. ــیدگی می کنن ــردم رس ــی م ــی و اجتماع مذهب

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان:
۱۰۰ موسسه قرآنی در استان کرمان فعالیت می کنند

مدیــر جامعــه القــرآن الکریــم اســتان اصفهــان گفــت: جامعــه 
القــرآن الکریــم در اســتان اصفهــان ۹0 شــعبه فعــال دارد. 
محمدرضــا عبدالهــی اظهــار کــرد: جامعــه القــرآن کریــم اســتان 
اصفهــان در ســال ۱3۷۸ بــه همــت خیــران و مــردم شــهر 
ــرآن  ــه الق ــه جامع ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــیس ش ــان تاس اصفه

حــدود ۸00 شــعبه در کل کشــور دارد کــه 
اســتان  در  آن  ۹0 شــعبه  تعــداد  ایــن  از 
ــداد ۴0  ــن تع ــزود: از ای ــت، اف ــان اس اصفه
ــا در  ــایر آن ه ــان و س ــهر اصفه ــعبه در ش ش
عبدالهــی  هســتند.  فعــال  شهرســتان ها 
القــرآن  بیان کــرد: در ۹0 شــعبه جامعــه 
کریــم اصفهــان ۷00 مربــی قرآنــی مشــغول 
ــا  ــتر آن ه ــه بیش ــتند ک ــت هس کار و فعالی
حافظــان قــرآن می باشــند. عبدالهــی بــا 

بیــان اینکــه شــرکت کنندگان در کاس هــای جامعــه القــرآن بــه 
ســه بخــش و واحــد خردســاالن، خواهــران و بــرادران تقســیم 
می شــوند، ادامــه داد: معمــوال خردســاالن از ۴ ســالگی وارد 
جامعــه القــرآن می شــوند و پــس از گذرانــدن یــک دوره ۹ ماهــه 

ــا  ــاب آیه ه ــاره در کت ــه روش اش ــرآن را ب ــات ق ــدادی از آی  تع
ــه طــوری  ــد؛ ب ــه نقاشــی فرامی گیرن ــر از جمل ــه صــورت هن و ب
کــه قبــل از اینکــه وارد مدرســه شــوند، روخوانــی قــرآن را یــاد 
ــرآن  ــظ کل ق ــظ جــزء 30 و ۲۹ و حف ــد و ســپس حف  می گیرن
را شــروع می کننــد. وی بیــان کــرد: در واحــد خواهــران و بــرادران 
ایــن مرکــر حفــظ یــک ســاله، دوســاله 
چهارســاله و شــش ســاله کل قــرآن برگــزار 
می شــود. در حفــظ یــک ســاله قــرآن ویــژه 
دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــاب، آن هــا 
یــک ســال تــرک تحصیــل کــرده و بــه 
صــورت یــک شــیفت درســی در جامعــه 
ــول  ــد و در ط ــدا می کنن ــور پی ــرآن حض الق
یــک ســال حافــظ کل قــرآن می شــوند. 
ــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه القــرآن  وی ب
اصفهــان مرکــز تخصصــی تفســیر قــرآن نیــز دایــر اســت، ادامــه 
ــک  ــی و در ی ــز تخصص ــن مرک ــاب در ای ــجویان و ط داد: دانش
ــوان  ــه عن ــوند ک ــنا می ش ــیر آش ــی تفس ــا مبان ــاله ب دوره دو س

ــرآن« اســت. ــم ق ــذت فه ــن طــرح هــم »ل ای

باغ پرندگان اصفهان
بــاغ پرنــدگان اصفهــان، یکــی از جاذبه هــای نســبتا جدیــد 
ــال ۱3۷۵  ــان در س ــدگان اصفه ــاغ پرن ــت. ب ــان اس اصفه
ــه همــت شــهرداری اصفهــان در ۴ کیلومتــری غــرب پــل  ب
ــی  ــارک طبیع ــای پ ــده رود و در انته ــیه زاین ــد در حاش وحی
نــاژوان اصفهــان احــداث شــده اســت و اکنــون تحــت 
مدیریــت طــرح ســاماندهی نــاژوان و صفــه اداره می شــود. 
ــغ  ــا مســاحتی بال ــی اســت ب ــان، باغ ــدگان اصفه ــاغ پرن ب
ــهر  ــی ش ــای تفریح ــه از جاذبه ه ــع ک ــر مرب ــر ۵۵000 مت ب

ــان اســت.  اصفه
 ایــن مجموعــه کــه بخشــی از پــارک جنگلــی نــاژوان 
ــدگان  ــده رود اســت از معــدود باغ هــای پرن ــه زاین و رودخان
در خاورمیانــه می باشــد. مســاحت داخلــی زیــر تــوری بــاغ 
۱۷000 متــر مربــع و مســاحت تــوری کــه بــر روی ۱۶ ســتون 
ــه اســت  ــر قــرار گرفت ــه ارتفــاع حداکثــر 3۲ مت متحــرک ب

