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سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات:

اعالم نتایج 
صالحیت داوطلبان 

انتخابات مجلس

یست استان اصفهان: مدیرکل حفاظت محیط ز

کاهش 50 درصدی تعداد 
وزهای هوای ناسالم  ر

اصفهان در سال 94

پاسخ به یک سوال انتخاباتی
براساس بیانات رهبر انقالب :

آیا در انتخابات به 
فهرست اعتماد کنیم؟ 

در پی برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری

یچه های جدید  گشایش در
وی اصفهان ی به ر سرمایه گذار

شکوفایی اقتصادی و فرهنگی 
برند ذوب آهن اصفهان، با همت 

مردان و زنان این شرکت
گزارشی از عملکرد یک ماهه

کمیته فرهنگی، آموزشی و اجتماعی

وزشمار انقالب اسالمی ر
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به  را  فال  قرعه  که  موجودی  و  مخلوقات  اشرف  عنوان  به  انسان 
که  شد  بنا  و  نهادند  وی  بردوش  را  الهی  امانت  بار  و  زدند  او  نام 
خلیفه الهی در زمین باشد، در یک ویژگی اساسی نسبت به سایر 
معنای  به  »اراده«،  باالی  مرتبه  ویژگی،   آن  دارد؛  برتری  موجودات 
که  دلیل است  به همین  گزینش است.  امکان  و  انتخاب  قدرت 
که خداوند  گرفته و استعدادی  انسان مخاطب تکلیف الهی قرار 
در وجود او نهاده است، بسته به نوع انتخاب هایش،  او را در یک 
طیف عظیمی از مقام و رتبه قرار داده است که اوج آن، مقام »خلیفه 
بنابراین  است؛  حیوانات  از  پست تر  مرتبه  آن  حضیض  و  اللهی« 
بحث انتخاب و گزینش، یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است 
که همه  که در تعیین سرنوشت نهایی او موثر است. طبیعی است 
انسان ها و حتی سایر موجودات که حد کمی از اختیار و انتخاب را 

دارا هستند، همواره در پی انتخاب بهترین گزینه می باشند.
یکی از مصادیق انتخاب در حوزه زندگی اجتماعی،  انتخاب وکال و 
نمایندگان مردم، جهت اداره امور سیاسی و اجتماعی به نمایندگی 

از مردم است...

سرمقاله

Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

وزنامه ای برای همه ر

صدای لرزان آمریکا را شنیدیم
انتخابات

آب و هوا

سیاست

یخ تار

2

2

گرامیداشت حماسه و ایثار خوانسار: سردار سالمی در مراسم 

یکایی را دستگیر کند بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری در جهان نتوانسته بود یک نظامی آمر

وی کمتر مانند عقاب آن ها را محاصره و دستگیر کردند  شناورهای کوچک ایرانی با تعداد نیر
واز در می آوردند پی هواپیماهای خود را به پر یکایی ها در ناو هواپیمابرشان که دارای شصت هواپیمای جنگی و 5 هزار نفر خدمه است دچار دستپاچگی شده بودند و پی در آمر

وندی  پخش آلبوم های شاد شهر
 در دبستان های شهر اصفهان

اصفهان،
6میزبان کنگره جهانی بیسبال

5



رونق بازار دین فروشی در آستانه انتخابات   آزادی ملوانان آمریکایی، نشان از گرمی روابط
 ایران و آمریکا

استاد دانشگاه و مبلغ دینی در کاشان گفت: در آستانه انتخابات بازار دین فروشی رونق پیدا کرده 
است و برخی دین و دنیای خود را برای یک رای بیشتر از دست می دهند. به گزارش کیمیای 
وطن، لیال گودرزی در آیین سوگواری بسیجی بصیر، بانو حاج بابایی در حسینیه شهدای سپاه 
این شهرستان اظهار کرد: درست است در غم از دست دادن بسیجی بصیر و مبلّغ والیتمدار 
و استاد اخالق و قرآن محزون هستیم، ولی محبت نشانه دارد و نشانه آن این است که پیرو و 
رهرو او باشیم و راه او را ادامه دهیم. وی با بیان اینکه مرحومه بانو حاج بابایی بنده شاکری بود، 
تصریح کرد: برخی از افراد بودند که می گفتند اگر او مبلغ دین است، چرا ائمه معصوم و امامان 
دست او را نگرفتند که او به این بیماری مبتال شود؛ در حالی که این سخنان نهایت نادانی است.

معلم  این  ویژگی های  از  یکی  داد:  ادامه  مذهبی  کارشناس 
اخالق، صبر و تحمل در برابر بیماری بود و هیچ گاه دیده نشد 
که وی از بیماری که به آن مبتال شده بود، گالیه و شکایتی 
داشته باشد. گودرزی با بیان اینکه در آستانه انتخابات بازار 
دین فروشی رونق پیدا کرده است، تاکید کرد: برخی در صدد 
این هستند که اصل انتخابات را زیر سوال ببرند و برای یک 

رأی بیشتر دین و دنیای خود از دست بدهند.
راه  بصیرت زایی  با  که  است  نهادهایی  و  کانون ها  افزود:  وی 

اصول شنا سی و شاخصه ها را به افراد آموزش می دهند. 
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه در دوران غیبت امام عصر)عج( باید فصل الخطابی 
بود؛  او  والیتمداری  بابایی  حاج  بانو  دغدغه های  از  یکی  کرد:  تاکید  باشد،  داشته  وجود 
توصیه  رهبری  معظم  مقام  به  وفاداری  به  را  همگان  آمده،  وصیت نامه اش  در  که  همانگونه 
و  شهدا  خون  و  انقالب  از  گفتار  خود،  و  رفتار  با  که  آمده  دیگر  فرازی  در  و  است  کرده 
است؛  کمین  در  شیطان  داد:  ادامه  گودرزی  کنیم.  پاسداری  رهبر  و  امام  بلند  اهداف 
پیرو  مانند  شخصیتی  شاخصه های  ولی  است،  شیطان  دسیسه های  از  یکی  غلوگویی 
بارز خصوصیات  از  خواندن  شب  نماز  معصوم،  امامان  و  قرآن  با  ارتباط  بودن،  بیت   اهل 

 بانو حاج بابایی بود.

آزادی سریع نیروهای دریایی آمریکا نشان داد که روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، بعد 
از توافق هسته ای بسیار بهتر شده است.

به گزارش کیمیای وطن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز )nytimes( در گزارشی با 
عنوان »آزادی سریع ملوانان آمریکایی، نشان داد که روابط ایران و آمریکا گرم شده است« 
نوشت: بحران دستگیری دو قایق آمریکایی در خلیج فارس که وارد آب های ایران شده 
مقامات  دارند؛  قرار  بسیار حساسی  زمان  بودند، در حالی شکل گرفت که دو کشور در 
پنتاگون به شدت سعی بر این داشتند تا ورود قایق های آمریکایی به آب های خیلج فارس 

را سهوی جلوه دهند.
دریایی  نیروهای  سریع  آزادی  افزود:  تایمز  نیویورک 
و  ایران  بین  دیپلماتیک  روابط  که  داد  نشان  آمریکا، 
آمریکا بعد از توافق هسته ای بسیار بهتر شده است. توافق 
هسته ای موجب شده است که تحریم های اقتصادی در 
هفته آینده برداشته شود و ایران به دارایی 100 میلیارد 
دالری خود که در خارج بوکه شده است، دسترسی پیدا 

کند.
آمریکایی،  ملوانان  سریع تر  هرچه  آزادی  برای  کری  جان  افزود:  آمریکایی  روزنامه  این 
تشکر ایرانی  همکاری  از  نیز  نهایت  در  و  کرد  برقرار  ظریف  آقای  با  تلفنی  تماس   5 

 کرد.
از  پر  تلفنی  عنوان »تماس های  با  تیتر یک خود  در  گزارشی  در  نیز  رویترز  خبرگزاری 
توسط  آمریکایی  ملونان  آزادی  دستور  از  پیش  تا  لحظات سخت  و  اضطراب  و  استرس 
آمریکایی،  نیروهای  آزادی  از  قبل  تا  نوشت:  و  پرداخت  موضوع  این  به  ایران«،  رهبر 
دو کشور سپری برای  لحظات سختی  باید گفت  و  بود  یافته  افزایش  به شدت   تنش ها 

 شد.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اقدام سریع 
و مناسب سپاه پاسداران علیه تفنگداران آمریکایی 
گفت:  در پی این اقدام، قدرت توأم با رأفت مبتنی 
بر ایمان سپاه پاسداران، به رخ همه ابرقدرت های 

مستکبر کشیده شد.
سید  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
 مجتبی میردامادی در خطبه های دشمن شکن نماز 
عبادی- سیاسی جمعه، با توصیه خود و مسئوالن 
به رعایت تقوا و تشریح دستاوردها و برکات رعایت 
تقوا اظهار کرد: آلودگی هوا و معضالت و مشکالت 

بسیار، ناشی از عدم رعایت تقواست.
وی با بیان اینکه علت عمده آلودگی هوای شهری 
دستگاه های  و  شهرداری  اتوبوس های  از  ناشی 
دولتی است، تاکید کرد: اگر انسانی متقی باشد، 
به  حاضر  خود،  مقصود  به  رسیدن  برای  هرگز 
حساس  افراد  و  جامعه  عموم  به  نسبت  خیانت 

نیست که باعث آلودگی روزافزون هوا شود.
*  نه رفاقت با آمریکایی ها آب و نان می دهد 

و نه تدبیر مشکالت را حل می کند
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: نه رفاقت با 
آمریکایی  های و غربی ها برای ما آب و نان می شد و 
نه تدبیر مشکالت را حل می کند؛ تقوا راهکار مؤثر 

و کارآمد برای حل مشکالت است.
با اشاره به گرم شدن صفات نیکوی خداوند  وی 
قدرت  و  حکمت  پاکی،  رحمانیت،  همچون 

خداوند در بسم اهلل الرحمن الرحیم گفت:  رحمانیت 
و رأفت دین مبین اسالم برای همه مردم جهان 
است؛ ولی براساس آیات قرآن کریم صفت مؤمنان 
که  ملتی  است؛  بَیَنُهم  ُرَحماُء  الُکّفاِر  َعلَی  أَِشّداُء 
و  ظالمان  مقابل  در  هیچ گاه  است  عقیده  این  بر 

جنایتکاران عقب نشینی نمی کند.
نیروی  تفنگدار   10 کردن  اسیر  به  ادامه  در  وی 
دریایی آمریکا به علت ورود به مرزهای آب ایران 
در خلیج فارس اشاره کرد و گفت:  در پی این اقدام 
سریع و مناسب سپاه پاسداران در برابر متجاوزان، 

با رأفت نیروهای  قدرت، شجاعت، و قدرتی توأم 
جهان  ابرقدرت های  همه  رخ  به  پاسداران  سپاه 

کشیده شد.
میردامادی ابراز کرد: توجه، توکل و امید به خدا 
از جمله اموری است که اگر به آنها اهتمام داشته 
باشیم، هرگز در مقابل هیچ شیطان انسانی و جنی 

شکست نخواهیم خورد.
بزرگ  شیطان  به  خادمان  همه  سرنوشت   *

چون شاه خائن، نکبت بار است
وی در ادامه به 26 دی ماه سال 57، سالروز فرار 

سرنوشت  کرد:  بیان  و  اشاره  ایران  از  خائن  شاه 
شاهی که 37 سال به آمریکا خدمت کرد و دین 
و ارزش های معنوی را فروخت، به نحوی شد که 
به  و حاضر  نداد  ورود  اجازه  آنها  به  آمریکا  حتی 
در  آمریکایی  دستگیرشدگان  با  شاه  معاوضه 
سفارتخانه شد؛ بنابراین توصیه ما به آل سعود این 

است که از این سرنوشت عبرت بگیرد.
امام جمعه موقت اصفهان یادآور شد:  به گواه تاریخ، 
سرنوشت همه خادمان به شیطان بزرگ چون شاه 
خائن، نکبت بار است؛ قطع رابطه آل سعود با ایران 
همچون زمان امام راحل که این عمل بی خردانه را 
انجام داد، در حقیقت برای اثبات دوستی خود با 

آمریکا و اسراییل است.
وی به سالروز شهادت نواب صفوی اشاره و عنوان 
افتخار  صفوی،  نواب  شهید  بودن  کرد:  اصفهانی 
یارانش  و  صفوی  نواب  شهید  حقیقتا  و  ماست 

مصداق آیه شریفه یا من مثنی و فرداً هستند.
میردامادی در پایان تصریح کرد: در مساله برجام 
همه  به  سخاوتمندانه  اسالمی،  جمهوری  نظام 
طرف های  نوبت  حال  و  کرد  عمل  خود  تعهدات 
عمل  خود  تعهدات  به  که  است  آمریکایی  غربی 
بهانه جویی های  رهبری  تعبیر  به  ولی  کنند؛ 
مستکبران تمامی ندارد؛ آمریکا با ایران خداپرست 
است،  گرفته  مستکبران  از  را  راحت  خواب  که 

مشکل دارد.

انتخاب اصلح  3        
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودي که قرعه فال را 
بنا  و  نهادند  وي  بردوش  را  الهي  امانت  بار  و  زدند  او  نام  به 
اساسي  ویژگي  یک  در  باشد،  زمین  در  الهي  خلیفه  که  شد 
نسبت به سایر موجودات برتري دارد؛ آن ویژگي،  مرتبه باالي 
به  است.  امکان گزینش  و  انتخاب  به معناي قدرت  »اراده«، 
همین دلیل است که انسان مخاطب تکلیف الهي قرار گرفته 
و استعدادي که خداوند در وجود او نهاده است، بسته به نوع 
انتخاب هایش،  او را در یک طیف عظیمي از مقام و رتبه قرار 
داده است که اوج آن، مقام »خلیفه اللهي« و حضیض آن مرتبه 
پست تر از حیوانات است؛ بنابراین بحث انتخاب و گزینش، یکي 
انسان است که در تعیین سرنوشت  از مهم ترین ویژگي هاي 
و حتي  انسان ها  است که همه  است. طبیعي  موثر  او  نهایي 
سایر موجودات که حد کمي از اختیار و انتخاب را دارا هستند، 

همواره در پي انتخاب بهترین گزینه مي باشند.
انتخاب  اجتماعي،   زندگي  انتخاب در حوزه  از مصادیق  یکي 
وکال و نمایندگان مردم، جهت اداره امور سیاسي و اجتماعي 
به نمایندگي از مردم است. در نظام جمهوري اسالمي براساس 
تفکیک وظایف و اختیاراتي که بین قواي سه گانه شده است، 
بحث قانونگذاري و نظارت بر قوه مجریه، بر عهده قوه مقننه 
شده  گذارده  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  از  متشکل 
انواع  در  انتخابات  مهم ترین  از  یکي  اساس،  این  بر  است. 
انتخابات سیاسي،  انتخابات مجلس شوراي اسالمي است که 
انتخاب  قطعا  آن  کاري  حوزه  اهمیت  و  گستردگي  دلیل  به 
اعضاي آن نیز، از اهمیت زیادي برخوردار است. در 3 شماره 
گذشته، با استفاده ازآیات قرآن و احادیثی از حضرت علی )ع( 
و فرمایشاتی از بنیان گذار جمهوری اسالمی و رهبری معظم، 
انتخابات  به  روز  هر  که  نیز  اکنون  شد؛  بیان  شاخص هایی 
نزدیکتر می شویم همچنان بحث را پی می گیریم. در روزهای 
لیست   ،94/10/27 یکشنبه  روز  پایانی  ساعات  تا  و  آینده 
تاییدشده ها توسط شورای محترم نگبان، جهت ابالغ به وزارت 
کشور ارایه و به افراد اعالم می شود؛ با توجه به این مهم، ابتدا 
به سخن  مقام معظم رهبري در رابطه با صالحیت نمایندگان 
توجه می کنیم و ادامه می دهیم: »آن کسانی که به وسیله 
شورای نگهبان صالحیت آنها اعالم مي شود، معنایش این است 
که این از حداقل صالحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین 
این کسانی که اعالم مي شوند، افرادی هستند با صالحیت های 
بیشتر، افرادی هستند در سطح پایین تر. هنر ملت ایران و مردم 
شهرها و حوزه های انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، 
بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند.« )86/10/12( بر 
همین اساس، معیارها و مالک هاي مدنظر مقام معظم رهبري 
در انتخاب افراد اصلح براي نمایندگي مجلس را مرور مي کنیم. 
کساني  باید  نمایندگي،  کاندیداهاي  بین  از  معتقدند  ایشان 
از لحاظ  ایمان، بهترین  از لحاظ  انتخاب شوند که: »بهترین 
برای  آمادگی  و  دینداری  لحاظ  از  بهترین  امانت،  و  اخالص 
حضور در میدان های انقالب، دردشناس ترین و دردمندترین 
نسبت به نیازهای مردم را انتخاب کنند. این ها فرصت هایی، 
کشور،  جای  همه  در  ما  عزیز  مردم  بایستی  ]که[  است 
با رأی  با بصیرِت تمام تالش کنند، پیدا کنند و  هوشیارانه، 
خود مسجل کنند و مجلس را  ـ آن مجلسی را که مورد نیاز 

جامعه کنونی ماست  ـ تشکیل بدهند.« )همان(
یکي از تصورات اشتباهي که در ذهن عموم مردم در رابطه 
وظیفه  که  است  این  مي باشد،  مجلس  نمایندگان  وظیفه  با 
اصلي نمایندگان، پیگیري و جذب امکانات مختلف براي حوزه 
انتخابي خود است. بر همین اساس یکي از راهکارهاي تبلیغاتي 
نمایندگان، این است که وعده  هاي مختلفي در زمینه  پروژه هاي 
عمراني و رفاهي به مردم منطقه خود مي دهند که بسیاري 
نماینده  اساسا،  که  حالي  در  است.  غیرعملي  وعده ها  این  از 
منتخب مردم یک حوزه انتخابي است که به عنوان نماینده 
افکار عمومي آن بخش از کشور،  در بحث قانون گذاري و نظارت 
بر دستگاه هاي اجرایي ایفاي نقش کند. بر این اساس، مقام 
معظم رهبري در بحث انتخاب نماینده مي فرمایند: »وعده های 
در  محترم  نماینده های  خوِد  با  من  نیست.  مالک  غیرعملی 
دوره های مختلف وقتی مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و 
خانم های نماینده! وظیفه نماینده این نیست که وعده عمرانی 
به مردم  انتخابی خود  را در منطقه  پروژه، فالن کار  و فالن 
بدهد؛ اینها کار اجرایی است، کار دولت است. وظیفه نماینده 
این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون 
را جعل کند. وقتی قانون شد  ـ یعنی قاعده ای گذاشته مي شود 
 ـ دستگاه های اجرایی و قضایی مجبورند بر طبق قانون عمل بکنند 
و عمل مي کنند. وعده های غیرعملی دادن، وعده های بزرگ دادن، 
اینها مالک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ گاهی عالمت منفی هم 

هست.« )همان(
از نظر مقام  نمایندگان اصلح مجلس  از مهم ترین ویژگي هاي  یکي 
معظم رهبري، اهتمام و اعتقاد به شعارهاي انقالب و اهداف اصیل 
آن و به ویژه بحث استقالل و عدم وابستگي است: »تاکید مکرر بر 
لزوم انتخاب نمایندگان اصلح و توجه به تدین داوطلبان نمایندگی 
استقالل  ملت  این  که  می گیرد  صورت  دلیل  این  به  مجلس، 
الابالیگری  از  نیز  وابستگی  و  است  نیاورده  دست  به  آسان  را  خود 
که  بروند  مجلس  به  کسانی  مبادا  بنابراین  می شود.  حاصل  دینی 
چه  هر  و  باشد  غرب  و  آمریکا  قوی  فرستنده  منتظر  آنها  گیرنده 
کنند.« تکرار  مملکت  داخل  در  دیگر  زبان  به  اینها  بگویند،   آنها 

)75/1/28(
رهبر فرزانه انقالب، ضمن هشدار از راهیابي عناصر خودفروخته به 
مجلس یادآور مي شوند: »در برخی تبلیغات انتخاباتی، شعارهایی دیده 
می شود که نه فقط رنگ و بوی مذهبی ندارد، بلکه ضد مسایل انقالبی 
و دینی است و این خطر است. البته ما به هوشیاری ملت مطمئن 
هستیم؛ اما این احتمال وجود دارد که کسی بتواند با تبلیغات مختلف 
رنج  و  آگاه  ملت  البته  یابد.  راه  مجلس  به  فضا،  کردن  غبارآلوده  و 
کشیده بیدار است؛ اگر مشاهده کرد که عنصر وابسته ای به مجلس راه 

یافت، او را از مجلس نیز بیرون خواهد انداخت.« )همان(
نمایندگان  تخصص  بحث  انتخاب کنندگان  مدنظر  نکات  از  یکي 
منتخب و توانایي علمي و عملي آنها در نوع مسئولیتي که برعهده  
همواره  نیز  )ره(  امام  حضرت  که  نکته اي  اما  مي باشد.  مي گیرند،  
مقام  لذا  بود.  تخصص  کنار  در  تعهد  بحث  داشتند،  تاکید  آن  بر 
با اشاره به برخی  معظم رهبری نیز در یکي از سخنراني هاي خود 
تبلیغات دباره اصالت دادن به تخصص داوطلبان نمایندگی تصریح 
متخصص  امروز  ما  است؛  الزم  امری  نیز  »تخصص  می کنند: 
کم نداریم، اما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان 
همین متخصصان، متدین ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین 
 مانع وابستگی می شود و اگر دینداری نباشد، وابستگی آسان

 می شود.« 

آیا در انتخابات به فهرست اعتماد کنیم؟

 پاسخ به یک سوال انتخاباتی 
براساس بیانات رهبر انقالب 

اهلل  حزب  امت  که  هنگامی  انتخابات،  از  دوره  هر  در   
می خواهند براساس آموزه های امام راحل و رهبر انقالب به 
تکلیف خود عمل و نمایندگانشان را برای مجلس شورای 
اسالمی، خبرگان رهبری یا شوراهای اسالمی شهر و روستا 
گزینش کنند، کار سختی را در پیش رو دارند؛ چرا که 
امکان شناخت تمامی افراد برای اغلب مردم سخت است. از 
این رو، هربار در هنگام رای دادن این سوال مطرح می شود 
کنند،  استفاده  خود  دادن  رأی  حق  تمام  از  چگونه  که: 

درحالی که تمام افراد را نمی شناسند؟
 دو سال پیش بود که رهبر انقالب هنگام رأی دادن در 
چهارمین دوره  انتخابات شوراها گفتند: »من به 31 نفر، 
البته بعضی از این حضرات  برای شورای شهر رای دادم. 
نمی شناختم؛  هم  را  بعضی  می شناختم،  نزدیک  از  را 
پیشنهاد  که  فهرست هایی  همین  به  کردم  اعتماد  لکن 
را  درست  راه  ایشان،  که  بود  باری  اولین  این  می کنند.« 
برای استفاده از تمام حق رأی، »اعتماد به فهرست« اعالم 
کردند. حاال تا انتخابات 7 اسفند نزدیک به یک و نیم ماه 
انتخاب شدن  به  انقالب  رهبر  که  انتخاباتی  است؛  مانده 
کشور  در  ریل گذاری  مهم  مراکز  در  غیرانقالبی  عناصر 
هشدار دادند و »نفوذ« آنها را مانند »موریانه«ای دانستند 
که از داخل، نظام را پوک می کند؛ اما مردم چطور از تمام 
با  انتخاب استفاده کنند که مطمئن شوند  حقشان برای 
نمی کنند؟  کامل  را  دشمن  نفوذ  جدول  درست،  انتخاب 
ماه  دو  به  نزدیک  بار  اولین  برای  انقالب  رهبر  را  راه حل 
مانده به انتخابات بیان و در دو دیدار با کالم های متفاوتی 
آن را تبیین کرده اند: »رأی دادن و اعتماد به فهرستی که 
از سوی افراد متدین، مؤمن، انقالبی و در خط امام معرفی 

شده باشد.«
عهده   بر  حق الناسی  و  وظیفه  درست«  »انتخاب  اول؛   
در  انقالب  رهبر  که  است  تذکری  این  است.  ایران  مردم 
دیدار ائمه  جمعه خطاب به مردم دادند. »یک بُعد دیگر 
رأی  می خواهند  که  مردمی  که  است  این  ]حق الناس[ 
قابل  واقعا  که  مجموعه هایی  آن  به  کنند  اعتماد  بدهند، 
اعتمادند؛ بعضی ها هستند که قابل اعتماد نیستند؛ َکالَِّذی 
یاطین؛ گاهی این جور نیست که از روی صفا  اسَتهَوتُه الشَّ
کار،  اساس  ]باشد[ -  انقالب   به  واقعیت و عالقه مندی  و 
انقالب است- و از روی عالقه مندی به انقالب بیایند یک 
فهرست پیشنهادی را بدهند؛ نه روی مقاصد دیگر -گاهی 
اوقات مقاصد فاسد- پیشنهادهایی می دهند... واقعا این به 

این معنا، حقّ الناس است.«
 دوم؛ ایشان در دومین دیدار در باب انتخابات، در دیدار 
مردم قم به مساله  »درست انتخاب« کردن اشاره کردند. 
کنند؛  اعتماد  انتخابات  برای  نامزدها  به  چطور  مردم 
درحالی که همه  آن ها را  نمی شناسند: »به نظر بنده، چون 
یکایک افراد را ممکن است نشناسیم - خود بنده هم وقتی 
این فهرست ها را می آورند که بیایم رای بدهم، بعضی از 
آدم های این فهرست ها را نمی شناسم، اما اعتماد می کنم 
به آن کسانی که ]اینها را[ معرفی کرده اند و نگاه می کنم، 
ببینم آن کسانی که این فهرست را معرفی کرده اند، چه 
و مؤمن  متدیّن  آدم های  اینها  اگر دیدم  کسانی هستند؛ 
به  و  می کنم  اعتماد  حرفشان  به  هستند،  انقالبی ای  و 
]فهرست[ آن ها رأی می دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این 
انقالب،  به مسایل  را داده اند کسانی هستند که  فهرست 
به مسایل دین، به مسایل استقالل کشور خیلی اهّمّیتی 
نمی دهند، دلشان به دنبال حرف آمریکا و غیرآمریکاست، 
به حرفشان اعتماد نمی کنم...«؛ حتی با وجود آنکه »ممکن 
است سعی ما به نتیجه نرسد و غلط انتخاب کنیم، عیبی 
کار  چون  کرد،  خواهد  قبول  ما  از  متعال  خدای  ندارد؛ 

خودمان را کرده ایم، تالش خودمان را کرده ایم.«
تا انتخابات تنها حدود چهل روز باقی مانده و رهبر انقالب 
در دو دیدار درباره   انتخابات آتی صحبت کرده اند؛ درباره  
اینکه مردم چگونه انتخاب درستی داشته باشند، با »مردم« 

khamenei.ir .صحبت  و نظر خود را بیان کرده اند

روزشمار انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ایران، از سال 1342 با قیام حضرت امام 
به  بهمن سال 1357  روز 22  در  و  آغاز  )ره(،  خمینی 
پیروزی رسید؛ تمامی لحظاتی که در مسیر این انقالب 
ماندگار  خاطره  لحظه اش  به  لحظه  گرفته،  قرار  عظیم 
ورود  آستانه  در  اینکه  به   توجه  با  است؛  شنیدنی  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  و  فجر  مبارکه  دهه  سالروز  به 
می کنیم  سعی  لذا  لحظه هاست،  متولد  که  هستیم 
لحظه ها  این  بازخوانی  به  تیتروار  و  امکان  حد  در 
چگونگی  و  چرایی  تحلیل  در  بتواند  شاید  بپردازیم. 
بیان   57 دی ماه   26 از  را  روزشمار  افتد.  موثر   انقالب 

می کنیم:
26 دی ماه 1357: 

   شاه رفت 
ایران امروز غرق در نور و گل و شیرینی بود؛ مردم فرار 
محمدرضا پهلوی را جشن گرفتند. شاه که برای فرار خود 
بود، در حقیقت  داده  قرار  را دست آویز  بیماری  معالجه 
 برای انجام کودتایی دیگر به سبک 28 مرداد 1332 آماده 

مي شد.
  مصر امروز منتظر شاه است

 دستورالعمل انقالبی امام: نمایندگان مجلسین و اعضای 
شورای سلطنت خارج شوند. 

نخست وزیر: بازجویی ارتشبد نصیری آغاز شد.
 کارکنان سفارت آمریکا ارتشبد زاهدی را راه نمی دهند.

 ساختمان ساواک در کرمان، بیماستان 1000 تختخوابی 
می شود.

  درخواست آزادی دستگیرشدگان اخیر.
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«« رس مقاله بقلم مدیر مسئول  «« انتخابات 

سیاست

امام جمعه موقت اصفهان:

قدرت توأم با رأفت  سپاه،  به رخ همه ابرقدرت های جهان کشیده شد

دچار  هواپیمابرشان  ناو  در  آمریکایی ها  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
دستپاچگی شده و هول کرده بودند؛ پی درپی هواپیماهای خود را به پرواز درمی آوردند و ما صدای لرزان 

این ابرقدرت را می شنیدیم. به گزارش کیمیای وطن، سردار حسین سالمی در 
مراسم گرامیداشت حماسه و ایثار مردم شهرستان خوانسار که در حسینیه ارسور 
این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: انقالب اسالمی و قیام حضرت امام خمینی 
)ره(، از برپایی عدل و عدالت و محبت و دشمنی با کفر و ظلم و استکبار بنیان 
گرفته است.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: امام خمینی 
)ره(، ابر مردی بود که کشور را از معرکه ها، تنگه ها و فتنه هایی همچون هشت 
سال جنگ تحمیلی به سالمت گذر داد؛ مقام معظم رهبری نیز چراغی درخشان 
از نسل پیامبر هستند؛ ایشان مدیر و مدبر، حکیم، رئوف با مؤمنان و سرسخت و 

مستحکم در برابر دشمنان هستند.
وی با درود بر همه شهیدان انقالب اسالمی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و 
و بیش از سیصد شهید شهرستان خوانسار، این شهر را همچون کوه هایش مستحکم  دانست  مقاوم  و 

خاطر نشان کرد: اگر ملت ایران در مقابل دشمنان قد علم می کند، به برکت خون همین شهداست. سردار 
سالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی در اول راه است، تاکید کرد: دشمنان تمام سعی خود را برای نابودی 
این انقالب انجام می دهند و قصد دارند فرهنگ ما را با اندیشه های مبتذل و تصاویر مستهجن به ابتذال 
بکشانند؛ این همان جنگ نرمی است که غرب علیه ایران به راه انداخت و توسط مقام معظم رهبری کشف 
شد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با اشاره وضع تحریم ها علیه ایران بیان داشت: 
جوانان مؤمن و انقالبی به میدان آمدند و به برنامه های دشمن پشت پا زدند؛ این حصر اقتصادی و تحریم ها 
که اگر بر هر کشوری وضع شود، چند ماهی بیشتر دوام نمی آورد؛ آنان می خواستند جمهوری اسالمی را در 
دنیا منزوی کنند؛ هر روز از گزینه های روز میز حرف می زدند و تهدید می کردند؛ اما هر چه زمان گذشت، 
چهره شهرهای ما آبادتر شد و نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، جاده ها راه آهن ها و ... توسط جوانان ما ساخته شد.

همین  توسط  ما  کرد:  تصریح  می دهند،  آن ها  را  ما  روزی  می کردند  فکر  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
جوانان، توانستیم به فضا برویم و رادار و پهپادهایی ساختیم که کیلومترها بدون سرنشین پرواز می کنند 
تفنگداران  دستگیری  به  اشاره  با  سالمی  شهداست.سردار  خون  اثر  این ها  و 
هیچ  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  کرد:  نشان  خاطر  خلیج فارس  در  آمریکایی 
کشوری در جهان نتوانسته بود یک نظامی آمریکایی را دستگیر کند؛ اما وقتی 
نیروی  تعداد  با  ایرانی  کوچک  شناورهای  ما شدند،  آب های  وارد  نظامیان  این 
کمتر مانند عقاب آن ها را محاصره و دستگیر کردند؛ این ده تفنگدار در مقابل 
5-6 جوان پاسدار سر تسلیم فرود آوردند.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
شصت  دارای  که  هواپیمابرشان  ناو  در  آمریکایی ها  داد:  ادامه  اسالمی  انقالب 
نفر خدمه است دچار دستپاچگی شده و پی درپی  هواپیمای جنگی و 5 هزار 
را  ابرقدرت  این  لرزان  صدای  ما  و  می آوردند  در  پرواز  به  را  خود   هواپیماهای 

می شنیدیم.
 وی افزود: در ادامه واحدهای شناور ما بالفاصله جزیره فارسی را پوشش دادند و تهدید کردند که اگر 

حرکت کوچکی از شما سربند پاسخ کوبنده ای از ایران دریافت خواهید کرد.
طی  که  شد  شنیده  سیاسی شان  مقامات  التماس  و  عجز  صدای  آن  از  بعد  داد:  ادامه  سالمی  سردار 
تماس هایی تقاضای آزادی این تفنگداران را می کردند؛ ما نیز طی بررسی هایی که انجام شد فهمیدیم این 

ملوانان بدون قصد وارد آب های ایران شده اند.
انقالب اسالمی اظهار داشت: این ملوانان پس از دستگیری گریه  جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 

می کردند اما مهربانی پاسداران ما باعث احساس آرامش آنان شد.
وی با اشاره به عذرخواهی مقامات آمریکایی تصریح کرد: آمریکایی ها متواضعانه به اقتدار ما اقرار کردند و 
ما نیز به دلیل اینکه تشخیص دادیم این تفنگداران غیر عمد وارد آب های ایران شده بودند آن ها را آزاد 

کردیم و حتی سالح هایشان را هم به آن ها بازگرداندیم.