۴0000 متــر مربــع اســت. 
در ایــن مجموعــه در حــدود ۴000 قطعــه در ۱30 گونــه وجــود 
ــوع  ــن مجم ــه ای ــدی ب ــای جدی ــج گونه ه ــه تدری دارد و ب
ــی خواهــد یافــت.  ــم فزون ــن رق ــزوده خواهــد شــد و ای اف
تراکــم گونــه ای پرنــدگان بــاغ متفــاوت اســت و ایــن 
ــدگان  ــزان امــکان جمــع آوری پرن ــه می اختــاف بســتگی ب
ــه  ــم دارد؛ ب ــی حاک ــرایط محیط ــا ش ــا ب ــازگاری آن ه و س
طــوری کــه تعــداد پرنــدگان متعلــق بــه پــاره ای از گونه هــا 
ــان  ــدگان اصفه ــاغ پرن ــد. در ب ــت می باش ــک جف ــا ی صرف
زندگــی  شــرایط  بــه  بســته  متفاوتــی  زیســتگاه های 
طبیعــی پرنــدگان بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ 
ــر  ــر نظی ــدگان آبچ ــت پرن ــاغ جه ــای ب ــال برکه ه ــرای مث ب
اردک هــا، فامینگوهــا و… قفس هــای شیشــه ای بــرای 
پرندگانــی کــه در آب و هــوای اصفهــان امــکان زیســت 
ــا  ــا و… صخره ه ــا، توکان ه ــواع طوطی ه ــر ان ــد، نظی ندارن
ــی نظیــر کبــک ــدگان مناطــق ســنگاخی و بیابان ــرای پرن  ب
ــدگان  ــت پرن ــت جه ــبز و پردرخ ــای س ــو و…، فضاه و تیه
مناطــق جنگلــی ماننــد قرقاول هــا و قفس هــای فلــزی 
ــی  ــکان رهای ــف ام ــل مختل ــه دالی ــه ب ــی ک ــرای پرندگان ب
آن هــا در بــاغ وجــود نــدارد، در نظــر گرفتــه شــده اســت. از 
ــدگان اصفهــان شــما شــاهد ۵ محیــط  ــاغ پرن ایــن رو در ب
متفــاوت بــرای پرنــدگان هســتید. برکه هــا، صخره هــا 
ــی و فضــای ســبز  قفس هــای شیشــه ای، قفس هــای آهن

ــی.  جنگل
بــاغ پرنــدگان اصفهــان عــاوه بــر داشــتن جاذبه هــای 
ــی  ــی و تحقیقات ــی علم ــای آموزش ــی دارای واحده تفریح

نیــز می باشــد. 
ایــن موضــوع باعــث شــده بــاغ پرنــدگان عــاوه بــر 
جاذبه هــای گردشــگری و تفریحــی، جنبه هــای علمــی 
ــه  ــدان ب ــد و عاقه من ــدا کن ــز پی ــی نی ــی و تحقیقات آموزش
ــز  ــا نی ــن جنبه ه ــد از ای ــدگان می توانن ــاره پرن ــق درب تحقی

شــوند. بهره منــد 

گشت و گذار

برگزاری نشست های تخصصی 
در نمایشگاه قرآن شهرکرد

مدیــر اجرایــی نمایشــگاه کتــب و نرم افزارهــای قرآنــی شــهرکرد 
عتــرت)ع(  و  قــرآن  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری  از 
در ایــن نمایشــگاه خبــر داد. حیدرقلــی صدقــی بــا اشــاره 
 بــه اینکــه ایــن نشســت ها همــه روزه از ســاعت ۱۷ تــا ۱۸ 
و 30 دقیقــه در نمایشــگاه برپــا می شــود، افــزود: ایــن نشســت ها 
بــا موضوعــات خانــواده، تربیــت فرزنــدان روابــط همســران، حفظ 
ــی  ــود. صدق ــزار می ش ــی برگ ــبهات دین ــع ش ــم و رف ــرآن کری ق
ــی  ــای قرآن ــب و نرم افزاره ــگاه کت ــه نمایش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
شــهرکرد تــا ۸ تیرمــاه ادامــه خواهــد داشــت، گفــت: عــاوه بــر 
نشســت های تخصصــی قــرآن و عتــرت)ع(، برنامه هــای دیگــر 
از جملــه محافــل قرآنــی و اکــران فیلم هــای قرآنــی نیــز در ایــن 
ــوم  ــگاه از عم ــی نمایش ــر اجرای ــود. مدی ــرا می ش ــگاه اج نمایش
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــا ب خانواده ه
فرصــت خیلــی خــوب فرهنگــی در مــاه مبــارک رمضــان دعــوت 
ــای  ــب و نرم افزاره ــزرگ کت ــگاه ب ــت نمایش ــی اس ــرد. گفتن ک
قرآنــی بــا ۴۵ غرفــه در فرهنگســرای بــزرگ ارشــاد شــهرکرد واقع 
ــز  ــر از صــدا و ســیمای مرک ــان فردوســی شــمالی، باالت در خیاب

اســتان دایــر شــده اســت.

فصلنامه قرآنی کوثر منتشر شد
پنجــاه و هفتمیــن شــماره فصلنامــه قرآنــی کوثــر بــه عنوان 
ــی  ــرآن و قرآن پژوه ــه ق ــی در زمین ــه علمی تخصص مجل
ــف  ــن، توصی ــت. تبیی ــده اس ــر ش ــه منتش  در ۱۹۸ صفح
ــی  ــی و تربیت ــف اخاق ــی، وظای ــواده قرآن ــز خان و تجوی
ــا  ــم، روش ه ــرآن کری ــر ق ــاور از منظ ــدوی ب ــن مه  والدی
و ســیره تعلیــم و تربیــت قرآنــی حضــرات معصومیــن)ع( 
تربیــت نفــس در قــرآن، مســتندات قرآنــی و گونه شناســی 
روایــات بــاب مــکارم و کتــاب شــریف کافــی، نگرشــی نــو 
بــر فضایــل اخاقــی )عفــو، صفــح و غفــران( از منظــر قرآن 
 و روایــات تجســس و تحلیــل آیــات فقهــی و اخاقــی آن
نگرشــی نــو بــر مصادیــق »قــوال ثقیــا« در قــرآن از 
مهم تریــن عناویــن منتشــر شــده در شــماره جدیــد 

فصلنامــه قرآنــی کوثــر اســت.