داوطلبان  صالحیت  بررسي  ره پیک:نتایج 
تا آخر وقت  انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
کیمیای  گزارش  مي شود.به  امروزاعالم  اداري 
بر  نظارت  مرکزي  هیئت  سخنگوي  وطن، 
داوطلبان  صالحیت  بررسي  گفت:  انتخابات 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در پایان وقت 
اداري فردا 26 دي به اتمام مي رسد و دالیل 
آنها  به  مستند  طور  به  شدگان  صالحیت  رد 

اعالم خواهد شد.
بررسي  روند  خصوص  در  ره پیک  سیامک 
صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس افزود: بعد 
صورت  اجرایي  هیئت  در  که  بررسي هایي  از 
هیئت  آراء  به  اعتراض  براي  فرصتي  گرفت، 
هاي  هیئت  فاصله  این  در  بود؛   اجرایي  هاي 
از  اعم  داوطلبان  پرونده هاي  استاني  نظارت 
کساني که در هیئت هاي اجرایي رد صالحیت 
گفت:  کردند.وي  بررسي  را  آنها  غیر  یا  شدند 
طبق قانون، هیئت هاي نظارت استاني ضمن 
اینکه پرونده هاي داوطلبان را بررسي و اعالم 
را هم  مرکزي  نظر هیئت  باید  کنند  نظر مي 
نظارت  کسب کنند. سخنگوي هیئت مرکزي 
بر انتخابات گفت: بر اساس زمان بندي قانوني، 
انتهاي روز 26 دي باید بتوانیم نتایج را اعالم 
کار  این  مقرر  موعد  در  امیدواریم  که  کنیم 
انجام شود.وي گفت: بعد از اعالمي که صورت 

خواهد گرفت کساني که در این مرحله تأیید 
صالحیت نشوند، فرصت دارند اعتراض خود را 
به شوراي نگهبان اعالم کنند و این در مراکز 
استان ها نیز مي تواند انجام شود و نیازي به 
حضور در تهران نیست.ره پیک افزود: شوراي 
رأي  و  اعتراض  زمان  براي  مجموعاً  نگهبان 
بررسي  که  دارد  فرصت  روز  گیري حدود 20 
و نتایج را اعالم کند، البته بعد از آن هم یک 
مهلتي براي بعضي اعتراضات دیگر وجود دارد 
با  شد.وي  خواهد  اعالم  خودش  زمان  در  که 
و  رد  تأیید،  نسبت  درباره  اینکه صحبت  بیان 
بین  در  طبیعتاً  گفت:  است  زود  احراز  عدم 
پرونده هایي که وجود دارد و در حال رسیدگي 
تأیید  قانوني دارند که  هستیم گروهي شرایط 
صالحیت مي شوند، گروهي از افراد که به دلیل 

موانع قانوني براي 
ندارند  را  صالحیت  تأیید  شرایط  قطعاً  آنها، 
گرفته  صورت  هاي  اعالم  طبق  که  چرا 
مراجع رسمي و نیز تحقیقات، آنها طبیعتاً رد 
صالحیت خواهند شد.سخنگوي هیئت مرکزي 
که  هستند  گروهي  افزود:  انتخابات  بر  نظارت 

به دالیل گوناگون شرایط را احراز نکرده اند و 
بر اساس مباني حقوقي و مقررات حقوقي، این 
گروه در واقع شرایط را احراز نمي کنند، البته 
را  مدارکشان  توانند  مي  دارند  که  فرصتي  در 
ارائه کنند که نشان دهد آن شرایط را داشته 

اند یا آن شرایط را مي توانند احراز کنند.
ممکن  اینها  از  بخشي  البته  گفت:  پیک  ره   
است ناشي از فقدان مدارک باشد مانند مدارک 
استعفا  بودند  موظف  که  کساني  یا  تحصیلي 

کنند و استعفا نکرده اند.
وي افزود: در مهلتي که باقي مانده است ممکن 
صالحیت  تأیید  و  شود  رفع  نقص  این  است 
صورت گیرد اما اگر معلوم شود که در واقع آن 
شرط وجود ندارد یا مانعي وجود دارد، طبیعتاً 
وضعیت پرونده به همان شکل رد یا عدم احراز 
باقي مي ماند.سخنگوي هیئت مرکزي نظارت 
بر انتخابات در خصوص وضعیت پرونده افرادي 
ندارد و  آنها هیچ گونه سابقه اي وجود  از  که 
خیلي  گفت:  اند  کرده  نام  ثبت  اول  بار  براي 
این  صالحیت  رد  یا  تأیید  درصد  توانیم  نمي 
افراد را مشخص کنیم ولي مي توانیم بگوییم 

مجلس  در  داوطلبي  سابقه  که  کساني 
پیک  هستند.ره  نفر  باالي8000  نداشتند 
افزود: براي تمام این افراد از مراجع مورد نظر 
توجهي  قابل  بخش  و  گرفته  صورت  استعالم 
که  است  شده  داده  پاسخ  استعالم  آنها  براي 
پاسخ ها بنا بر وضعیت شخص داوطلب متنوع 
است، در مواردي هم که نیاز بوده درخصوص 
افراد و اشخاص تحقیقاتي صورت گرفته است.

وي گفت: از مجموعه اسناد، مدارک و دالیلي 
که در پرونده هر شخص وجود دارد، بررسي ها 
روي آن پرونده صورت گرفته و این مربوط به 
داشته  سابقه  که  کساني  هم  یعني  افراد  همه 
اند و هم کساني که سابقه نداشته اند مي باشد 
اعالم  نتیجه  و  اساس مستندات، قضاوت  بر  و 
خواهد شد.ره پیک در پاسخ به سؤالي درباره 
بر  مبني  رهبري  معظم  مقام  اخیر  فرمایشات 
اینکه بررسي صالحیت ها با دقت صورت گیرد، 
کافي  تالش  با  بتوانند  همه  امیدواریم  افزود: 
منطبق با قانون عمل کنند تا نکاتي که مورد 
نظر ایشان است رعایت شود.وي گفت: چه در 
مرحله بررسي در هیئت هاي نظارت و چه در 
مرحله  در  آن  از  بعد  و  مرکزي  هیئت  مرحله 
دارند  اهتمام  همه  نگهبان،  شوراي  رسیدگي 
رعایت قانوني  ضوابط  و  قانون  ان شاءاهلل   که 

 شود.

سخنگوي هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات:
اعالم نتایج صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس 

سردار سالمی در مراسم گرامیداشت حماسه و ایثار خوانسار:

صدای لرزان آمریکا را شنیدیم 
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آیین اختتامیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان، عصر روز 
پنجشنبه 24 دی ماه برگزار شد. این مراسم در حالی پایان یافت که 59 سرمایه گذار در 
پایان زمان اختتامیه 8  تا  با شهرداری اصفهان اعالم آمادگی کردند و  پروژه های مختلف 
تفاهم نامه میان سرمایه گذاران و شهردار اصفهان، دکتر مهدی جمالی نژاد به امضا رسید. 
گفته شد، ارزش ریالی تفاهم نامه های امضا شده، حدود 2 هزار و 400 میلیارد ریال بوده است.

««اعالم آمادگی 59 سرمایه گذار برای فعالیت در اصفهان 
دبیر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان، در مراسم اختتامیه 
این همایش با اشاره به اینکه در این همایش 48 عنوان و 64 پروژه برای سرمایه گذاران ارایه 
شد، بیان کرد:  برای اجرای این تعداد پروژه، 59 سرمایه گذار اعالم آمادگی کردند که از شب 

گذشته تاکنون برای 8 مورد از آنها تفاهم نامه آماده و امضا شده است.
علیرضا برهانی پور در آیین اختتامیه همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان 
این همایش را آغازگر دوره جدید سرمایه گذاری در اصفهان دانست و اظهار کرد: در این 
همایش دو روزه، 12 نشست تخصصی در محورهای گردشگری، حمل و نقل، مجموعه های 

چند منظوره و صنایع دانش بنیان برگزار شد.
 وی با اشاره به اینکه در این همایش 48 عنوان و 64 پروژه برای سرمایه گذاران ارایه شد، بیان 
کرد:  برای اجرای این تعداد پروژه، 59 سرمایه گذار اعالم آمادگی کردند که از شب گذشته 

تاکنون، تنها برای 8 مورد از آن ها تفاهم نامه آماده و امضا شده است.
دبیر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان، حجم سرمایه گذاری 
تفاهم نامه های منعقد شده را 2 هزار و 400 میلیارد تومان اعالم و ابراز کرد: باید توجه داشت 
که در روزهای آینده نیز، تفاهم نامه های بیشتری منعقد خواهد شد که از ارزش ریالی خوبی 

برخوردار است.
وی تصریح کرد: اصفهان، شهر شناخته شده ای است؛ از این رو شهرداری به واسطه مسئولیتی 

که دارد، می تواند از این ظرفیت برای جذب سرمایه گذاران استفاده کند.
 

««محیط زیست، فناوری اطالعات و توجه به سرمایه گذاری،  محورهای برنامه 1400 
شهرداری است

اصفهان  خالق  شهر  گذاری  سرمایه  فرصت های  بین المللی  همایش  دبیر  سخنان  از  پس 
درباره روند برنامه ها در روز آغازین همایش، نوبت به سخنرانی مشاور امور سرمایه گذاری و 

مشارکت های شهرداری اصفهان رسید.
مشاور امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان گفت: محیط زیست، فناوری 
برنامه 1400  در  توسعه ای  محورهای  مهم ترین  از  سرمایه گذاری ها،  مشارکت  و  اطالعات 

شهرداری اصفهان است.
سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی  همایش  اختتامیه  آیین  در  حسام نژاد  مرتضی  سید 
شهرخالق اصفهان، ضمن تشکر از همکاری تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی استان اصفهان 
برای برگزاری این همایش، اظهار کرد: این مشارکت، در دیدگاه سرمایه گذاران برای فعالیت 

در اصفهان نقش بسزایی داشت و این افراد بارها به این امر اذعان داشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه استقبال از این همایش، خارج از باور مسئوالن برگزاری آن بود، 
افزود: استقبال به گونه ای بود که در هنگام برگزاری پنل های مختلف، همه سالن ها مملو از 

جمعیت بود و جای بسی شکرگزاری دارد.
مشاور امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از 
ظرفیت های معرفی شده در اصفهان، برای سرمایه گذاران از چند ماه گذشته مورد بررسی قرار 
گرفته  است، ابراز کرد: این دو روز را می توان نقطه عطف ارایه ظرفیت ها و همچنین حضور و 

استقبال سرمایه گذاران از ظرفیت های اصفهان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حوزه فعالیت  های خدماتی شهر اصفهان را می توان به راحتی 
به بخش خصوصی واگذار کرد، افزود: در این راستا، شهرداری اصفهان آمادگی الزم را در 

این زمینه دارد.
حسام نژاد با تاکید بر اینکه اطالع رسانی در حوزه سرمایه گذاری نیز، باید مورد توجه قرار 
گیرد، ادامه داد: افزایش کیفیت پشتیبانی از سرمایه گذاران نیز، باید در شهر اصفهان مورد 

توجه باشد.
وی محیط زیست، فناوری اطالعات و مشارکت سرمایه گذاری ها را از مهم ترین محورهای 
توسعه ای در برنامه 1400 شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: با توجه به دریافت عنوان 
شهر خالق برای شهر اصفهان، باید در حوزه سرمایه گذاری نیز این امر مورد توجه قرار گیرد.

««3 درصد از سرمایه گذاری کشور برای اصفهان مصوب شده است
 قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد گفت: حجم سرمایه گذاری مصوب 

برای استان اصفهان، سه درصد کل سرمایه گذاری کشور است.
سید جمال فرج اهلل حسینی در آیین اختتامیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان، با بیان اینکه شهر اصفهان از نگاه عموم مردم جهان جادبه توریستی 
دارد و در این راستا نیز بسیار شایان توجه است، اظهار داشت: این در حالی است که به نگاه 

بسیاری از سرمایه گذاران نیز، این شهر از جاذبه های صنعتی بسیاری برخوردار است.
 وی با بیان اینکه در بازدید گردشگران از اصفهان، باید تمام ظرفیت  های سرمایه گذاری در 
این شهر به این جامعه هدف معرفی شود، اضافه کرد: بنگاه  های اقتصادی و واحدهای تولیدی 
در اصفهان، نیازمند توجه و حمایت هستند و از این رو باید از ظرفیت گردشگران خارجی و 

داخلی در این زمینه بهره برداری الزم صورت پذیرد.
قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری  های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در 
ادامه با اشاره به آمار سال 2014 میالدی درخصوص آخرین وضعیت سرمایه گذاری در جهان 
گفت: بر اساس آخرین برآورد به دست آمده در سراسر جهان در این سال به طور میانگین با 

کاهش 16 درصدی سرمایه گذاری در کشور روبه رو بوده ایم.
وی با بیان اینکه تحریم ها و نبود نقل و انتقاالت مالی در سطح بین المللی، از مهم ترین عوامل 
نبود سرمایه گذاری مناسب در کشور بوده است، ادامه داد: البته باید توجه داشت که این روند 

در تمام کشورهای دنیا وجود داشته است.
فرج اهلل حسینی با اشاره به اینکه در سال 2014، کشور چین بیشترین میزان ورود سرمایه 
خارجی را به خود اختصاص داده است، افزود: در این سال کاهش سرمایه گذاری در کشورهای 

توسعه یافته گزارش شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا تنها کشور دنیا بوده است که در سال 2014 با 2.6 درصد افزایش 
سرمایه گذاری روبه رو بوده است، اظهار داشت: بر این اساس در سال 2014، از 20 کشور با 
ظرفیت سرمایه گذاری زیاد، 9 کشور از کشورهای در حال توسعه هستند که در این میان 

کشور ایران می تواند بهره برداری خوبی در این زمینه داشته باشد.
قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری  های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با 
اشاره به اینکه باید از پتانسیل موجود در دنیا برای جذب سرمایه گذار استفاده کنیم، افزود: 
باید برای کاهش وابستگی به نفت، سرمایه گذاران خارجی را در بخش های مختلف جذب 

کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال آینده میالدی بیشترین 
میزان سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام خواهد شد، ادامه داد:  از 
آنجایی که در حال حاضر کشور ایران امن ترین کشور جهان است، باید برنامه ریزان سیاسته ای 

جدی را در این زمینه پیاده کنند.

 
قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری  های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی 
با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور پس از اجرای برجام، ابراز داشت: انعقاد 
صورت  این  در  که  چرا  دارد؛  قانونی  مجوز  به  نیاز  خارجی،  سرمایه گذاران  با  تفاهم نامه 
سرمایه گذاران خارجی تحت پوشش قانون قرار می گیرند و بسیاری از امور نقل و انتقاالت 

سریع تر انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه از زمان اعالم سرمایه گذاری خارجی، طی 2 الی 3 هفته بسته به نوع و 
میزان سرمایه گذاری، این موارد در هیئت سرمایه گذاری خارجی بررسی و مجوز آن از سوی 
وزیر اقتصاد به نمایندگی دولت امضا می شود، ادامه داد: بخشی از معافیت های مالیاتی تا پایان 
امسال است و قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان یک 

سیاست تشویقی، امسال از سوی مجلس به تصویب رسید.
فرج اهلل حسینی ادامه داد: حجم سرمایه گذاری مصوب برای استان اصفهان سه درصد کل 
سرمایه گذاری کشور است و 10 درصد از سرمایه گذاری این استان تحت پوشش قانون است.

««آلودگی در شهر توریستی اصفهان جایی ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم اختتامیه همایش فرصت های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان با بیان اینکه تاکنون حدود پنج برنامه برای شهر اصفهان تدوین شده 
و در حال حاضر نیز برنامه 1400 در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برای دستیابی به 
اهداف شایسته و جایگاه واقعی اصفهان، باید به جای تدوین برنامه 5 ساله، به فکر تدوین 

برنامه 1500 باشیم.
علی آقامحمدی در آیین اختتامیه نخستین همایش  بین المللی فرصت  های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان، با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های موجود استان اصفهان باید پنج 
درصد از سرمایه گذاری های کشور در این استان انجام شود، اظهار داشت: این میزان معادل 
45 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تعریف شده در 

شهر اصفهان در برابر این ظرفیت قابل توجه نیست.
وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان به تنهایی باید یک سوم ظرفیت سرمایه گذاری استان 
اصفهان را به خود اختصاص دهد، ابراز داشت: این میزان نیز معادل 15 هزار میلیارد تومان 

است که باید به سرمایه گذاری های اساسی منجر شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه برگزاری این همایش را برای 
تعریف سرمایه گذاری های جدید در شهر اصفهان به فال نیک می گیریم، اضافه کرد: شهرداری 
اصفهان به عنوان حکومت محلی، باید به دو صورت شهرداری اصفهان و شهر اصفهان به این 

شهر نگاه کند  و برای این امر باید ظرفیت های اصفهان، شناسایی و ارزیابی شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت کشور ما نبود توجه به ظرفیت ها است، افزود: این در حالی 
است که در کشور ایران بیشتر توجه ها در نگاه اول به پول است و در این راستا نباید فراموش 

کنیم که پول تنها یک وسیله برای رسیدن به هدف است و خود هدف نیست.
آقامحمدی با اشاره به اینکه ظرفیت های گسترده ای در کشور وجود دارد، افزود: برای نمونه 
در کشور ایران، بیش از 25 هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی داریم که جانمایی 

و ارایه آن ها سرمایه گذاری را شکل می دهد.
وی با بیان اینکه اگر نگاه شهرداری به شهر اصفهان است، باید با توجه به اینکه این شهر 
حوزه نفوذ دارد، فعالیت  های گسترده تری در آن انجام شود، ابراز داشت: در حال حاضر محور 
توسعه اصفهان محور قم - اصفهان و اصفهان  - شیراز است؛ چنانچه اصفهان با این دو شهر 

هم افزایی داشته باشد، می تواند نقش مرکزیت خود را به خوبی ایفا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبلمان دو جاده اصفهان - قم و اصفهان 
- شیراز، باید ساماندهی شود، ابراز داشت: این ساماندهی بار جدیدی را بر روی شهر اصفهان 

پیاده نمی کند؛ بلکه در بسیاری از زمینه ها به این شهر برای جذب گردشگر کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای جذب گردشگر به اصفهان، باید بسیاری از مراکز 
از اصفهان تخلیه شوند، گفت: اگر قرار است اصفهان را مرکز جذب گردشگری معرفی کنیم 
باید همه چیز در بعد گردشگری شکل بگیرد؛ این امر باید با توسعه فعالیت های بومی همین 
شهر دنبال شود تا طی 400 سال آینده از اصفهان همچون امروز که آثار 400 سال پیش 

را داریم، اثری به جا بماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه قطار اصفهان - اهواز در حال 
حاضر، بهترین پروژه سرمایه گذاری در حوزه پروژه  های هم افزایی در کشور است، ادامه داد: 
تاکنون سرمایه گذاران زیادی برای اجرای این پروژه اعالم آمادگی کرده اند و بر همین اساس 

باید در دستور کار باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود پنج برنامه برای شهر اصفهان تدوین شده است و در حال 
اهداف  به  برای دستیابی  قرار گرفته است، گفت:  برنامه 1400 در دستور کار  نیز،  حاضر 
شایسته و جایگاه واقعی اصفهان، باید به جای تدوین برنامه پنج ساله به فکر تدوین برنامه 

1500 باشیم.
نباید  هست،  نیز  گذشته  تخریب  که  گذشته  تکرار  کرد:   تصریح  آقامحمدی 
توقع  اصفهان  از  که  باشد  محوری  به  توجه  با  باید  آینده  ایجاد  و  کند  پیدا   ادامه 

داریم.
وی با اشاره به اینکه باید باشگاه سرمایه گذاری در اصفهان راه اندازی شود، ادامه داد: در این 
باشگاه، باید همه اقشار بدون توجه به میزان سرمایه برای سرمایه گذاری دعوت شوند؛ چرا 
که با این اقدام زیرساخت های سرمایه گذاری تغییر می یابد و در نتیجه این بخش متحول 

خواهد شد. 
««عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در شهر توریستی آلودگی جایی ندارد

آقامحمدی با اشاره به آلودگی هوای شهر اصفهان اظهار داشت: باید بسیاری از صنایع از 
اصفهان خارج شوند؛ یعنی اگر قرار است اصفهان شهر توریستی باشد، باید گفت در شهر 

توریستی آلودگی جایی ندارد.
شهر  سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی  همایش  اختتامیه  مراسم  در  آقامحمدی  علی 
خالق در اصفهان، با اشاره به آغاز برنامه ششم توسعه در سال آینده اظهار داشت: حجم 
سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه، برای نرخ رشد 8 درصد 900 هزار میلیارد تومان ساالنه 
پیش بینی شده است که اگر به نسبت جمعیت بخواهیم سهم استان اصفهان را تعیین کنیم، 

ساالنه 45 هزار میلیارد تومان سهم استان اصفهان در این امر خواهد بود.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فراگیری این گونه نشست ها را امری ضروری دانست 
و خاطر نشان کرد: مشکل اساسی کشور این است که برای حل مشکالت از پول و منابع 

شروع می کنیم؛ در حالی که برای حل مشکالت باید بر اساس ظرفیت ها کار را شروع کرد.
آقامحمدی با اشاره به آلودگی هوای شهر اصفهان اظهار داشت: باید بسیاری از صنایع از 
اصفهان خارج شوند؛ یعنی اگر قرار است اصفهان شهر توریستی باشد، باید گفت در شهر 

توریستی آلودگی جایی ندارد.
آقامحمدی با بیان اینکه راه اندازی هتل های هفت ستاره بومی اصفهان نیست، اظهار داشت: 
کاروانسراها در اصفهان بازخورد بهتری خواهد داشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه اگر قرار است در گردشگری اصفهان حرف اول را بزند، باید همه چیز حول محور 
گردشگری باشد، اذعان داشت: با هتل هفت ستاره اصفهان محور نمی شود؛ محوریت اصفهان 
با هتل های کاروان سرایی است؛ چرا که تقلید از دیگران کاری را شکل نمی دهد؛ بلکه نگاه 

بومی است که کار را شکل خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه بحث هم افزایی بحثی کلیدی است، ادامه داد: در حال حاضر برنامه یک  
هزار و 400 اصفهان در حال اجراست؛ اما اگر بخواهیم در آینده حرفی برای گفتن داشته 
باشیم، از هم اکنون باید برنامه یک  هزار و 500 را تدوین کنیم؛ چرا که با نگاه 5 ساله، 5 سال 

تغییر بنیادین شکل نمی گیرد.
آقامحمدی با بیان اینکه باید باشگاه سرمایه گذاری در اصفهان شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: 
اگر نتوانیم زیرساخت ها را تغییر دهیم، سرمایه گذاری متحول نمی شود و در این زمینه نیاز 

به نگاه جدید داریم.

««عطش سرمایه گذاری در اصفهان رفع شود
به سرمایه گذاری ها،  تفاهم نامه های مربوط  امضای  اختتامیه همایش در بخش  در حاشیه 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: سرمایه گذاری عطشی است که باید در نگین 

شهرهای جهان برطرف شود.
همایش  نخستین  روز  آخرین  در  سرمایه گذاران  با  تفاهم نامه  انعقاد  آیین  در  امینی  رضا 
گسترده  حجم  داشت:  اظهار  اصفهان  خالق  شهر  سرمایه گذاری  فرصت های  بین الملی 
این  از  نشان  شد،  همایش  این  در  تفاهم نامه  عقد  به  منجر  که  سرمایه گذاران  استقبال 
سرمایه گذاران اختیار  در  را  گسترده تری  فضای  باید  اصفهان،  آینده  برای  ما  که   دارد 

فضای  ایجاد  کیفی  و  کمی  رشد  به  رو  روند  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی  دهیم.  قرار   
المللی  با برگزاری همایش بین  گسترده تر برای سرمایه گذاری فراهم شود، تصریح کرد: 
این احساس هم در مدیران شهری و هم  اصفهان  فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق 
برای سرمایه گذاران به وجود آمد تا عطش سرمایه گذاری در نگین شهرهای جهان را مغتنم 

شمارند و از این فرصت ها استفاده کنند.
اصفهان در  فعالیت های شهرداری  از  اصفهان ضمن قدردانی  رییس شورای اسالمی شهر 
راستای برگزاری این همایش بیان کرد: امیدواریم این همایش آغاز یک حرکت و اقدامی نو 

برای شهر اصفهان باشد.

خالق  شهر  سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی  درهمایش  پاک  هوای  ««نوید 
اصفهان

نیروگاه 1000مگاواتی خورشیدی در راه اصفهان 
شهردار اصفهان و نماینده یک شرکت آلمانی تفاهم نامه پروژه ساخت نیروگاه برق با انرژی 

خورشیدی را امضا کردند.
اشتون جی فرولینگ عصر امروز تفاهم نامه پروژه نیروگاه برق 1000 مگاواتی را با مهدی 

جمالی نژاد شهردار اصفهان امضا کرد.
شرکت »سوالر صنعت نوآور« با سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو، با همکاری شهرداری 
اصفهان پروژه نیروگاه برق با انرژی خورشیدی را در بخش سگزی اصفهان آغاز می کند و 
طی چند فاز به بهره برداری می رساند. اشتون جی فرولینگ که یکی از سخنرانان اختتامیه 
همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان نیز بود، در این باره گفت: 
خورشید هدیه ارزشمند خداوند است که بدون هزینه این منبع انرژی را در اختیار ما قرار 
داده است.وی افزود: باوجود اینکه ایران دسترسی زیادی به انرژی های فسیلی دارد، قوانین 
جدید از انرژی های نو حمایت می کند. نماینده شرکت سوالر صنعت نوآور به مزیت های 
نیروگاه، ساالنه 180  این  کامل شدن  در صورت  داد:  ادامه  و  پرداخت  انرژی خورشیدی 

میلیون متر مکعب گاز  یا معادل 158 میلیون لیتر سوخت فسیلی ذخیره می شود.
کیلوگرم  هزار  و 140  متصاعد شدن ساالنه یک میلیون  از  می تواند  پروژه  این  افزود:  وی 

دی اکسید کربن در محیط  زیست جلوگیری کند.
به گفته اشتون جی فرولینگ به زودی فاز نخست ساخت نیروگاه خورشیدی سگزی آغاز 
خواهد شد و با کامل شدن این پروژه، طی 30 سال آینده 475 هزار خانه از انرژی پاک 

بهره مند خواهند شد.

گشایش دریچه های جدید سرمایه گذاری به روی اصفهان



 20قلو زايي مار بو آ در اصفهان
اين مار بومي منطقه آمريکاي جنوبي است و نزديک به 6 
سال است که در بوستان جنگلي ناژوان اصفهان نگهداري 

مي شود .
مار بوآ در باغ خزندگان اصفهان 20 قلو  زاييد.

20 قلو زايي مار بو آ در اصفهان
ناژوان  جنگلي  بوستان  خزندگان  و  ها  پروانه  باغ  مدير   
جنوبي  آمريکاي  منطقه  بومي   ، مار  اين   : گفت  اصفهان 

است.
 محمد خاتمي نيا افزود : اين مار نزديک به 6 سال است 

که در بوستان جنگلي ناژوان نگهداري مي شود.
طبيعي  غير  بوآ  مارهاي  در  حد  اين  تا  قلوزايي  چند    
قلوزايي مار در شرايط زندگي مصنوعي و  اما 20  نيست 

آکواريومي به نوعي درکشور نادر است.
 در باغ خزندگان ناژوان اصفهان انواع مارهاي خارجي و 
ايراني ، اژدهاي کمودو و تمساح آمازون در 40  آکواريوم 

نگهداري مي شود.

ريیس جهاد دانشگاهی کشور:

بايد دانش پايه را در صنايع تکرارپذير 
تولید کنیم

رييس جهاد دانشگاهی کشور گفت: در سال های گذشته 
تکرارپذير،  صنايع  در  پايه  دانش  موارد  بسياری  در 
کنيم  توليد  را  دانش  اين  بايد  اما  است؛  شده  خريداری 
که جهاد دانشگاهی گام هايی در چند مورد از اين صنايع 
برداشته است. حميدرضا طيبی در نشستی با بازنشستگان 
جهاد دانشگاهی واحدهای استان اصفهان اظهار کرد: جهاد 
دانشگاهی با تفکر اقتصاد مقاومتی و مديريت جهادی به 
انقالب،  ابتدای  در  نهاد  اين  فعاالن  و  شد  مشغول  کار 
رويکردها  اين  با  را  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  توسعه 

به پيش بردند. 
وی افزود: جهاد دانشگاهی هم اکنون نيز 10 تا 15 سال 
دليل  به  متأسفانه  اما  می کند؛  حرکت  جامعه  از  جلوتر 
مشکالتی که وجود داشته، جلوی بسياری از کارهای آن 
گرفته شده و حرف هايی که اين نهاد می زده، شنيده نشده 

است.
 رييس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: توسعه علم و فناوری 
با مشکل مواجه است و توجه الزم به آن نشده است. در اين 
ميان جهاد دانشگاهی بايد نقش موثرتری ايفا کند؛ مقام 
معظم رهبری نيز فرمودند جهاد دانشگاهی کارهای گزين 
 را انجام دهد؛چرا که کارهای معمولی را همه می توانند به 

سرانجام برسانند.

رد شهر و استانها 4

قائم  مقام وزير صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت جهانی صنعت 
نساجی را 800 ميليارد دالر اعالم کرد و گفت: صادرات، يکی از 
در  خسروتاج  مجتبی  است.  نساجی  صنعت  توسعه  ضرورت های 
مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه نساجی اصفهان، با بيان اينکه 
به زودی شاهد برداشته شدن تحريم ها عليه کشور خواهيم بود، 
اظهار کرد: همه صنعتگران و توليدکنندگان کشور، بايد از فضای 
جديد ايجاد شده، استفاده کنند. به گفته وی، دانش بشری که در 
آمريکا و اروپا شکل گرفته، حاصل تالش همه ملت ها و حق همه 
کشورهاست که از آن بهره مند شوند و اگر ما با آنها ارتباط داشته 

باشيم، دستاورد همه دنيا را سهيم می شويم.
«« افزایش زمینه های سرمایه گذاری

اينکه فضای  بر  تاکيد  با  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
و  فناورانه  ارتباطات  می تواند  تحريم ها،  از  بعد  جديد  اقتصادی 
کرد:  تصريح  افزايش دهد،  را  در کشور  زمينه های سرمايه گذاری 
البته نبايد نسبت به دستاوردهای داخلی بی تفاوت باشيم. وی با 
اشاره به اينکه استقالل و خودکفايی هر کشور مرهون ظرفيت های 
واقعی و داخلی آن است، بيان کرد: سرمايه گذاری مشترک با خود، 

مديريت، بازاريابی، بازار و پذيرش ريسک به همراه می آورد.
««اهمیت استقالل و خودکفایی در صنعت

خسروتاج بر اهميت استقالل و خودکفايی در صنعت تاکيد کرد و 
گفت: اين مفاهيم، زاده تاکيد بر ظرفيت های داخلی است؛ اما در 
کنار آن بايد از فرصت ارتباط با دنيا استفاده کرد و فضای جديد 
می تواند همه ابعاد سرمايه گذاری، دانش، فناوری و بازار را تقويت 
وزارتخانه  اين  برای  نساجی  صنعت  اينکه  به  اشاره  با  وی  کند. 

صنعتی راهبردی و کليدی است، اظهار کرد: صنعت نساجی بايد 
چشم انداز، سياست، راهبرد و برنامه عملياتی مشخصی داشته باشد.

««سهم ایران در صنعت نساجی
به گفته وی فرصت های بسيار خوبی در صنعت نساجی وجود دارد 
که حداقل 30 درصد آن نياز به نوسازی و تعويض ماشين آالت 

اين بخش دارد؛ عالوه بر اين صادرات يکی از ضرورت های توسعه 
صنعت نساجی است.

تجارت  حجم  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم  گفته  به 
در  ايران  اما  است؛  دالر  ميليارد  نساجی،800  محصوالت  جهانی 
بهترين سال ها با يک ميليارد دالر صادرات و يک ميليارد و 500 
ميليون دالر واردات، در اين صنعت ايفای نقش کرده است. وی اين 
رقم را سهم بسيار پايينی عنوان کرد و گفت: جای توسعه بسياری 

در نساجی، به عنوان صنعتی کليدی و راهبردی وجود دارد.
««قاچاق

خسروتاج در ادامه قاچاق را بزرگ ترين چالش صنعت نساجی کشور 
عنوان کرد و افزود: قاچاق بسياری از صنايع را درگير خود کرده و 
وزارت صنعت نيز پيگير مبارزه با آن است. به گفته وی بيش از هر 
چيز قاچاق کاالهای نساجی در رکود حاکم بر صنعت نساجی ايران، 

جدای از رکود حاکم بر کشور، سهم دارد.
««حرکت برای صنعت نساجی

وظيفه  اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم   
صنعت  برای  حرکت  بستر  کردن  فراهم  دولتی  بخش  مسئوالن 
صنعت  صنعتگران  و  توليدکنندگان  کرد:  تاکيد  است،  نساجی 
نساجی بايد در زمينه مسائل بانکی، مالياتی و تامين منابع نوسازی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کنار خود ببينند. به گفته وی، 
توجه وزارت صنعت به نساجی به دليل اشتغال زايی و ظرفيت های 
زياد، به گونه ای ويژه  است و صنعتگران بايد راه را به دولت نشان 
رقابت  برای  شرايط  کردن  آماده  دولت،  وظيفه  که  چرا  دهند؛ 

توليدکنندگان است.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:

صادرات يکی از ضرورت های توسعه صنعت نساجی است
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 « گشتی در اخبار
مدير عامل سازمان فضای سبز شهرداری يزد:

تسريع احداث پارک بزرگ حسن آباد يزد
بهره برداری  برای  از تالش  يزد،  فضای سبز شهرداری  و  پارک ها  عامل سازمان  مدير 
اين  اقدامات،  برخی  با  گفت:  و  داد  خبر  يزد  آباد  بزرگ حسن  پارک  سريع تر  هرچه 
بزرگ  پارک  احداث  مراحل  از  بازديد  در  صفدرپور  محمد  می شود.  تسريع  احداث 
شهری  پارک های  بزرگ ترين  از  يکی  يزد،  آباد  پارک حسن  داشت:  اظهار  حسن آباد 
مرکز استان به شمار می رود و همه تالش خود را برای 
تسريع در احداث اين پارک به کار گرفته ايم. وی عنوان 
پارک،  اين  سبز  فضای  توسعه  انجام  منظور  به  کرد: 
350 اصله نهال از انواع گونه های پالم، کاج توپی، زبان 
گنجشک و سرو خمره ای در اين پارک غرس شده است. 
صفدرپور بيان کرد: اين تعداد نهال که در مساحتی بالغ 
سيستم  با  و  است  شده  کاشته  مربع  متر  هزار  پنج  بر 
آبياری تحت فشار از مخزن ذخيره آب، آبياری می شود. 
وی خاطر نشان کرد: اين پارک از مصوبات شورای دوره 
است.  حسن آباد  محروم  منطقه  مردم  درخواست های  و  نيازها  از  و  يزد  شهر  چهارم 
صفدر پور افزود: با غرس نهال و اجرای همزمان عمليات عمرانی، تجهيزات تفريحی و 
ورزشی اين پارک نيز به زودی نصب می شود و مورد استفاده شهروندان قرار می گيرد. 
بازديدهای مستمر اعضای شورای اسالمی شهر يزد و شهردار از اين پارک، در راستای 

تسريع در عمليات عمرانی و آبادانی پارک به صورت هفتگی انجام می شود.

کاهش 50 درصدی تعداد روزهای 
هوای ناسالم اصفهان در سال 94

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه امروز 
همه دستگاه ها و عموم مردم وظيفه دارند در راستای حفظ محيط 
شاهد  شده  انجام  اقدامات  اساس  بر  گفت:  کنند،  فعاليت  زيست 
کاهش 50 درصدی تعداد روزهای هوای ناسالم و افزايش 2.5 برابر 
تعداد روزهای هوای سالم در سال 94، نسبت به سال 92 هستيم.به 
گزارش کيميای وطن، حميد ظهرابی در سخنان پيش از خطبه های 
نماز جمعه اين هفته به مناسبت روز ملی هوای پاک اظهار کرد: اصل 
50 قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان يکی از اصول مترقی بر 
حفاظت از محيط زيست عمومی تأکيد شده است. مديرکل حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه بر اساس اصل 50 قانون 
هر اقدام و فعاليت اقتصادی و اجتماعی که منجر به تخريب محيط 
اين اصل رعايت می شد  اگر فقط  زيست شود تخلف است، گفت:  
امروز ديگر شاهد معضالتی چون آلودگی هوا، کمبود آب و آلودگی 

منابع آبی و خاکی، پديده گرد و غبار و آلودگی نبوديم.
 وی با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب نسبت به مسائل زيست 
محيطی و رعايت حقوق محيط زيست به عنوان يک وظيفه همگانی 
گفت:  ابراز نگرانی رهبری نسبت به مسائل محيط زيست به عنوان 

يک هشدار و خطر جدی تلقی می شود.
 ظهرابی تأکيد کرد: حفظ منابع محيط زيستی يک ارزش است، 
طبق فرموده رهبری هر کسی که نسبت به رعايت قوانين محيط 
زيست کوتاهی کند و اقدام به تخريب محيط زيست نمايد مجرم 
شناخته می شود. وی گفت: بر اساس سياست های کالن ابالغی از 
سوی رهبری هيچ بهانه و توجيهی برای تخريب جنگل و محيط 
استان  زيست  محيط  حفاظت  مديرکل  نيست.  پذيرفته  زيست 
از سوی رهبری در  ابالغی  به سياست های کالن  اشاره  با  اصفهان 
زمينه محيط زيست خاطر نشان کرد: حتی امروز هم هوای اصفهان 
در شرايط ناسالم برای افراد حساس است، البته بايد اذعان کرد با 
توجه به سياست ها و اقداماتی که با توجه به تأکيدات استاندار صورت 
گرفته است شاهد افزايش 2.5 برابری تعداد روزهای هوای سالم در 9 

ماهه سال 94 نسبت به سال 92 هستيم.