لزوم به کارگیری هنر 
در خدمت نشر معارف اسالمی

ــت:  ــهرضا گف ــامی ش ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ریی
بایــد از ظرفیــت هنــر بــرای نشــر معــارف اســامی اســتفاده 
ــر باعــث افزایــش تاثیرگــذاری  ــای هن ــان گوی ــرا زب کــرد؛ زی

ــود.  ــه می ش ــه در جامع ــال یافت ــم انتق مفاهی
ــه  ــویه ب ــگاه یکس ــاد از ن ــن انتق ــری ضم ــی جعف محمدعل
 هنــر و هنرمنــدان گفــت: متاســفانه در کشــور مــا زبــان هنــر 
ــه  ــم ک ــا نمی دانی ــده و م ــتی درک نش ــه درس و ارزش آن ب
بــا اســتفاده از زبــان هنــر تــا چــه انــدازه می توانیــم در بیــان 

اهــداف و نظــرات اجتماعــی خــود موفــق باشــیم.

اخبار کوتاه  مدیر جامعه القرآن الکریم استان اصفهان خبر داد:
فعالیت ۹۰ شعبه جامعه القرآن کریم در استان اصفهان

باسمه تعالي

     وزارت جهاد کشاورزی                                                                 
     سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  
  آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان محمدحسین شاملی- مدیر  م الف : 2836

شماره 12918
تاریخ: 95/4/1

اداره کل منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان در اجــرای مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور 71/7/12 و تبصــره یــک مــاده 3 آئیــن نامــه اجرایــی مصــوب 71/12/16 هیئــت محتــرم وزیــران 

بــر اســاس تفویــض اختیــار شــماره 407/100/90-72/4/27 ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور محــدوده رقبــات ملــی شــده حــوزه اســتحفاظی خــود را بشــرح ذیــل:

باســتثنای مســتثنیات تبصــره 3 پــاک فــوق موضــوع مــاده 2 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا کــه بوســیله جنگلــدار و کارشــناس ذیصــاح اداره کل بازدیــد و مشــخصات ایــن رقبــه در متــن آگهــی قیــد و ســوابق مربوطــه در اداره منابــع طبیعــی 

شهرســتان شــاهین شــهر  و اداره کل موجــود اســت جــزء منابــع ملــی شــده موضــوع مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا تشــخیص و مراتــب بــه اطــاع عمــوم رســانیده مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی ایــن رقبــه معتــرض 

مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار بــه مــدت شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــًا همــراه بــا مــدارک و مســتندات قانونــی بــه دبیرخانــه کمیســیون مــاده واحــده مســتقر در ادارات منابــع طبیعــی شهرســتان تحویــل 

تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.  95/3/31

 قسمتی از باقیمانده۱
شاهین شهر و میمه۱6-4۰۹گرگاب

 به حد پالک 5۱6/25-3۰۱4 دامنه
  کوههای جعفرآباد و قنات موجود موضوع

سند ۹۰87۹۰

 به فنس هسا و اراضی موات موضوع رأی شماره
7۹/6/2۹-4/5/65۹۱

 به باقیمانده پالک 4۰۹/44 موضوع
سند شماره 3۹7۰57

 به باقیمانده پالک 4۰۹/۱۱ موضوع رأی
86-42-۰45/2۹۰645/2۹۰6۹5موات شماره 72/3/2-۱6۱3/4

 به فنس هسا و دامنه کوههای جعفرآبادشاهین شهر و میمه۱6متعدد4۰۹قسمتی از گرگاب2
موضوع سند ۹۰87۹۰ و پالک 4۰۹/۱8۱۹

 به پالکهای محمودآباد- زمان آباد- سین و
خسروآباد شهرستان برخوار

به پالک 4۱۰ کریم آباد گرگاب و پالک 
گز )محدوده قانونی شهر گز(

 به باقیمانده پالک 4۰۹ )محدوده
 قانونی شهر شاهین شهر( و پالکهای

3۰۱ و 4۰۹/۱8۱3
45۹۰/77557۰3/48۹652۹4/265۱۹5-42-87

 به پالک 4۰۹/۱8۱4 باقیمانده به طولبه پالک 4۰۹/۱8۱5 به طول ۱۰۰ متربه حریم جوی گرگاب به طول 6۰۰ متربه پالک ۱8۱4 باقیمانده به طول ۱۰۰ مترشاهین شهر و میمه4۰۹۱8۱4۱6قسمتی از گرگاب3
88-42-6۰۰۰5/۱8۰55/۱8۰5۹5 متر