استاندار کرمان تاکید کرد: 

مراکز درمان و کاهش اعتیاد بايد توسعه پیدا کند
استاندار کرمان بر لزوم توسعه مراکز درمان و کاهش اعتياد در استان کرمان تاکيد کرد و 
گفت: در اين خصوص آمادگی پرداخت سه برابر اعتبار اختصاص يافته را از سوی مرکز به 
استان داريم. عليرضا رزم حسينی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 

کرمان با اشاره به راه اندازی مرکز درمان و کاهش آسيب 
ماده 16 ويژه زنان با حضور قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور در کرمان، اظهار کرد: همه کشورهای 
دنيا به نوعی با مساله اعتياد و آسيب های ناشی از آن درگير 
هستند. وی با اشاره به عملياتی شدن مصوبات سفر سال 
گذشته وزير کشور به استان کرمان، تصريح کرد: در بحث 
مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی صورت گرفته است. رزم 
حسينی با اشاره به تبعات هم جواری کرمان با استان های 
استان ها  اين  نظارت جدی در  اظهار کرد: چنانچه  مرزی، 

بود.  اعمال شود، ديگر شاهد مشکالتی نظير قاچاق مواد مخدر در استان کرمان نخواهيم 
نماينده عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه امنيتی صورت گرفته 
و برای راه اندازی مراکز درمانی آمادگی داريم سه برابر اعتباری را که از سوی مرکز به استان 
کرمان اختصاص پيدا می کند، پرداخت کنيم؛ چرا که نيازمند توسعه مراکز درمانی در اين 
مراکز  درمانی، گفت: در تالش هستيم  مراکز  تقويت  لزوم  بر  تاکيد  با  منطقه هستيم. وی 
درمانی ماده 16 را در چند شهرستان اصلی استان کرمان به ويژه برای بانوان راه اندازی کنيم.

مدير کل حمل و نقل چهار محال و بختیاری عنوان کرد:
کاهش 18 درصدی میزان تصادفات در چهار محال و بختیاری

مدير کل حمل و نقل و پايانه های استان چهار محال و بختياری گفت: طی 
شش ماه نخست امسال، ميزان تصادفات در استان 18 درصد کاهش داشته 
جاری،  سال  در  فوتی  تلفات  کرد: سهم  اظهار  سلمان زاده  منوچهر  است. 
توسط وسايل نقليه و کاربران جاده ای در تصادفات استان، 198 نفر است.

 وی با بيان اينکه بيشترين سهم تلفات مربوط به وسيله نقليه سواری به 
ميزان 67.8 درصد است، افزود:  وسايل نقليه اتوبوس، مينی بوس و کاميون 

با يک درصد کمترين سهم تلفات را به خود اختصاص داده اند. 
با اشاره به اينکه، 90 در صد تلفات جاده ای مربوط به وسايل  سلمان زاده 
نقليه سواری، عابر پياده و موتور سيکلت است، تصريح کرد: متأسفانه تعداد 
تلفات در استان نسبت به ميزان تلفات در کشور 51.7 درصد بيشتر است. 
وی درصد سهم فوتی ها در فصل تابستان در کشور را  32 درصد عنوان 
با  که  است  بوده  درصد   38 استان  در  ميزان  اين  متاسفانه  گفت:  و  کرد 
توجه به افزايش مسافرت ها در اين فصل الزم است برنامه اصالحی در نظر 

گرفته شود.
در  فوت شدگان  سهم  درصد  استان  پايانه های  و  نقل  و  حمل  کل  مدير   
محل حادثه را در کل کشور و استان به ترتيب، 59 و 60.1 درصد عنوان 
و تصريح کرد:  سهم فوت موتورسواران در کشور 18.5 درصد و در استان 

11.6 درصد گزارش شده است.
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شماره دادنامه : 9409970352801300 تاریخ تنظیم : 1394/9/29 شماره پرونده : 9409980359500541 شماره 
بایگانی : 940911شاکي و متهم: خانم مریم توسلي فرزند مظفر شاکي و متهم، به نشاني اصفهان: خ نظر غربي، 
ک قینان، بن شقایق ، پالک 7 متهم: آقاي پژمان زیبایي فرزند پرویزـ  مجهول المکان  اتهام: انتشار مطالبي مشتمل 
بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشاي اسرار شخصي   گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

درخصوص اتهام آقاي پژمان زیبایي فرزند پرویز دائر بر تهدید به ضررهاي شرافتي به منظور اعمال منافي عفت 
در فضاي مجازي موضوع شکایت خانم مریم یوسفي ، با عنایت به اظهارات شاکي، گزارش فتا، محتواي پیامهاي 
ارسال شده از ناحیه متهم به شاکي و متواري بودن متهم مجرمیت وي با قید این که اقدام وي نوعي تهدید و 
منطبق با ماده 669 قانون تعزیرات است، ثابت است و دادگاه به استناد ماده اخیرالذکر و با رعایت ماده سوم قانون 
وصول برخي از درآمدهاي دولت وي را به پرداخت 2 میلیون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم 
مي نماید و در خصوص اتهام خانم مریم توسلي دائر بر انتشار محتویات مستهجن در فضاي مجازي براي کمتر 
از 10 نفر، با عنایت به گزارش پلیس فتا، اظهارات متهم و اقرار وي به ارسال محتویات به شرح فوق براي آقاي 
پژمان زیبایي و اینکه نامبرده با وصف ابالغ جهت تحقیق و دفاع در دادگاه حاضر نشده است مجرمیتش محرز 
است و دادگاه به استناد تبصره دوم ماده 742 قانون تعزیرات وي را به پرداخت 5 میلیون ریال جزاي نقدي در 
حق صندوق دولت محکوم مي نماید. ادوات مکشوفه به موجب ماده 215 قانون مجازات اسالمي پس از حذف 
دادههاي مبتذل و مستهجن به متصرف یا متصرفین تحویل گردد. آراء صادر شده غیابي و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي دراین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهي در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان مي باشد. 29307 / م الف
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفري دو اصفهان ـ رضا تقي یار

ابالغ 
ریاست محترم اجراییات شورای حل اختالف )شماره 1( شعبه 3 )حقوقی( استان اصفهان

با سالم و ادب
احتراماً عطف به دعوتنامه پرونده کالسه 420/92 موضوع دعوی خانم افسر همت دهنوی بطرفیت آقای مهدی 

تقی پورثانی به استحضار عالی می رساند:
با توجه به قرار کارشناسی مبنی بر )ارزیابی لوازم منقول( به اتفاق و راهنمایی خواهان به آدرس اصفهانـ  شاهین 
شهر ـ خ حافظ جنوبی ـ فرعی 2 غربی ـ پالک 18 مراجعه و از اموال مستعمل معرفی شده بازدید و صورت 
برداری گردید که وضعیت، مشخصات و کیفیت اکنون اموال پس از بررسی های الزم به همراه درج قیمت پایه 
و مبنای مزایده ذیاًل گزارش شده و تقدیم می گردد. بنده و همراهان با کمک یکدیگر نسبت به خواندن لیست 
توقیفی مندرج در پرونده، تالشی مضاعفی نموده تا موفق به یافتن اکثر کاالها شدیم، فلذا اندکی از بندها به علت 
بدخطی قابل خواندن و تشخیص نموده، که در صورت مشخص شدن آمادگی هر گونه همکاری را اعالم می 
نمایم. 1ـ 1 عدد تشک 1 نفره فوم دار داخل کاور به مبلغ 300/000 ریال ، 2ـ 1 عدد میز کامپیوتر چوبی به مبلغ 
300/000 ریال، 3 ـ 1 دستگاه مانیتور Brand LG LCD معیوب حدود 17 اینچ به مبلغ 500/000 ریال، 4 ـ 1 
سرویس مبلمان 7 نفره شامل ) 1 عدد کاناپه 2 نفره + 1 عدد مبل 2 نفره + 1 عدد مبل 3 نفره( به مبلغ 3/500/000 
ریال، 5 ـ 1 دستگاه اجاق گاز 5 شعله Brand Lofraدارای Oven & Grill به مبلغ 4/0000/000 ریال ، 6ـ 
2 تخته فرش ماشینی 3×4 متر نقره ای رنگ نقش آفرین 700 شانه تراکم 1400 به مبلغ 10/000/000 ریال، 7 
ـ 1 تخته فرش ماشینی 2×3 متری )6متری( نفیس اصفهان 1200 تراکم به مبلغ 3/000/000 ریال، 8 ـ 3 تخته 
دم فرشی )1 تخته گرد + 2 تخته کوچک( به مبلغ 300/000 ریال، 9ـ 3 عدد قاب عکس شامل )1 عدد مزین 
به اسماء اهلل + 1 عدد تصویر + 1 عدد منظره( به مبلغ 150/000 ریال، 10ـ 1 سرویس ناهار خوری آشپزخانه 
شامل ) 1 عدد میز شیشه ای کوچک و سه پایه فلزی + 3 عدد صندلی چرمی( به مبلغ 350/000 ریال، 11ـ 3 
 Brand Tifallعدد میز عسلی کوچک و بزرگ )1 عدد شکسته( به مبلغ 100/000 ریال، 12ـ  1 دستگاه توتستر
به مبلغ 800/000 ریال، 13ـ 1 دستگاه مکروفر Brand Samsung به مبلغ 1/500/000 ریال ، 14ـ 1 دستگاه 
فکس Brand Panasonic KX FM 388 به مبلغ 500/000 ریال، 15ـ 1 عدد تخت یک نفره چوبی به مبلغ 
300/000 ریال ، 16ـ 1 تخته پتو به مبلغ 100/000 ریال، 17ـ حدود 5 دست سرویس رخت خواب به مبلغ 
2/000/000 ریال ، 18ـ 1 عدد جعبه الکی سیخ کباب دارای محتویات مذکور به مبلغ 50/000 ریال، 19ـ 1 عدد 
ویترین چوبی شامل )4طبقه + 1 عدد کمد در پایین( به مبلغ 2/000/000 ریال، 20ـ تعدادی اسباب بازی کودک 
شامل )6 عدد عروسک پارچه ای + 2 عدد دوچرخه عروسکی + 1 عدد موتور عروسکی( به مبلغ 300/000 
ریال ، 21 ـ 1 جلد قرآن کریم به مبلغ 30/000 ریال، 22ـ 1 عدد زونکن و محتویات کاغذ 23ـ 1 عدد فالسک 
Flasks به مبلغ 100/000 ریال، 24ـ 6 عدد بشقاب چینی میوه خوری + 1 عدد دیس Brand Decopal به 
مبلغ 200/000 ریال ، 25ـ 1 سرویس چینی Brand P.A.K Glass USA شامل )6 عدد بشقاب + 6 عدد 
توری چای + 1 عدد درب باز کن + 1 عدد پوست کن + 1 عدد پیتزا بر+1 عدد قاشقک به مبلغ 300/000 ریال ، 
 Brand Tramontina Stainless به مبلغ 200/000ریال، 30ـ 1 سرویس Brand KJF 29 ـ 1 عدد قوری
Steel Japan  شامل ) 6 عدد کارد + 6 عدد چنگال + 6 عدد قاشق( به مبلغ 900/000 ریال، 31ـ 1 عدد پارچ 
+ 5 عدد لیوان ناهمگون به مبلغ 30/000 ریال ، 32ـ 1 سرویس Brand Tintelon شامل ) 1 عدد ماهی تابه 
 Brand 3 عدد قابلمه در سایزهای مختلف + 3 عدد دری( به مبلغ 800/000 ریال، 33ـ 1 دستگاه تلویزیون +
LCD Samsung UA425550 حدود 36 اینچ به مبلغ 50/000/000 ریال، 34ـ 1 عدد میز تلویزیون شیشه ای 
3 طبقه به مبلغ 1/000/000 ریال ، 35ـ 1 عدد محافظ برق به مبلغ 20/000 ریال، 36ـ 3 تکه قفسه الکی کشویی 
قهوه ای رنگ به مبلغ 300/000 ریال ، 37ـ 2 عدد چای ساز Brand Germany Glass به مبلغ 350/000 
ریال، 38ـ 1 دستگاه جاروبرقی سطلی سپاهان S7840 به مبلغ 400/000 ریال، 39ـ 1 دستگاه جاروبرقی شارژی 
Brand Magic به مبلغ 350/000 ریال، 40ـ 1 عدد محفظه نان الکی به مبلغ 10/000 ریال، 41ـ 1 دستگاه 
صحافی حرارتی Brand Xoffice Thermal Binder به مبلغ 800/000 ریال، 42ـ 1 دستگاه تلفن رومیزی 

Brand Senator به مبلغ 50/000 ریال، 43ـ 1 عدد سه پایه دوربین به مبلغ 600/000 ریال، 44ـ 1 دستگاه 
دوربین دیجیتال Brand CanonX2EOS فاقد مموری به مبلغ 5/000/000 ریال، 45ـ 1 عدد جعبه ابزار آهنی 
برنگ قرمز شامل )1 عدد چکش + 1 عدد سمباده + 1 عدد انبر لوله گیر+ 1 عدد اره آهن بر+1 عدد آچار فرانسه 
بزرگ + سیم آنتن+1 عدد سیم لخت کن + 2 عدد دستگاه پانچ + 1 عدد تراز بنایی + 1 عدد قلم مو+ تعدادی 
اتصاالت متفرقه( به مبلغ 500/000 ریال، 46 ـ 1 دستگاه ماساژور Brand Dolphin به مبلغ 200/000 ریال، 
47ـ 1 عدد دستگاه کپسول آتش نشانی 1 کیلویی به مبلغ 100/000 ریال ، 48ـ 2 عدد سینی الکی به مبلغ 50/000 
ریال، 49ـ 1 دستگاه Band LG DVD به مبلغ 300/000 ریال، 50 ـ 2 جفت دمپایی به مبلغ 10/000 ریال، 
51ـ 4 عدد گلدان الکی به مبلغ 5/000 ریال ، 52ـ 1 عدد کوله پشتی Brand Kappa به مبلغ 300/000 ریال، 
53ـ 1 عدد صندلی گردان رایانه صنعت به مبلغ 300/000 ریال، 54ـ 1 عدد توپ بازی به مبلغ 5/000 ریال، 
55ـ 3 عدد لوستر شکسته ، 56ـ 1 عدد اجاق گاز مسافرتی + 4 عدد کپسول مربوطه Brand Simex به مبلغ 
350/000 ریال، 57ـ 1 کیف کوچک آرایشگاه مردانه آبی رنگ با محتویات ناقص ، 58ـ 1 جفت کفش اسکیت 
بچه گانه M34-37 به مبلغ 400/000ریال، 59ـ 2 عدد بند رخت فلزی آپارتمانی به مبلغ 200/000 ریال، 60ـ 
1 عدد جاکفشی فلزی 3 طبقه به مبلغ 50/000 ریال، 61ـ 1 دستگاه بخاری گازی Brand ATOR کوچک به 
مبلغ 400/000 ریال، 62ـ 1 عدد فوتبال دستی کوچک به مبلغ 150/000 ریال، 63ـ 35 جلد کتابهای متفرقه به 
مبلغ 150/000 ریال، 64ـ 1 عدد نردبان فلزی برنگ قرمز به مبلغ 400/000 ریال، 65ـ 2 تکه لوله بخاری به مبلغ 
20/000 ریال، 66ـ 2 عدد بلندگوفاقد قاب Brand Master به مبلغ 300/000 ریال، 67ـ 1 عدد کتری زردرنگ 
کوچک روحی به مبلغ 20/000 ریال، 68ـ 1 عدد گاز پیک نیک به مبلغ 50/000 ریال، 69ـ 1 عدد دیش ماهواره 
به مبلغ 200/000 ریال، 70ـ 2 دستگاه دوچرخه بچه گانه به مبلغ 1/500/000 ریال، 71ـ 2 دستگاه بخاری گازی 
بزرگ به مبلغ 1/500/000 ریال، 72ـ 1 عدد محفظه ظروف فلزی به مبلغ 50/000 ریال، 73 ـ 1 دستگاه بخارپز 
Brand Bishel به مبلغ  700/000 ریال، 74ـ 1 عدد سطل آشغال الکی کوچک به مبلغ 10/000 ریال، 75ـ 
1 دستگاه چای ساز Brand Bishel + صفحه مربوط به مبلغ 400/000 ریال، 76ـ 1 دستگاه ساعت دیواری 
Brand Tara به مبلغ 300/000 ریال، 77ـ 1 دستگاه ارگ بچه گانه Brand GTC 3738 به مبلغ 800/000 
ریال، 78ـ 1 دستگاه دریل Brand Black & Decke  به مبلغ 800/000 ریال، 79ـ 1 دستگاه آبمیوه گیری 3 
کاره Brand Panasonic به مبلغ 500/000، 80ـ 1 دست قاشق و چنگال Brand Unique حدود 40 تکه به 
مبلغ 300/000 ریال، 81ـ 1 دستگاه چرخ گوشت Brand Panasonic به مبلغ 1/500/000 ریال، 82ـ 1 عدد 
چسب فوری فیکس به مبلغ 5/000 ریال، 83ـ 4 عدد المپ 100 به مبلغ 2/000 ریال، 84ـ  1 عدد المپ شارژی 
به مبلغ 50/000 ریال، 85 ـ 1 دست سرویس شکالت خوری Brand Soga شامل ) 1 عدد بزرگ + 6 عدد 
کوچک + 6 عدد پیش دستی( به مبلغ 300/000 ریال، 86ـ  مقداری لوله پالستیکی جهت وسایل گازسوز به مبلغ 
30/000 ریال، 86ـ  مقداری لوله پالستیکی جهت وسایل گازسوز به مبلغ 30/000 ریال، 87ـ  1 عدد بلور ایرانی 
 Rice Coocerمیوه خوری به مبلغ 30/000 ریال، 88ـ  1 عدد منقل به مبلغ 30/000 ریال ، 89ـ  1 دستگاه پلوپز
به مبلغ 800/000 ریال، 90 ـ 1 دستگاه آبمیوه گیری پارس خزر به مبلغ 400/000 ریال، 91 ـ 1 دست سرویس 
زودپز 3 تکه Brand Kalorance به مبلغ 1/000/000 ریال، 92ـ 1 دستگاه اتوپرس Brand Niko به مبلغ 
2/000/000 ریال ، مبلغ کل: شصت و پنج میلیون و هفت هزار ریال )65/007/0000(. توضیحات: 1. بر اساس 
اظهارات خواهان مبنی بر بدهکار بودن خوانده، 3 قلم از وسایل موجود در لیست به شرح ذیل تحت عنوان توقیفی 
اعالم می گردد. 2. یک برگه تصویر از صورتجلسه مورخ 92/03/02 به پیوست الصاق گردیده است. 1ـ 1 دستگاه 
 Brand به مبلغ 6/000/000 ریال، 2ـ 1 دستگاه یخچال و فریزر Brand Hice H1252w ماشین لباس شویی
LG فریزر باال و یخچال پایین به مبلغ 10/000/000 ریال، 3ـ 1 دستگاه ماشین شارژی به مبلغ 1/000/000 
ریال، مبلغ کل: هفده میلیون ریال )17/000/000( م الف 28825  اجرای ی احکام شورای حل اختالف شعبه 3 