 قسمتی از باقیمانده4 
شاهین شهر و میمه4۰۹44۱6گرگاب

 به باقیمانده پالک 4۰۹/57۱3 موضوع
 سند 3۹5۹۰۹ در چند قسمت مجموعًا به

طول ۱۱53

 به باقیمانده پالک 4۰۹/44 موضوع سند
3۹7۰57 به طول ۱33 متر

به خیابان 45 متری ثبتی به طول 
۱۱۱8 متر

 به اراضی ملی پالک 4۰۹/45 موضوع
8۹-42-۰۱4/356۰۱4/356۰۹5تشخیص شماره ۹5/3/۱8-452

 به باقیمانده پالک 4۰۹/۱۱ به طول 8۹5شاهین شهر و میمه4۰۹۱۱۱6قسمتی از گرگاب5
متر

 به باقیمانده پالک 4۰۹/۱۱ در سه قسمت به
 طول های 7۱ و ۱42 و ۱۱۹ متر به اراضی موات

رأی شماره ۱6۱3/4- 72/3/2

 به پالک 4۰۹/45 موضوع برگ
 تشخیص 452- ۹5/3/۱8 به طول

۹۰۱ متر

 به اتوبان اصفهان- تهران به طول
۹۰-42-27۰۱8/8577۱8/8577۹5 متر

 به خیابان 45 متری ثبتی به طول ۱۹85شاهین شهر و میمه4۰۹46۱6قسمتی از گرگاب6
نداردمتر

 در دو قسمت شرقی به فنس هسا به
 طول های 7۹۰ و 75 متر و قسمت
 غربی به حریم جوی گرگاب به طول

۱347 متر

 به اتوبان اصفهان – تهران به طول
۹۱-42-26۰۰65/82۱865/82۱8۹5 متر

 به پالک 4۰۹/۱۱ موضوع برگ تشخیصشاهین شهر و میمه4۰۹45۱6قسمتی از گرگاب7
شماره 447- ۹5/3/۱8 به طول ۹۰۱ متر

 به اراضی پالک 4۰۹/۱45 موضوع رأی شماره
 ۱6۱3/4- 72/3/2 مجموعًا به طول 3۹3 متر

و پالک 4۰۹/44 موضوع تشخیص 454-
۹5/3/۱8 به طول ۱8۰ متر

 به خیابان 45 متری ثبتی به طول های
5۰۹ و 37۱ متر

 به اتوبان اصفهان- تهران به طول های
۹2-42-۱۱5۰2۹/3۱4۰2۹/3۱4۰۹5 و ۱75 متر

مشخصات ثبتی
نام رقبه ردیف

پالک فرعیپالک اصلی
شهرستان

کالسه پروندهجمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمال بخش

مساحت به هکتارحدود اربعه
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پاداش روزه
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-«  حدیث روز   »-
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خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته واعمال نیک وبرآور برایم 
حاجتها وآرزوهایم اى که نیازى به سویت تفسیر وسؤال ندارد اى داناى به 

آنچه در سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد وآل او پاکیزگان.

-«   دعاى روز هفدهم ماه مبارک رمضان »-

بهترین شربت ها برای روزه داری 
از نظر طب سنتی

ــاه رمضــان  ــع تشــنگی در م ــرای رف ــن شــربت ها ب بهتری
ــگ  ــا بالن ــج ی ــربت نارن ــو، ش ــربت لیم ــعیر، ش  ماءالش

و شربت سکنجبین است.
بعضــی  ســنتی  طــب  متخصــص  مقیمــی،  مریــم 
روزه داران  حــال  مناســب  شــربت های  و   دمنوش هــا 
ــار ــد ان ــا مانن ــواع میوه ه ــت: آب ان ــرد و گف ــی ک  را معرف
ســیب، بــه و گالبــی بــرای کاهــش عطــش در مــاه رمضــان 

توصیــه می شــوند.
ــع  ــرای رف ــربت ها ب ــن ش ــت: بهتری ــی  گف ــم مقیم مری
تشــنگی در مــاه رمضــان ماءالشــعیر، شــربت لیمــو 
ــگ و شــربت ســکنجبین اســت. ــا بالن ــج ی شــربت نارن
ــار ــد ان ــا مانن ــواع میوه ه ــن آب ان ــه داد: همچنی  وی ادام

ــرای  ــده ب ــت مع ــر تقوی ــالوه ب ــی ع ــه و گالب ــیب، ب س
ــن متخصــص طــب  ــه می شــوند. ای ــع تشــنگی توصی رف
ســنتی گفــت: دمنوش هــای گیاهــی نیــز از دیــدگاه 
ــتر  ــتند و بیش ــد هس ــرای روزه داری مفی ــنتی ب ــب س ط
می شــوند.  توصیــه  قنــدی  و  نوشــیدنی های گازدار  از 
ــادام  ــوش شــیر ب ــال دمن ــوان مث ــه عن ــزود: ب مقیمــی  اف
ــا  ــادام را ب ــوان ب ــت و می ت ــب اس ــرای روزه داران مناس ب
ــه  ــرد. وی ادام ــرف ک ــوط و مص ــرد مخل ــل و آب س عس
ــرای  ــز نوشــیدنی مناســب دیگــری ب ــا نی داد: شــیر خرم
 رفــع عطــش اســت کــه بــادام بــه همــراه عســل و خرمــا 
خســتگی  رفــع  بــرای  معجونــی  می توانــد  شــیر   و 

و عطش باشد.
ــا  ــیر ب ــوردن ش ــت: خ ــنتی گف ــب س ــص ط ــن متخص ای
 مغــز بــادام خــام، مغــز گــردو، مغــز پســته خــام، کنجــد 
و پــودر نارگیــل نیــز، نوشــیدنی مناســب دیگری بــرای این 
ایــام اســت. دمنوش شــیر بــادام بــرای روزه داران مناســب 
 اســت و می تــوان بــادام را بــا عســل و آب ســرد مخلــوط 

و مصرف کرد.
ــو  ــیر و لیم ــک، خاکش ــربت زرش ــرد: ش ــح ک وی تصری
بــرای رفــع عطــش روزه داران توصیــه می شــود. دکتــر الدن 
ــرای ایــن روزهــا  گیاهــی نیــز یــک نوشــیدنی مناســب ب
را معرفــی می کنــد: ماءالشــعیر طبــی نیــز نســخه ای 
ــر  ــر از ه ــود بهت ــه می ش ــه گفت ــت ک ــنتی اس ــب س در ط
نوشــیدنی دیگــری می توانــد در برابــر اســترس گرمــا 
ــد. ــت کن ــرد را محافظ ــت، ف ــل رطوب ــنگی و تحلی و تش
روش تهیــه  آن بدیــن ترتیــب اســت: ۵۰ گــرم جــوی 
ــا 4  ــوب( ب ــه نیم ک ــرک و ن ــه پ ــالم )ن ــت کنده  س پوس
لیــوان آب )یــک لیتــر( بــا حــرارت مالیــم بــه مــدت 4۰ 
تــا ۵۰ دقیقــه آهســته جوشــانده شــود تــا وقتی کــه جوهــا 

ــه برســند. ــال پخت ــت شــکفته و کام ــه حال ب

سالمت

 توزیع هروئین با مینی بوس
 در اصفهان 

ــد  ــدام بان ــان« از انه ــتان »اصفه ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ســه نفــره ای کــه بــا یــک دســتگاه مینی بــوس اقــدام 
ــد ــان می کردن ــهر اصفه ــطح ش ــن در س ــع هروئی ــه توزی  ب

خبــر داد. ســرهنگ حســن یاردوســتی در گفت وگــو بــا 
ــات  ــی تحقیق ــت: در پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای  خبرن
و رصدهایــی مبنــی بــر فعالیــت افــرادی کــه بــه صــورت بانــد 
بــا یــک دســتگاه مینی بــوس اقــدام بــه توزیــع مــواد مخــدر 
می کننــد، موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران 
ــرار گرفــت. وی ادامــه داد:  ــان ق انتظامــی شهرســتان اصفه
ــان  ــه  صــورت همزم ــی ب ــا مراجــع قضای ــی ب طــی هماهنگ
ــودروی  ــمندانه خ ــه و هوش ــات غافلگیران ــک عملی ــی ی ط
مدنظــر شناســایی و ســه توزیــع کننــده مــواد مخدر دســتگیر 
شــدند. در بازرســی از خــودروی مذکــور تعــداد 8 بســته 
ــزود:  ــتی اف ــد. یاردوس ــف ش ــروش کش ــاده ف ــن آم هروئی
ــازل ایــن افــراد  ــا مقــام قضایــی از من پــس از هماهنگــی ب
ــواد  ــته م ــداد 26 بس ــه تع ــد ک ــل آم ــه عم ــی ب ــز بازرس نی
ــازل کشــف  ــوع هروئیــن در یکــی از من ــی از ن مخــدر صنعت

شــد. 
ــان داشــت : در مجمــوع 26 بســته  ســرهنگ یاردوســتی بی
هروئیــن بــه وزن 1۵ گــرم کشــف شــد و متهمــان بــرای ســیر 
ــدند.  ــل داده ش ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ــی ب ــل قانون مراح
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: نیــروی انتظامــی بــا ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر بــه شــدت برخــورد خواهــد کــرد و اجــازه جــوالن 

و فعالیــت بــه آن هــا نخواهــد داد. 
در خردادماه امسال 

 توقیف 420 خودرو با خالفی 
بیش از 10 میلیون ریال 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از توقیــف 42۰ 
خــودرو کــه بیــش از 1۰ میلیــون ریــال جریمــه پرداخــت نشــده 

داشــتند، در یــک ماهــه گذشــته خبــر داد. 
ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــر کریمــی در گفت وگ ســرهنگ جهانگی
خبــری پلیــس گفــت: مامــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
اســتان اصفهــان در خردادمــاه ســال جــاری تعــداد 42۰ 
ــه  ــال جریم ــون ری ــش از 1۰ میلی ــه بی ــودرو را ک ــتگاه خ دس
پرداخــت نشــده در پرونــده آن هــا ثبــت شــده بــود، توقیــف و 
بــه پارکینــگ منتقــل کردنــد. وی ادامــه داد: در راســتای اجــرای 
ــدوده  ــی در مح ــات رانندگ ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــد 8 قان بن
زمانــی اجــرای طــرح، یعنــی از اوایــل خردادمــاه ســال جــاری 
تــا آخــر ایــن مــاه تعــداد 42۰ دســتگاه خودرو شناســایی شــد.

حوادث پنجشــــنـبه  3 تیر ماه  1395

برخــی از متخصصــان توصیــه می کننــد کــه از چنــد روز قبــل 
شــروع مــاه رمضــان بــه  طــور تدریجــی میــزان غــذای مصرفی 
را کاهــش دهیــد. ابتــدا بــا کاهــش پروتئیــن )گوشــت قرمــز 
ماهــی، تخم مــرغ، محصــوالت لبنــی و ...( و نوشــیدنی هایی 

ماننــد چــای و قهــوه شــروع کنیــد.