آگهی ابالغ 
شماره دادنامه : 949970351100801 تاریخ تنظیم : 1394/05/29 شماره پرونده : 9309980351100722 شماره 
بایگانی شعبه : 930818خواهان: بانک مهر اقتصاد )شرکت سهامی عام( به نمایندگی حمید نوری با وکالت خانم 
ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان: خ شیخ صدوق شمالی، ما بین چهارراه نیکبخت و شیخ مفید ، نبش 
کوی شهیدان همتی پالک 2 واحد 2  خواندگان: 1. آقای رضا کاظمی راشنانی فرزند علی به نشانی شهرستان 
اصفهان، پل شهرستان، خ بازارچه، ک انصارالمهدی، ک میالد، پالک 17 2. آقای علی کاظمی فرزند مانده علی 
به نشانی شهرستان اصفهان، خ آبشار راشنان کراج،  بن بست نگارستان 3. آقای ناصر نگهبانی فرزند عبدالرحیم 
به نشانی شهرستان اصفهان، مشتاق دوم، جنب پل غدیر، پالک 75754  خواسته ها: 1. تأمین خواسته 2. مطالبه 
وجه چک 3. مطالبه وجه سفته   گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد )شرکت سهامی عام( با مدیریت آقای حمید نوری با وکالت خانم ساناز 
معقولی به طرفیت آقایان 1ـ رضا کاظمی راشنانی فرزند علی 2ـ علی کاظمی فرزند مانده علی 3ـ ناصر نگهبانی 
فرزند عبدالرحیم به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 875 /158/442 ریال بابت صدور 
به شماره های  به شماره خزانه داری کل 954469 و 954468 و 7022480 و دو فقره چک  سه فقره سفته 
892/06658098 مورخ 93/3/27 عهده پست بانک و 431/313342 مورخ 93/3/27 عهده بانک صادرات به 
الزحمه کارشناسی و خسارات  دادرسی و حق  الوکاله وکیل، هزینه  بر حق  قانونی مشتمل  انضمام خسارات 
تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق 
سفته ها و چکها و گواهینامه عدم پرداخت چکها و وجود اصل چکها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
صادر کننده و ضامنین آنها و استحقاق دارنده اسناد در مطالبه وجه آنها داشته و با توجه به عدم حضور بالوجه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و 
موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص 
مصلح نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی مصوب سال 1379 و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 63/2/19 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 158/442/875ا ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارمیلیون و ششصد و پنجاه و سه 
هزار و دویست و هشتاد و شش ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت پنج میلیون و دو هزار و ششصد و بیست 
و نه ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها برای چکها 
و تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ 93/9/24 بابت سفته ها بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و اجرای احکام 
مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و نسبت به وصول آن به نفع خواهان اقدام 
نماید و در خصوص دعوی خواهان مازاد بر محکوم به، به لحاظ فقدان ادله اثباتی در این قسمت دعوی خواهان 
را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
نماید. و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه وکیل محترم خواهان 
با وصف ابالغ قانونی نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا به استناد تبصره ماده 108 و ماده 119 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار رد درخواست خواهان 
را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت خواندگان و ماهوی غیابی بوده و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و قرار رد تأمین خواسته نیز قابل تجدید 

نظر نمی باشد.ض 29314/ م الف
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده

دادنامه
 : شعبه  بایگانی   شماره    9409980361500750 کالسه  پرونده   9409976837000824  : دادنامه  شماره 
940418شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره  خواهان: آقا سیما گل رحیمی فرزند 
نظام الدین به نشانی اصفهان، میدان الله، خ محور اصفهانی )گاز(، کوچه پاسارگاد، کوچه محمد، پالک 28  
خوانده: آقای حبیب اله عبدلی، فرزند سیف الدین به نشانی مجهول المکان  خواسته: طالق به درخواست زوجه  
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاهدر خصوص دادخواست خانم سیما گل رحیمی فرزند نظام الدین به طرفیت آقای حبیب اله عبدلی به 
خواسته صدور حکم طالق مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود که )ما در سال 
1376 ازدواج کردیم و در سال 1381 طبق حکم دادگاه طالق گرفتیم و حدوداً سه ماه بعد از آن همسرم به من 
رجوع کرد و ما به زندگی مشترک ادامه دادیم و صاحب دو فرزند به نام های امیرحسین 12 ساله و محمد ده ساله 
شدیم، همسرم حدوداً یک سال و سه ماه پیش منزل مشترک را ترک کرد و تاکنون برنگشته است و هیچ نفقه ای 
پرداخت نکرده است و هیچ خبری از وی نیست لذا با توجه به عسر و حرج من تقاضای صدور حکم طالق را 
دارم ... من نسبت به مهریه و سایر حقوق مالی هیچگونه ادعایی ندارم و هزار تومان از مهریه را در قبال طالق بذل 
می کنم( اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان حکایت از آن دارد که زوج حدوداً یک سال و نیم است که 
زندگی مشترک را ترک کرده و به منزل برنگشته است و هیچ نفقه ای پرداخت نکرده است. علی هذا دادگاه پس 
از احراز وجود علقه زوجیت فی ما بین طرفین حسب سند نکاحیه مورخ 81/9/20 با عنایت به شرح دادخواست 
تقدیمی از ناحیه زوجه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی، اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان عدم 
حضور خوانده بابت هر گونه دفاع موثر در رد ادعای خواهان علی رغم ابالغ قانونی نظریه داوری کلینیک خانواده، 
نظریه مشاور محترم قضایی و اینکه شارع مدس و حکم و تکلیف ماال یطاق نمی نماید عسر و حرج زوجه در 
ادامه زندگی مشترک را محرز دانسته و مستنداً به بند یک ماده 1130 قانون مدنی و مواد 26، 27، 29، 32 قانون 
حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعالم می نماید. نوع طالق با توجه به بذل 
یک هزار تومان از مهریه در قبال طالق بائن و عده طالق سه طهر می باشد، رعایت مواد 1134، 1135، 1140، 
1142 قانون مدنی حسب مورد بر عهده مجری صیغه طالق می باشد، در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه 
جهت اجرای صیغه طالق، دفترخانه ثبت طالق وفق مقررات ماده 33 قانون حمایت خانواده اقدام خواهند نمود، 
ضمناً حضانت فرزندان مشترک با زوجه می باشد و زوج مکلف است ماهیانه جمعاً پانصد میلیون ریال به عنوان 
نفقات فرزندان مشترک به زوجه پرداخت نماید و زوج می تواند هر هفته جمعه ها از ساعت 9 صبح لغایت 19 
با فرزندان مشترک مالقات نماید. مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی است. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و ظرف بیست روز پس از 

آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.پ
 29320/م الف

رئیس شعبه ده دادگاه خانواده اصفهان ـ شفیع زاده 

دادنامه
 شماره دادنامه 9409970351001432 تاریخ تنظیم : 1394/8/28 شماره پرونده : 940998035100569 شماره 
با وکالت آقای اسماعیل  آبادی فرزند محمد علی  بایگانی : 940629خواهان: آقای جلیل روان بخش حبیب 
ساختمان   ، شرقی  آباد  سعادت  کاخ  نبش  شیخ صدوق  خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  محمود  فرزند  وندی  عیدی 
به  حسین  فرزند  خدادادی  محمد  آقای  و   09132316482 همراه:   8164766153 پستی  کد   ،2 ط  وکال، 
نشانی اصفهان ـ چهار باغ باال ابتدای شریعتی روبروی اورژانس شریعتی، پالک 34، طبقه همکف ، واحد 2 
ها:  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  آبادی  قرانی نجف  امین  آقای محمد  همراه: 09131009206  خوانده: 
1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت دادرسی  3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با مالحظه اوراق و 
 محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی
 می نماید.رأی دادگاهدر خصوص دادخواست آقای اسماعیل عیدی وندی و محمد خدادادی به وکالت ازآقای 
جلیل روان بخش حبیب آبادی فرزند محمد علی به طرفیت آقای محمد امین قرانی نجف آبادی فرزند ولیا هلل 
بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت و دو میلیون ریال بابت وجه چک های شماره 310818 مورخ 93/6/4 و 
455799 مورخ 93/5/14 و 455798 مورخ 93/5/9 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با عنایت 

به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، عدم حضور خوانده در جلسه 
دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و بنابروصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به 
محض ارائه باید کارسازی شود، دعوی خواهان را وارد می داند و مستنداً به مواد 314 قانون تجارت، 502، 198، 
515، 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک، حکم به الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و دو میلیون ریال)162/000/000 ریال( بابت اصل خواسته، مبلغ پنج 
میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و هشتاد و هشت هزار ریال بابت حق 
الوکاله در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 
20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. در 
ضمن نسبت به مبلغ صد و چهل و دو میلیون ریال از خواسته مستنداً به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی قرار 

تأمین خواسته صادر و اعالم می گردد. قرار صادر شده ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در این دادگاه است.
 29321 /م الف

رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان ـ ایمان غریب نواز 

دادنامه
شماره دادنامه : 9409970350201500 تاریخ تنظیم : 1394/9/29 شماره پرونده : 9409980350200135 شماره 
بایگانی شعبه : 940154خواهان: بانک قوامین با وکالت خانم مرضیه منصوری فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان 
ـ فلکه ملک شهر، رباط سوم )خیابان شهید علم الهدی(، نبش فرعی 5)شماره 8( مجتمع تجاری آتش، طبقه 2، 
واحد 4  خوانده: خانم زهره قاسمپور به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه طلب  2. مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه 3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک قوامین اصفهان با وکالت خانم مرضیه منصوری بطرفیت خانم زهره قاسمپور به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و شصت و شش میلیون ریال بابت اخذ تسهیالت بانکی به شماره 1010780 به انضمام 
خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق قرارداد اخذ تسهیالت 
و با توجه به اظهارات وکیل خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خود مبنی بر اینکه خوانده ضامن اخذ تسهیالت 
بوده و تاکنون اداء دین بعمل نیامده است و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن و عدم حضورش و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از سوی خوانده در جلسه دادرسی مورخه 94/8/25 وبال تعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه 
بنابراصل استصحاب و بقاء دین سابق دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198 و 515 
و 522 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد و شصت و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهار میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال بابت خسارت دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی 
و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم از قرار روزانه چهل و هفت هزار ریال که از 
سوی اجرای احکام مورد محاسبه قرار می گیرد در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رأی بوده و پس از 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد..29325/م الفرئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهانـ  محمد علی معقولی 

دادنامه
شماره دادنامه : 9490997050201192 تاریخ تنظیم : 1394/8/11 شماره پرونده : 9409980350200092 شماره 
بایگانی شعبه : 940106خواهان: آقای اصغر میرزائی فرزند عربعلی به نشانی شهرستان اصفهان ـ خ کاوه، خ 
گلستان، ک گل نرگس، فرعی 11، پالک 266  خواندگان: 1. خانم فهیمه ملکی کوهپایه فرزند تقی 2. آقای 
محمدرضا خادم القرآن فرزند محمد حسن همگی به نشان مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. 
مطالبه خسارات دادرسی 3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اصغر میرزائی فرزند عربعلی بطرفیت خواندگان 1ـ  فهیمه ملکی کوهپایه و 2ـ محمد 
رضا خادم القرآن به خواسته مطالبه مبلغ هشتصد میلیون ریال وجه چک به شماره 24342011ـ  93/12/18 عهده 
پست بانک ایران با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساساً بر اشتغال ذمه خوانده 
اول در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده اول با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی 
در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه 
اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده اول، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310، 
311، 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده 
اول را به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ بیست و سه میلیون و نهصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم مربوطه در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص خوانده 2 نظر به اینکه دلیلی دائر بر اینکه 
وی ضمانت چک را نموده باشد ارائه نشده و صرفاً ظهرنویسی بوده که خارج از مهلت مقرر قانونی اقامه دعوی 
شده لذا مستنداً به ماده 249 و 315 قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رأی بوده و ظرف مدت 

20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.



به خانواده برگردیم
کیمیای وطن: طرح های تبلیغات شهری با عنوان 
»به خانواده برگردیم« از سوی کمیته رسانه، معاونت 
اجتماعی و کمیته خانواده طراحی و در سطح شهر 
رحیمی«،  »غالمرضا  است.   شده  اصفهان  نصب 
رییس فرهنگسرای رسانه ضمن اعالم این مطلب 
حوزه  در  دارد  نظر  در  رسانه  فرهنگسرای  گفت: 
ابعاد  و  رسانه  درخصوص  ماه  هر  تبلیغات  شهری 

مختلف آن به یک موضوع بپردازد.  وی اظهار کرد: خانواده و رسانه، سواد 
است  بررسی شده  موضوعات  از جمله   ... و  اجتماعی  رسانه ای، شبکه های 
تصریح  پرداخته خواهد شد.  رحیمی  آن  به  تبلیغات شهری  مقوله  در   که 
کرد: کمیته رسانه، معاونت اجتماعی و کمیته خانواده، در دی ماه جاری در 
قالب ارایه طرح هایی با عنوان »به خانواده برگردیم«،  موضوع »اجازه ندهیم 
رسانه ها ما را از خانواده دور کنند« را مطرح ساخته اند تا به نوعی مخاطب را 

درگیر فکر کردن بر روی  این مبحث کنند. 

امیرحسین مدرس به »ساعت۲۵« پیوست
تهیه کننده برنامه تلویزیونی »ساعت ۲۵« از اضافه 
شدن امیرحسین مدرس به ترکیب این برنامه به 
عنوان کارشناس مجری خبر داد. محمود محمودی 
با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام  توضیح داد: 
سطح  ارتقای  هدف  با  مدرس  امیرحسین  گرفته، 
عنوان  به  امشب،  برنامه  از  گفت وگو  بخش  کیفی 
اضافه می شود؛  ما  به مجموعه  کارشناس مجری 

البته محمودرضا قدیریان همچنان به عنوان مجری در کنار ما حضور خواهد 
داشت. برنامه موسیقی »ساعت ۲۵«، هر هفته پنجشنبه شب ها ساعت سی 

دقیقه بامداد به صورت زنده روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

 پخش آلبوم های شاد شهروندی
 در دبستان های شهر اصفهان

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، آلبوم های 
شاد شهروندی در زنگ های تفریح دبستان های 

شهر اصفهان پخش می شود. 
فرهنگ  کمیته  دبیر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
کمیته  گفت:  مطلب  این  اعالم  ضمن  شهروندی 
فرهنگ شهروندی با همکاری هنرپیشگان صدای 
اصفهان به تولید آلبوم های صوتی اقدام کرده است.

 محمدحسن مردانی اظهار کرد: آلبوم های شاد شهروندی با هدف ارتقای 
فرهنگ شهروندی و آشنایی کودکان با قوانین و ضوابط شهری تولید شده 
که مضامینی شامل حمل و نقل عمومی، حفظ فضای سبز، قوانین ترافیکی 

و... را در برگرفته است.
 وی در ادامه افزود: داستان، مصاحبه، گزارش، معما، سرگرمی و... از جمله 
و  جذابیت  منظور  به  که  بوده  صوتی  های  آلبوم  این  اجرایی  های  قالب 
تأثیرگذاری بهتر این مجموعه از کودکان نوجوان به عنوان شخصیت اصلی 

استفاده شده است.
 وی تصریح کرد: تاکنون 1۵ بخش از آلبوم شاد شهروندی تدوین نهایی شده 
است که به زودی همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر در دبستان های شهر 

اصفهان توزیع می شود.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

 لغو عجیب برنامه
 »سینمای ایران«

برنامه »سینمای ایران« شبکه چهار سیما که قرار بود شامگاه 
پنجشنبه ۲۴ دی ماه روی آنتن برود، بدون ارایه توضیح، پخش 
نشد. علی سلیمانی تهیه کننده برنامه »سینمای ایران« درباره 
این اتفاق گفت: از شبکه به ما اعالم کردند که این قسمت از 
برنامه را روی آنتن نبریم. در حالی که از قبل اعالم شده بود، 
محسن امیریوسفی کارگردان سینما قرار است مهمان برنامه 
باشد، به نظر می رسد حضور وی باعث پخش نشدن این برنامه 
شده است؛ سلیمانی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا 
مهمانان شما برای حضور در سازمان آفیش شده بودند، اعالم 
کرد: بله آفیش شده بودند و به ما درباره منع حضور کسی 
چیزی اعالم نشده بود. این برنامه در حالی روی آنتن نرفت 
و در زمان پخش آن برنامه های دیگری پخش شد که شبکه 

چهار در قالب زیرنویس هم این تغییر برنامه را اعالم نکرد.

»النتوری« رسما مسافر برلین شد
»النتوری«  فیلم  برلین،  فیلم  سایت جشنواره  اعالم  با 
ساخته رضا درمیشیان نیز به صورت رسمی به عنوان 
این  راهی  ایران،  سینمای  نمایندگان  از  دیگر  یکی 
جشنواره می شود. مسئوالن برگزاری شصت و ششمین 
جشنواره فیلم برلین، در ادامه معرفی فیلم های حاضر 
در این رویداد سینمایی، فهرستی از فیلم های حاضر در 
فیلم  نام  که  کردند  منتشر  حالی  در  را  پانوراما  بخش 
»النتوری« جدیدترین ساخته رضا درمیشیان به عنوان 
نماینده سینمای ایران نیز در این بخش دیده می شود. 
»النتوری« داستانی عاشقانه دارد و باران کوثری، نوید 
محمدزاده و مریم پالیزبان نقش های اصلی »النتوری« 

را ایفا می کنند.

ایوبی کانال زد
رییس سازمان سینمایی هم کانال تلگرام راه انداخت. 
آدرس  به  تلگرام  در  کانالی  ایجاد  با  ایوبی    حجت اهلل 
 https://telegram.me/hojatollahayoubi

به انتشار دستنوشته  و اخبار مربوط به خود پرداخت.
 پاسخ به دل نوشته جمعی از اعضای انجمن سینمای 
جوان، خبر حضور در جشنواره عمار، اعتماد به لیست ها 
فرانس  در  ایران  هنری  فضای  از  گزارشی  بهانه  به 
تلویزیون  سینما،  به  یاری  در  تلویزیون  سهم  و   ۲۴
از  فرانسه،  در  و هنر  از کتاب دولت  برگرفته  و سینما 
ایوبی در بیست روز   جمله مطالب منتشر شده توسط 

گذشته است.

عاطفه بازفتـی
بعضی وقت ها باید به حال خوش زمین غبطه خورد؛ چرا 
که آغوش سردش بزرگانی را در برمی گیرد که روزگاری 
وجودشان مایه دلگرمی و روشنایی مجالس و محافل بوده 
»مشفق«،  به  متخلص  کی منش«  »عباس  استاد  است. 
یکی از بزرگانی است که حاال آرام در دل خاک آرمیده 
است. وی در سال 130۴ در کاشان به دنیا آمد و در طول 
زندگـی اش کارنامه ای درخشان از خود بر جای نهاد؛ به 
طوری که در سال 138۲ به عنوان چهره ماندگار انتخاب 
شد. از این شاعــر معاصر آثار ارزشمندی بر جای مانده 
است، از جمله: صالی غم، سـرود زندگی، شراب آفتاب، 

ســرود سرخ بهــار و...
««تخلص مشفـق

بیگی  پرویز  نوشته  یادها«  »سرگذشت  کتاب  در 
به  مصاحبه ای  ضمن  در  کی منش  حبیب آبادی،مرحوم 
»در  می کند:  اشاره  گونه  این  »مشفـق«  تخلص  انتخاب 
گذشته، انتخاب تخلص اهمیت فراوانی داشت. یعنی اگر 
هویت  و  شناسنامه  حقیقت  در  نداشت،  تخلص  شاعری 
فریدی؛  حسن  نام  به  داشتم  استادی  نداشت...  شعری 
موقع  آن  بود.  شاعری  در  من  مشوق  بزرگوار  مرد  آن 
کنار  بچه ها  با  کمتر  مبصرها  بودم.  کالس  مبصــر  من 
می آمدند؛ اما من بچه ها را دوست داشتم. در حقیقت یار 
و یاور و رفیق و شفیق همه آنها بودم. استادم همان آقای 
فریدی، این ویژگی را به دفعات در من دیده بود؛ تصمیم 
انتخاب کند؛ من هم  برایم  را  گرفت تخلص »مشفــق« 

پذیرفتم.«
««شیوه شاعـری

مشفق کاشانی از شاعران قدرتمند ادبیات معاصـر و انقالب 
همچون  بزرگانی  از سوی  او  مقام  و  هنر  بارها  که  است 
قرار گرفته است.  و... مورد ستایش  ثالث  اخوان  شهریار، 
سخن و زبان شعری او، حکایت از تسلط کامل بر ادبیات 
کالسیک و روح اصیل و نجیب زبان فارسی دارد. می توان 
معاصــر  روزگار  و  سنت  از  آمیزه ای  مشفق،  شعر  گفت 
است؛ چرا که از نظر قالب و رویکرد جهــان بینی، سنتی 
و اغلب تغزلی است؛ اما فضاسازی ها و انتخاب واژگان او 

به روز و معاصر است.
متناسب  و  مناسب  کلماتی  که  است  شاعرانی  از  مشفق 
برای بیان عواطف لطیف خود انتخاب می کرد و به جرئت 
می توان گفت، خوِن هنِر راستین در کلمات او جاری است. 

شاعـری که شعرش هماهنگی خاصی با تحوالت سیاسی، 
فرهنگــی و انقالبی دارد. شاعری با چشم بینــا و گوش 
امـواج  و  جنگ  ظلم ها،  مصیبت ها،  فاجعـه ها،  که  شنوا 
خونیــن اروند و کارون را به خوبی می بیند؛ صدای انقالب 
انسان  آینه عواطف  رو شعرش  این  از  را می شنود؛  مردم 
قلم  سـالح  رزمندگان،  با  همراه  گاهی  اوست.  مصائب  و 
به دست می گیرد و سنگـرها، خاکریزها، هوای شرجــی 
پیش  تازه ای  دریچــه های  تا  می گذارد  سر  پشت  را  و... 
روی شاعران جوان و شعــر انقالب بگشاید: »هزار چشمه 
خونین، ز کربالی حسین)ع( / گشوده دیده کــارون، به 

کربالی شماست«
««غزل های مشفـق

معاصر  غزل سرایان  برجسته ترین  از  یکی  کاشانی  مشفق 
است. غزل های او ساده، فهمیدنی است و از زبانی استوار 
برخوردارند، از این رو گاه غزلیات سعدی را به یاد می آورند 
و گاه نازک اندیشی و ظرافت سبک هندی را. »روزی که 
هستی  که  نیستم  من   / توست  بی قرار  من  دل  نیستی 
من در کنــار توست« در غزل های مشفق اغلب مسایل 
نوآوری،  تازه،  اجتماعی هم مطرح می شود؛ مضمون های 
ارزش های  به  نسبت  تعهد  احساس  ایجاز،  صمیمیت، 
از ویژگی ها  ائمه دین و...  ایران،  انقالب،  دینی، شهیدان، 
و مضامین دیگر در سروده های تغزلی اوست. »نافه مشکم 

که گر بندم کنی در صد حجــاب / سوی جان، پرواز گیرد 
طیب جان افــزای مــن«
««مشفق و سپهــری

و  عباس مشفق  این  فارسی،  ادب  در سپهــر  باید گفت 
دلسوز بود که توانست ستاره ای مثل »سهراب سپهری« 
را کشف کند و راهبر استعداد او در جاده شعـر و سخن 
همشهری اش  شاعر  درباره  مصاحبه ای  در  مشفق  شود. 
و  حساس  بسیار  بود.  عجیبی  آدم  »سهراب  می گوید: 
مردم دوست. همیشه به غیــر از وسایل نقاشی چند جلد 
کتاب از جمله حافظ همراه خود داشت.« مشفق در مقدمه 
مثنوی سهراب با نام »آرامگاه عشق« نوشته بود: »سهراب 
سپهــری از چهره های درخشان ادبیات معاصــر خواهد 

شد.« و همین طور هم شد!
««سخــن آخر

سخت  هنرمنــدان  مرگ  پذیرش  و  باور  که  راستی  به 
و  زنده اند  آثارشان  میان  در  آن ها همیشه  است؛ چرا که 
مرگ  ز  مشفق: »سخن  گفته خوِد  به  و  می کشند  نفس 
تو، ای زنده همیشه، خطاست / که جــاودانه هنرمند بر 
مرحوم  که  خراسانی  محدثی  مصطفی  نشست«  سریـر 
یاد  خراسان«  آوازه  بلند  »شاعــر  عنوان  با  او  از  مشفق 
کرده است، می سراید: »در مهر و وفا، فتوت و سعه صدر / 

عباس ترین مشفــق ما کاشانیست!« یادش گرامی.

به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی

سخن ز مرگ تو، ای زنده همیشه خطاست 

سیری در دنیای خرب 

آگهی ابالغ 
 شماره دادنامه : 9409970350201331 تاریخ تنظیم : 1394/9/2 شماره پرونده : 9409980350200464 شماره 
بایگانی شعبه : 940528خواهان: آقای یاسر حسینی پنارتی فرزند قاسمعلی با وکالت آقای علی خدادوستان فرزند 
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3. تأیید فسخ قرارداد )مالی(
رأی  صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با   دادگاه 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای یاسر حسینی پنارتی با وکالت آقای علی خدادوستان بطرفیت آقای مهران توکلی فرزند 
مسعود به خواسته تأیید فسخ قرارداد فروش یک دستگاه خودرو در مورخ 93/7/28 به علت عدم پرداخت اقساط 
ثمن به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه 
مورخه 93/7/28 و اظهارنامه 1849-94/2/8 و چکها و گواهی عدم پرداخت به شماره 1854719 و 1854633 
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بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید ن ظر مرکز استان اصفهان می باشد. ضمنًا 

قرار رد درخواست دستور موقت وی صادر می گردد. 29327/م الف
رئیس  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهانـ  محمد علی معقولی 
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فرزند محمد. همگی به نشانی نائین، خ امام ، کوچه شماره 2، پالک 81. 6ـ خانم شمسی محمدی فیض آبادی 
فرزند محمد مجهول المکان. 7ـ لیال بمانیه نائینی فرزند علی اکبر به نشانی تهران: خ نواب صفوی، خ محبوب 
مجاز، انتهای سینا، جنب قالی شوئی اعال، پالک 448، طبقه 4. تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 00790 مورخ 
بررسی  با  دادگاه  نائین.  گردشکار:  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اول  از سوی شعبه  1394/6/11 صادره 
محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

به انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی خانم اکرم کفاشیان نائینی فرزند حسین، نسبت به دادنامه ی شماره 00790 مورخ 94/6/11 
صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نائین، که به موجب آن دعوای نامبرده علیه وراث مرحوم محمد 
محمدی مبنی بر انتقال رسمی پالک ثبتی 74 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی با لحاظ دعوای وارد 
ثالث غیرقابل استماع تشخیص قرار عدم استماع صادر گردیده، از آن جهت وارد است که منع قانونی و قضائی 
بر استماع دعوا نیست، الزام به تنظیم سند رسمی در اجرای مواد 47 و 48 قانون ثبت اقامه می گردد و چون 
اقدام وراث با تأمین خواسته خواهان وارد ثالث در تعارض بوده، اقامه دعوای الزام به تنظیم سند اجتناب ناپذیر 
است و دادگاه در مقام احراز صحت وقوع عقد صلح با لحاظ مستندات می تواند اظهار نظر ماهیتی نماید و چون 
وارد ثالث )محکوم لها( در دعوا مداخله داشته منع قضائی و قانونی بر استماع دعوا نیست بنابراین مستنداً به ماده 
353قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه ی تجدید نظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه 

محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است. / ف
  29288/ م الف

شعبه 9 دادگاه تجدید نظر 

دادنامه
شماره دادنامه : 9409970353701333 تاریخ تنظیم : 94/10/12 شماره پرونده : 9409980360100287 شماره 
بایگانی شعبه : 940793شاکی: آقای سید حسین حسینی عاشق آبادی فرزند سید علی به نشانی شهرستان اصفهان، 
خ امام خمینی، عاشق آباد، جنب پست بانک، بن بست الله زار متهم: آقای مجتبی صادقی فرزند محمدرضا به 
نشانی شهرستان اصفهان، قائمیه، ک گلزار2، خ مقداد، جنب الکتریکی قائم .  اتهام: 1. تحصیل مال از طریق 
نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات ـ غصب عنوان  گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.  رأی دادگاهدر خصوص اتهام مجتبی صادقی 
فرزند محمد دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به شکایت شاکی و مفاد کیفرخواست صادره از 
سوی دادستان و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی از خود بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری متهم را به پرداخت سیصد هزار تومان در حق شاکی بعنوان اصل مال و پرداخت شش 

میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

درمحاکمه محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. /پ 29283/ م الف
رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان ـ مرتضی براتی 

احضار متهم 
 : شعبه  بایگانی  شماره   9409980365600051  : پرونده  شماره   9410460365600041  : درخواست  شماره 
940051 تاریخ تنظیم : 94/10/17 پیشنویس آگهی آقای اسماعیل کریمی به اتهام خیانت در امانت و ...، از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 940051 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف 29289 دادیاری شعبه 37 ناحیه 3 اصفهان ـ علیرضا رجبی مقدم

آگهی ابالغ 
خواهان خانم شیرین مرادی فرزند قربانعلی  دادخواستی به طرفیت خوانده صدیق یوسفی فرزند عبدالرحمان  
به خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ  باال خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به 
کالسه پرونده 941064 ثبت گردید ه و وقت رسیدگی آن 94/12/3 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.شماره: 29300/م الف مدیر  

دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان 

آگهی ابالغ 
خواهان مهناز طرقی  فرزند عباسعلی  دادخواستی به طرفیت خوانده محمود رضائی فرزند حسین   به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ  باال خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به کالسه 
پرونده 940324 ثبت گردید ه و وقت رسیدگی آن 94/11/27و ساعت 11/30صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.شماره: 29299/م الف مدیر دفتر شعبه اول 

دادگاه خانواده اصفهان مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ 
خواهان فاطمه مهدیان مارانی فرزند حیدر با وکالت نرگس حسینی  دادخواستی به طرفیت خوانده سید علیرضا 
مرتضوی کهنگی فرزند سید محمد    به خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ  باال خ میر مجتمع قضائی 
شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به کالسه پرونده 941000 ثبت گردید ه و وقت رسیدگی آن 94/11/27و 
ساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.