در گام بعــدی مصــرف روغــن، چربی هــا و آرد را کاهــش 
داده و بــه  تدریــج غــالت و حبوبــات را کاهــش دهیــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه روزه داری بــرای پاکســازی روده هــا 
ــه  ــت. در نتیج ــد اس ــوارش مفی ــتگاه گ ــی دس ــور کل ــه  ط و ب
ــتگاه  ــه دس ــادی ب ــک زی ــالم کم ــا روزه داری س ــد ب می توانی

ــد. ــتان بکنی گوارش
فواید روزه داری برای سالمت بدن

ــد  ــه دارد، رون ــرای هم ــه ب ــوی ک ــرکات معن ــر ب ــالوه ب روزه ع
 پیــری ســلول های بــدن را بــه تاخیــر می انــدازد، بــدن 
را تمیــز و پاکســازی می کنــد و از ابتــال بــه بیماری هــای 
مزمــن پیشــگیری می کنــد. همچنیــن بایــد بدانیــد روزه 
ــای  ــت، بیماری ه ــد دیاب ــا مانن ــی بیماری ه ــد از بعض می توان
التهابــی مزمــن، فشــارخون بــاال، آســم و ... پیشــگیری  کنــد.

نتایــج بررســی های زیــادی کــه روی حیوانــات آزمایشــگاهی 
ــرات  ــان از اث ــت، نش ــده اس ــام ش ــان ها انج ــی از انس و برخ

مثبــت روزه داری بــر ســالمت دارد. بــه عقیــده  محققــان روزه 
می توانــد میــزان چربــی، قنــد و انســولین را کنتــرل کنــد. بــا 
ــی  ــه بررســی های تکمیل ــه ب ــه نظــر می رســد ک ــن حــال ب ای
ــوص  ــه درخص ــد ک ــی های جدی ــج بررس ــت. نتای ــاز هس نی
ارتبــاط روزه داری و ســرطان انجــام شــده اســت، نشــان 
ــار  ــی در رفت ــاد تغییرات ــث ایج ــن باع ــه روزه گرفت ــد ک می ده
ــان  ــان همچن ــده  محقق ــه عقی ــود. ب ــدن می ش ــلول های ب س
انجــام پژوهش هــای گســترده تری در ایــن خصــوص الزم 

اســت. 
خطرات احتمالی روزه برای سالمتی

بــه عقیــده  برخــی از متخصصــان روزه داری چنــد روزه، هیــچ 
تغییــری در شــرایط فیزیولوژیکــی طبیعــی بــدن ایجــاد نکــرده 

و خطــری بــرای ســالمتی نــدارد.
ــج  ــاری خاصــی رن ــه از مشــکل و بیم ــرادی ک  الزم اســت اف
می برنــد، قبــل از اقــدام بــه روزه داری بــا پزشــک خــود 

ــی را در  ــد نکات ــا بای ــن روزه داری حتم ــد. در حی مشــورت کنن
ــر داشــته باشــید.  نظ

ــواد  ــران م ــدون جب ــن ب ــه روزه گرفت توجــه داشــته باشــید ک
معدنــی از دســت رفتــه می توانــد بــرای بــدن خطراتــی 
ــت فشــار خــون و ســرگیجه داشــته باشــد و در  ــه اف از جمل

ــود.  ــر ش ــادن منج ــه افت ــت ب نهای
بهتــر اســت بدانیــد کــه کمبــود پتاســیم نیــز خطراتــی بــرای 
ســالمت قلــب دارد. مصــرف مکمــل مــواد معدنــی یــا 
ــن  ــدر رفت ــگیری از ه ــرای پیش ــبزیجات )ب ــیدن آب س نوش
مــواد معدنــی( بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن مشــکالت 

ــت. ــاز اس کارس
ــوص  ــدت به خص ــه روزه داری بلندم ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــد  ــت آن می توان ــول درس ــت اص ــدون رعای ــوم ب ــه  س از هفت
مشــکالتی بــرای ســالمتی بــدن بــه خصــوص از بیــن رفتــن 

ــد. تبیــان ــدن ایجــاد کن ــرای ب پروتئیــن ب

روزه داری و سالمت

ـــمـــاره 186 ســـــال دوم                ݡسݒ

فرمانده می آید

ه ساخت. دانیال  ، چشم ها را خ�ی در شب نیمٔه رمضان که به شعرخوا�ن شاعران در حضور ره�ب معظم انقالب اختصاص داشت ناگهان یک تابلوی نقا�ش

فرخ نقاش این تابلو، آن را برای هدیه به ره�ب انقالب آورده بود؛ تابلو�ی که حاج احمد متوسلیان را با ریش و موی سفید، در آغوش ره�ب نشان می داد.

ن معلوم است. گفتند: حاج احمد متوسلیان است؟  دانیال فرخ می گوید: ما وق�ت تابلو را جلو آوردیم و ایشان دیدند در ابتدا تعجب کردند. در فیلم ن�ی

یع�ن اگر ان شاء هللا برگردند... سکوت کردند و متأثر شدند. سپس دعا کردند که به زودی برگردند. بعد بنده را مورد عنایت قرار دادند و از تابلو تمجید 

ق کردند. خییل خوشحال شدم. /م�ش

شــهردار اصفهــان گفــت: بــا برگــزاری نخســتین شــورای 
ســازمان آتش نشــانی، جلســات شــورای ســازمان های 

شــهرداری اصفهــان کلیــد خــورد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
کــرد:  اظهــار  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر  اصفهــان، 
ــا محوریــت معاونــت هماهنگــی  شــهرداری اصفهــان ب
اصفهــان  شــهرداری  ســازمان های  و  مناطــق  امــور 
بــرای  مناســب تر  فرصت هــای  ایجــاد  منظــور  بــه 
ــای  ــزارش فعالیت ه ــه گ ــت ارای ــی جه ــران اجرای مدی
ــه مدیریــت ارشــد، برگــزاری جلســات شــورای  خــود ب
آن هــا  اثربخشــی  افزایــش  بــرای  را  ســازمان ها 
ســاماندهی  و  برنامه ریــزی  مناســب  شــیوه   بــه 

کرده است.
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا برگــزاری نخســتین 
شــورای  جلســات  آتش نشــانی،  ســازمان  شــورای 

خــورد. اصفهــان کلیــد  شــهرداری  ســازمان های 
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد: در ایــن جلســه از ســوی 
ســال  در  شــد کــه  اعــالم  آتش نشــانی  ســازمان 
94 نســبت بــه ســال 93، بــا 19 درصــد کاهــش 
ــاری ــز تج ــد در مراک ــازل، ۵ درص ــوزی در من  آتش س

مراکــز  در  درصــد   7۵ کارخانه هــا،  در  درصــد   ۵۵
اقامتــی  مراکــز  در  درصــد   1۰۰ و  رفاهی تفریحــی 

بوده ایــم. روبــه رو  و...(  )هتل هــا 
ــوادث  ــن کل ح ــال، میانگی ــن ح ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــوده ک ــه ب ــدی مواج ــد 12 درص ــا رش ــال 94 ب در س
 شــامل ســوانح خودرویــی، حــوادث کــوه، غرق شــدگی
ــاع  ــقوط از ارتف ــوده، س ــت فرس ــب باف ــال تخری احتم

چــرخ گوشــت و ... می شــود.
اعضــای  ایــن جلســه  در  بیــان کــرد:  جمالی نــژاد 

ــه منظــور پیشــگیری  شــواری ســازمان آتش نشــانی ب
و کنتــرل رشــد حــوادث و ارتقــای ســطح ایمنــی 
ــای  ــی ها و راهبرده ــت ها، خط مش ــهروندان، سیاس ش

ــد. ــرار دادن ــازمان ق ــتور کار س ــی را در دس مختلف
از  اســتفاده  جلســه  ایــن  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
اســتفاده  دانش بنیــان،  شــرکت های   ظرفیــت 
اطالع رســانی  و  اجتماعــی  شــبکه های  ظرفیــت  از 
ــارکت  ــا مش ــور ب ــی محله مح ــای ایمن ــرای طرح ه اج
ــه تمامــی  اجتماعــی، گســترش آموزش هــای ایمنــی ب
ــا  ــی ب ــکاری و هماهنگ ــهر، هم ــای ش ــار و الیه ه اقش
ــهرها  ــا ش ــته ب ــل پیوس ــاد، تعام ــازمان های مردم نه  س
و شــهرداری های همجــوار بــه منظــور ایجــاد هم افزایــی 
ــور شناســایی  ــه منظ ــن ب ــای نوی اســتفاده از فناوری ه
ریســک ها  و  مخاطــرات  موقــع  بــه  تشــخیص   و 
ــتفاده از  ــا اس ــوص ب ــه خص ــا ب ــگیری  از آن ه و پیش
سیســتم های نظــارت الکترونیکــی و خریــد تجهیــزات 

اســتراتژیک، همچــون نردبان هــای بلنــد، در دســتور کار 
ــت. ــرار گرف ــانی ق ــازمان آتش نش س

شــهردار اصفهــان در ادامــه صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه موضــوع جلســات شــورای ســازمان ها گفــت: 
 موضــوع ایــن جلســات گزارش دهــی ، اطالع رســانی 
ــز برقــراری  ــوده و هــدف آن نی ــی )بازخــورد( ب و ارزیاب
اعتمــاد و حصــول اطمینــان از انجــام کارهــا و همچنیــن 
ــاره  ــازمان درب ــورای س ــای ش ــط اعض ــر توس ــار نظ اظه
هــر  برگــزاری  و  اســت  ســازمانی  خط مشــی های 
جلســه موفقــی بــرای رســیدن بــه یــک فرجــام خــوب 

ــی و ضــروری اســت. بســیار حیات
 17 شــورای  جــاری،  ســال  در  تصریــح کــرد:  وی 
ســازمان وابســته بــه شــهرداری از ابتــدای تیرمــاه 
ــزی فشــرده ظــرف  ــک برنامه ری ــق ی ــاز شــده و طب آغ
ــس از آن  ــه پ ــد ک ــان می رس ــه پای ــه ب ــدت دو هفت م
شــهروندان می تواننــد از اهــم برنامه هــا، اولویت هــا 
آن هــا  دربــاره  عمل آمــده  بــه  تصمیم گیری هــای  و 
مطلــع شــوند. جمالی نــژاد اضافــه کــرد: جلســات 
شــورای ســازمان های شــهرداری یــک فرصــت کلیــدی 
خط مشــی ها  تــا  اســت  اجرایــی  مدیــران  بــرای 
محــرک  کــه  را  رهنمودهایــی  و  جهت گیری هــا 
ــرای پیشــبرد اهــداف ســازمان اســت، از  ارزشــمندی ب

ــد. ــذ کنن ــازمان اخ ــورای س ــای ش اعض
ســازمان های  شــورای  جلســات  اســت  گفتنــی 
برگــزاری جلســه شــورای  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
ــا حضــور  ــی و ب ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمن
شــهردار اصفهــان، اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
و صاحب نظــران  مدیــران  و  اســتانداری  نماینــدگان 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــهرداری آغ ش

ــان ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــی  ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــه  ــه ب ــالمت اداری ک ــت س ــزه مدیری ــن دوره جای در پنجمی
ســازمان ها اداری،  مفاســد  بــروز  از  پیشــگیری   منظــور 

ــورد  ــور م ــی کش ــی و خصوص ــرکت های دولت ــا و ش اداره ه
ارزیابــی و پایــش قــرار گرفتنــد، گاز اســتان اصفهــان تندیس 
ســیمین ایــن جایــزه را در بخــش انــرژی از آن خــود کــرد.

الزم بــه ذکــر اســت جایــزه مدیریــت ســالمت اداری در 
ــروز مفاســد  ــد از فرصت هــای ب راســتای جلوگیــری نظام من
اداری و تقدیــر از ســازمان های موفــق در ایــن حــوزه از ســال 
ــون در ۵  ــه کار کــرده و تاکن ــه  شــکل مســتقل، آغــاز ب 89 ب

ــادی  ــگاه اقتص ــش از 1۰۰ بن ــزه بی ــن جای ــزاری ای  دوره برگ
و ســازمان خدمــات عمومــی  بــزرگ کشــور را مــورد بررســی 

قــرار داده اســت.
مدیریــت  خاطرنشــان می شــود کــه جشــنواره جایــزه 
ســالمت اداری بــه منظــور تحقــق فرمــان 8 مــاده ای مقــام 
معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( و اجــرای قانــون 
ــیون  ــه کنوانس ــران ب ــالمی  ای ــوری اس ــت جمه ــاق دول الح
ــا فســاد ســازمان ملــل متحــد و مقــررات ارتقــای  مبــارزه ب
ســالمت اداری و پیشــگیری و مبــارزه بــا رشــوه و فســاد در 
دســتگاه های اجرایــی و بنگاه هــای اقتصــادی  در حالــی در 
تاریــخ  31 خردادمــاه در تهــران برگــزار شــد کــه  برگزیــدگان  
آن ،  ســازمان هایی بودندکــه در مســیر ارتقــای ســالمت 

ــتند. ــری داش ــرد بهت ــتر و عملک ــرعت بیش اداری س
الزم بــه ذکــر اســت در پنجمیــن دوره جایــزه مدیریــت 
ســالمت اداری، عملکــرد ســازمان ها  در راســتای نظام هــای 

 مدیریــت راهبــردی، فرآینــدی، ســرمایه انســانی و فنــاوری
شــرکت های  و  اقتصــادی  »بنگاه هــای  ســطح  دو  در 
بانک هــا  آن  طــی  شــدند  کــه  ارزیابــی   خدماتــی«  
بنگاه هــای  زمــره  در  اعتبــاری  و  مالــی  موسســات  و 
ــرکت های  ــروه ش ــهرداری ها در گ ــا و ش ــادی و اداره ه اقتص

ــد. ــرار گرفتن ــی ق خدمات
ــان در بیــن ســایر  ــی اســت شــرکت گاز اســتان اصفه گفتن
ــرد   ــب ک ــت را کس ــه نخس ــتانی، رتب ــای گاز اس ــرکت ه  ش
ــرار  ــگاه دوم ق ــرژی در جای ــش ان ــی در بخ ــور کل ــه ط و ب

گرفــت و تندیــس ســیمین را از آن خــود نمــود.

در نخستین جلسه شورای سازمان های شهرداری اصفهان مطرح شد:

کاهش 19 درصدی آتش سوزی منازل در سال گذشته

کسب نشان جایزه مدیریت  سالمت  اداری کشور

تندیس سیمین جایزه سالمت اداری 
در دستان شرکت گاز استان اصفهان 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

 اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان در نظــر دارد وصــول 

مطالبــات )معــوق، مشــکوک الوصــول( در ســطح اســتان را بــر اســاس آیین نامــه 

مالــی معامالتــی بــه شــرح اطالعــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــه موسســه های 

حقوقــی واجــد شــرایط  بــه صــورت دو مرحلــه ای واگــذار نمایــد.

1-نام و نشانی مناقصه گزار: 

ــه  ــری – اداره کل کمیت ــان منوچه ــش خیاب ــی  – نب ــان فردوس ــان – خیاب اصفه
ــن: ۰31-3222۰۰96 ــان- تلف ــتان اصفه ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ام

2-زمان و محل دریافت اسناد مناقصه:

از روز چهارشــنبه مورخــه 139۵/۰4/۰2 تــا حداکثــر پایــان وقــت اداری روز شــنبه  
مورخــه 139۵/۰4/12 

ــان- حــوزه  ــی)ره( اســتان اصفه ــام خمین ــداد ام ــه ام ــه آدرس اداره کل کمیت  ب
ــتیبانی  ــی - اداره پش ــت اداری و مال معاون

3-زمان بازگشایی پاکت ها:

راس ســاعت 1۰ صبــح روز دوشــنبه مورخــه 139۵/۰4/14 در محــل اداره کل 
ــداد.  ــه ام کمیت

الزم بــه ذکــر اســت بــه )پیشــنهادات فاقــد ســپرده( اســناد مشــروط، مخــدوش 
و پیشــنهادات واصلــه بعــد از انقضــا مهلــت، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

   هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

آگهی مناقصه عمومی  5-1395                 نوبت دوم