شماره: 29298/م الف مدیردفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ 
خواهان خانم زهره دلوی  فرزندقاسم   دادخواستی به طرفیت خوانده مجید اسدی گندمانی فرزند اسد علی     به 
خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ  باال خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به 
کالسه پرونده 941064 ثبت گردید ه و وقت رسیدگی آن 94/11/7و ساعت 11صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.شماره: 29297/م الف مدیردفتر شعبه اول 

دادگاه خانواده اصفهان مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100351508842 شماره پرونده :9409980351500679 شماره بایگانی شعبه : 940752 
دهقانی  کریم  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهرامیان  زهرا  /شاکی  تنظیم: 1394/10/17خواهان  تاریخ 
بیژگردی و مجید دهقانی بیژگردی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت  ساختمان داد گستری کل استان 
اتاق شماره 348ارجاع وبه کالسه 9409980351500679 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن  اصفهان طبقه 3 
1394/2/22 و ساعت 08:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به داد گاه 
مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضرگردد. شماره: 29322/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان  محسن یزدخواستی 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350611529 شماره پرونده :9409980350600991 شماره بایگانی شعبه : 941108 
تاریخ تنظیم:1394/10/16خواهان زهرا سلطانی با وکالت آقای محسن سلطانی  دادخواستی به طرفیت خوانده /
سید محمد علی باقری به خواسته مطالبه  خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت .... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت  ساختمان داد گستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع وبه کالسه 9409980350600911 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1395/01/28 
و ساعت 10:00تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به داد گاه مراجعه و 
ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد. شماره: 29294/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
 

آگهی ابالغ 
 : شعبه  بایگانی  شماره   9309980350200643: پرونده  شماره   9410100350209130  : ابالغیه  شماره 
930735تاریخ تنظیم: 1394/10/19 خواهان /شاکی مریم جبار زارع و زهرا جبارزارع و مجید جبار زارع و حسن 
جبار زارع و فاطمه جبار زارع واکبر جبار زارع و فردوس جبار زارع و سلطنت جبارزارع و حمید جبار زارع و 
داود جبارزارع و اشرف جبارزارع   دادخواستی به طرفیت خواندگان صدیقه دیانی و مسعود دیانی  به خواسته الزام 
به انتقال رسمی تمامت سه دانگ مشاع  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت 
- ساختمان داد گستری کل استان اصفهان -طبقه 3 اتاق شماره 304ارجاع وبه کالسه 9309980350200643 ثبت 
گردید که وقت رسیدگی آن 1394/11/26 و ساعت 12:00تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به داد گاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم را در یافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 29329/م الف  منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا پیشقدم

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350209187 شماره پرونده :9409980350200032 شماره بایگانی شعبه : 940033 
تاریخ تنظیم: 1394/10/19 خواهان سید امیر محمد فاطمی    دادخواستی به طرفیت خواندگان مصطفی امینی 
وحسین امینی و حمید موسوی رضایی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
-خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان داد گستری کل استان اصفهان -طبقه 3 اتاق شماره 304ارجاع 
وبه کالسه 9409980350200032 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1395/02/06 و ساعت 11:00تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به داد گاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه 
دوم داد خواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 29324/م الف  منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا پیشقدم

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100351508903 شماره پرونده :9409980351500705 شماره بایگانی شعبه : 940780 
تاریخ تنظیم: 1394/10/19 خواهان/شاکی  مهدی چاقی ببرق به طرفیت خوانده /متهم اصغر علیجانی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت .... و مطالب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع دراصفهان 
-خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
و به کالسه 9409980351500705 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/19 و ساعت 12:00 تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره: 

29323/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزد خواستی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410106836602218 شماره پرونده :9409986836600504شماره بایگانی شعبه : 940957 
تاریخ تنظیم: 1394/10/15خواهان /شاکی نسیم کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم مهردادزلکی نژاد 
به خواسته طالق به در خواست زوجه  مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ میر 
فندرسکی )خ میر(- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر - مجتمع قضایی شهید قدوسی-طبقه 2 اتاق 202ارجاع وبه 
کالسه 9409986836600504 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 08:30تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به داد گاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود 
نسخه دوم داد خواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره: 29295/م 

الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان - نسرین ایزددوست

 آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350209125 شماره پرونده9409983751400859 شماره بایگانی شعبه : 941134تاریخ تنظیم: 
1394/10/19 خواهان /شاکی نوراله زارعان دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهزاد احرار یزدی به خواسته مطالبه وجه 
و مطالبه خسارات دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه ها ی عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
-خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان داد گستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 304ارجاع وبه کالسه 
9409983751400859ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1395/02/07و ساعت 10:00تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده /متهم ودر خواست کیل خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به داد گاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم را 
در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 29328/م الف  منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا پیشقدم
آگهی ابالغ 

شماره در خواست: 9410460359800014 شماره پرونده: 9409980359800559 شماره با یگانی شعبه: 940699 تاریخ 
تنظیم: 1394/10/15 بسمه تعالی در پرونده کالسه 940699 شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان آقای امیر ضا یزدی فرزند حسین شکایتی آقایان مهران جعفری و احمد طیب به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده ی 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود . الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده امور مالی دادگستری کل استان اصفهان می باشد. شماره: 

29287/م الف بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی - امیر حسین رزاز زاده

آگهی ابالغ
پیشنویس آگهی ابالغ نادر بکعان فرزند مسلم به اتهام ترک انفاق همسر و فرزند از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
941524 تحت تعقیب است ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
36 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره : 29286/م الف دادیار شعبه 36 دادیاری داد سرای 

عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره در خواست: 9410460359500101 شماره پرونده: 9409980359501085 شماره بایگانی شعبه: 941150 تاریخ 
تنظیم: 1394/10/16 به نام خدا نظر به اینکه متهم مجید اسدی گندمانی فرزند عوضعلی از طرف این دادسرا در پرونده 
941150 ب 16 به اتهام کالهبرداری حسب شکایت اصغر آرمان فر فرزند کاظم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 16 باز پرسی داد 
سرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد شماره : 29285/م الف ضمنا هزینه نشریه عهده دادگستری می با شد 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ 

بسمه تعالی مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با سالم و احترام : در پرونده کالسه 941316 شعبه سی ام 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان خانم شیرین میرزائی فرزند حبیب اله و لیدا نعمت الهی فرزند محمد 
مهدی علیه آقای محمد مهدی نعمت الهی فرزند حمزه دایر بر ترک انفاق فرزند مشترک مطرح نموده که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده ی 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تاضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و داع از خود حاضر گردد. در صورت 
 عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود./. شماره: 29302/م الف باقری نیا دادیار شعبه سی ام دادسرای

 اصفهان 
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برعهده  را  تراکتورسازی  هدایت  حالی  در  قلعه نویی   امیر 
گرفت که این تیم شرایط سختی را پیش رو داشت. قلعه نویی  
روزی که به تبریز آمد، شاید فکرش را هم نمی کرد خارج از 
استان در کارش بگذارند. سرمربی تراکتور که همواره یک 
مربی برنامه محور بوده، یک ماه پیش،  برنامه های آماده سازی 
تراکتور را به مسئوالن باشگاه ارایه داده بود؛ اما حاال به نظر 
می رسد اختالفات میان دو ارگان باعث شده تا این وسط 
تراکتور و قلعه نویی  سوخت دهند. اردوی خارجی تراکتور 
با کارشکنی آقای X برهم خورد و از سوی دیگر مشکالت 

مالی هم باعث شد تا دستیاران قلعه نویی  به تهران بیایند.
سرمربی تراکتورسازی در گفت وگوی اختصاصی با »گل« 
به شدت از کارشکنی آقای X گله کرد و پاسخ کنایه های 
خاطر  به  بود  گفته  که   90 برنامه  در  را  فردوسی پور 
موضع  برنامه اش  علیه  استقالل  هواداران  او  مصاحبه های 

گرفته اند، داد.
نیم فصل دوم چطور  از شروع  تراکتور پیش  شرایط 

است؟
با  این جهت که بچه ها  از  بد. خوب  هم خوب است، هم 
قدرت و با انگیزه تمرین می کنند و من ممنون آنها هستم. 
بد هم از این جهت که ما یک برنامه آماده سازی را از یک ماه 
قبل آماده کردیم و در اختیار باشگاه گذاشتیم؛ اما دیروز به 
ما گفتند که نمی توانیم به اردو برویم؛ با این کارهایشان توقع 
دارند، مقابل الهالل از آرمان و کیان مملکت هم دفاع کنیم.

چه کسی این کارشکنی را انجام داد؟
اختیار تراکتور افتاده دست آقایی که بگوید بروید یا نروید. 
کلی می گویم؛ اگر توقع دارید در آسیا حضور پیدا کنیم و 
نماینده شایسته ای برای مملکت باشیم، باید تیم بیرونی از 

ما حمایت کند.
حساب  خارجی  اردوی  برگزاری  بر  می رسد  نظر  به 

ویژه ای باز کرده بودید.
دقیقا، سه بازی تدارکاتی برنامه ریزی کرده بودیم و روزی 
سه جلسه تمرین. حاال این وسط یک آقایی پیدا شده و 
بودن  روزمر ه  از  دیگر  کردن  کار  این طور  نرویم.  می گوید 
گذشته و شده ساعت مره بودن! حتی نمی توانیم برای دو 

ساعت بعدمان برنامه ریزی کنیم.
با همه این مسایل، نیم فصل دوم را چطور می بینید؟

واقعیت این است که این رفتارها تمرکز همه را برهم می زند. 
بچه ها  شرمنده  و  داریم  دغدغه  پرداخت ها  در  هنوز  ما 
هستیم. دو تن از همکاران من قهر کرده  و به تهران آمده اند. 
این رفتارها شایسته تیمی که می خواهد در نیم فصل دوم 
خوب ظاهر شود، نیست. در حال حاضر هم با شش تا هشت 
بازیکن تمرین می کنیم. دو بازیکن خارجی مان هم که قرار 
بود به اردو بیایند و از یک ماه پیش هم برنامه ریزی کرده 
بودیم، باید به تبریز برگردند. معلوم نیست چه کسی آن باال 

نشسته و برای تراکتور تصمیم می گیرد.
با همه این کارشکنی ها قبول دارید اگر تراکتور نتیجه 

نگیرد، مردم فقط قلعه نویی را می شناسند؟
من هم نمی خواستم حرفی بزنم؛ اما این مسایل را گفتم تا 
مردم بدانند که ما طبق برنامه پیش رفته ایم و برای آمادگی 

تیم نقشه داشتیم.
دلیل این مخالفت به خاطر هزینه بود یا مسایل دیگر؟

هزینه،  نظر  از  چون  است؛  نبوده  هزینه  خاطر  به  قطعا 
برگزاری این اردوی خارجی نصف هزینه اردوی کیش بود. 
جا دارد از دوست خوبم آقای موسوی تشکر کنم که پس 
از لغو اردوی خارجی کلی بابت هتل به ما تخفیف داد؛ اما 
با همه این تخفیف ها باز هم اردوی ترکیه ارزان تر از اردوی 
با  اساسی  چه  بر  آقا  آن  نمی دانم  واقعا  درمی آمد.  کیش 

برگزاری این اردو مخالفت کرده است.
تراکتور در نیم فصل دوم می تواند در جمع مدعیان 

قرار بگیرد؟
با این کارشکنی ها توقع نداشته باشند که تراکتور آن چیزی 
باشد که من مدنظرم است؛ چون تیم ستادی با ما هماهنگ 

نیست و شرایط را برای موفقیت تراکتور سخت می کند.
روزی که به تبریز آمدید، انگیزه زیادی داشتید. حاال 

هم پیش بینی ای برای آخر فصل دارید؟
من به آینده تراکتور خوش بین هستم؛ چرا که در مجموعه 
باشگاه، هیئت مدیره و مدیر عامل هماهنگی خوبی وجود 

دارد؛ اما یک آقا در برنامه های ما سکته می اندازد.
از صحبت های شما برداشتمان این بود که هیئت مدیره 

یا مدیر عامل با شما هماهنگ نیست.
اتفاقا در این مدتی که به تبریز آمده ام ارکان باشگاه با ما 
خیلی هماهنگ هستند و تالش زیادی برای موفقیت تیم 

می کنند؛ اما از بیرون برای تراکتور کارشکنی می شود.
دیگر  اما  کردید؛  آغاز  طوفانی  را  انتقاالت  و  نقل 

بازیکنی جذب نکردید، حتی ادینهو...
یکی  گرفتیم؛  بازیکن  سه  سریع  خودمان  کار  اول  همان 
هم بعدا به ما اضافه شد. شریفی از همان اول هم کدش 
برای ملوان نخورده بود. قرار بود از همان ابتدا به خاطر جام 
تراکتور شود؛ چرا که خروجی  او سرباز  باشگاه های آسیا، 
سربازهای تراکتور زیاد بود. جا دارد در اینجا یک نکته ای 
را هم عنوان کنم و آن تعامل تراکتور با ملوان در سال های 
اخیر بوده است. شاید خیلی ها ندانند که حسینی گلر ملوان 
به  ماهینی هم می خواست  عاشوراست. حتی  سرباز سپاه 
تبریز بیاید، اما تراکتور و مردم تبریز نه تنها موضع گیری 
نکردند، بلکه برای کمک به ملوان این دو بازیکن را به آن ها 

دادند.
وضعیت ادینهو به کجا رسید؟

در حال حاضر نفرات تیم ناقص است و در اختیار ما نیستند 

و باید هرچه سریع تر لیستمان را کامل کنیم. درباره ادینهو 
اعالم کرده می خواهد  به من گفته اند  بگویم که  باید  هم 
چهار، پنج ماهی استراحت کند. در صورتی که ما به او نیاز 
داشتیم و می توانست برای تراکتور مثمرثمر باشد؛ اما گفته 

که امسال قصد استراحت دارد.
تراکتور در نیم فصل اول نمایش خوبی در لیگ نداشت 
تاثیر  دارند  توقع  تبریز  مردم  شما،  آمدن  با  حاال  و 

حضور قلعه نویی را ببینند.
با نیم فصل اول فرق خواهد کرد. چون  یقینا این تراکتور 
همه تالش می کنند تا بهتر شویم. هرچند که از لحاظ مالی 
و تدارکات عقب هستیم. برای موفقیت تیمی چون تراکتور 

همدلی و اتحاد الزم است، نه کارشکنی.
ابتدای حضور  به نظر می رسد جوسازی هایی که در 

شما در تبریز به راه افتاده بود، خوابیده است؟
این مسایل برای همان روز اول بود. به لطف خدا و اهل  
بیت کاری می کنیم تا مثل سابق هواداران تراکتور ورزشگاه 

یادگار امام )ره( را پر کنند.
یک  اخباری  دیدید؟  را  امید   ملی  تیم   بازی 

سوپرواکنش داشت.
به خاکپور بابت این نتیجه تبریک می گویم. تیم ملی امید 
نیمه  ولی  نبود،  اول خوب  نیمه  متفاوت داشت؛  نیمه  دو 

دوم بهتر شدند. خدا کند بعد از چند دهه به المپیک برویم.
 و اخباری چطور بود...

همه تیم خوب کار کردند و یک نفر به اسم ایران خوب بود.
در برنامه 90، فردوسی پور مقابل مهدی رحمتی دلیل 
قهر تماشاگران استقالل را مصاحبه های فصل گذشته 

شما عنوان کرد.
و  متوجه  را  چیزها  خیلی  مردم  که  می رسد  روزی  یک 
نقاب آقایان برداشته می شود. مردم از همه جلوتر هستند 
و همه چیز را می دانند و آنها را می شناسند. دیگر مردم 
متوجه شعارهای شان شده اند. من مطمئن هستم دستشان 
برای مردم رو شده است. هرکس کنار مردم باشد، مطمئنا 
همیشه در دل مردم می ماند. من راهم را مشخص کرده ام 
و خوشحالم که مردم و هواداران استقالل همیشه نسبت به 

من محبت دارند و ماهیت این برنامه را شناخته اند.
در  احدی  رضا  شدن  بستری  جریان  در  راستی 

بیمارستان  هستید؟
بله، از شنیدن بستری شدن آقارضا احدی خیلی ناراحت 
شدم. امیدوارم هرچه زودتر تخت بیماری را ترک کند و 
مثل همیشه در کنار خانواده اش صحیح و سالم زندگی کند. 
البته جا دارد یک تسلیت هم به خانواده بزرگ کشتی، بابت 

فوت آقای رفوگر داشته باشم.

نقرهداغشدنمادریدیها

رسمی:محرومیترئالواتلتیکوازخرید
بازیکن

از  فیفا   ،2015 سال  در  بازیکن  خرید  از  بارسلونا  شدن  محروم  از  پس   
فدراسیون فوتبال اسپانیا درخواست کرده بود تا تمام اسناد و مدارک مربوط 
به انتقال بازیکنان زیر 18 سال خارجی را به باشگاه های اسپانیایی، در اختیار 
نتیجه بررسی های صورت گرفته، تخلف رئال و  نمایندگانش قرار دهد و در 
اتلتیکو محرز شد. عالوه بر رئال و اتلتیکو، فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز از سوی 

کمیته انضباطی فیفا با جریمه روبه رو خواهد شد.
باشگاه اتلتیکو مادرید به همین منظور، عالوه بر محرومیت از خرید و ثبت 
بازیکن، با جریمه ای 821 هزار یورویی و رئال مادرید نیز با جریمه ای 328 هزار 
یورویی مواجه شده است. طبق تحقیقات فیفا مشخص شده است که باشگاه 
اتلتیکو بین سال های 2007 تا 2014 و رئال مادرید نیز بین سال های 2005 
تا 2014 مرتکب تخلف شده است. هر دو باشگاه سه ماه فرصت دارند تا به این 
رای اعتراض کنند. محرومیت این دو باشگاه، شامل نقل و انتقاالت زمستانی 

2016 نمی شود.
 امروز نشریه آ. اس پیش از هر رسانه دیگری این خبر را اعالم کرد و کمی 
بعد دیگر رسانه های معتبر اسپانیایی نیز تایید کردند که فیفا پس از یک سال 
تحقیق درباره شیوه جذب بازیکن زیر 18 سال از سوی رئال و اتلتیکو، تشخیص 
داده که این دو باشگاه نیز قوانین را رعایت نکرده و باید با جریمه مواجه شوند.

هشداربورامیلوتینوویچمعروف،بهقطریها
درآستانهبازیباامیدهایایران

بورا میلوتینوویچ سرمربی سابق مکزیک، آمریکا و... که قبل از بازی المپیک قطر 
و چین با کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی، دقایقی دیدار و گفت وگو کرد، 
معتقد است تیم ملی قطر، کار سختی مقابل امیدهای ایران دارد. او که امروز با 
روزنامه الوطن قطر درباره تقابل ایران و قطر حرف می زد، ابتدا در این باره گفت: 
»قطعا این مسابقه، دشوار خواهد بود. به خصوص آنکه دو تیم می خواهند برنده 
مسابقه باشند. این دیدار تا حدود زیادی تکلیف تیم صعودکننده را از گروه 
مشخص خواهد کرد. ایران یکی از بهترین تیم های قاره آسیاست. البته قطر هم 
توسعه عمده ای داشته و بازیکنان آماده ای در اختیار دارد. نحوه آماده سازی قطر 
برای مسابقات، یک نمونه عالی است. در هر صورت من معتقدم این مسابقه 
برای هر دو تیم دشوار است. قطعا با حضور تماشاگران، هیجان و انگیزه بازی 

بیشتر خواهد بود.«
 او در پاسخ به این سوال که فکر می کنید کلید موفقیت قطر در مقابل ایران 
چیست، جواب داد: »تغییر تاکتیک هایی که قطر مقابل چین داشت، بسیار 
خوب بود. البته ایران با چین فرق دارد. قطر باید در دفاع احتیاط کند. باید به 
این هشدار توجه کرد که تیم ملی ایران در حمله به خوبی از فضاها استفاده 
می کند. قطر یک نکته بسیار مثبت در بازی مقابل چین داشت و آن این بود که 
در نیمه دوم سه گل زد. همین مساله نشان می دهد که بازیکنان از نظر فیزیکی 
و فنی در شرایط خوبی هستند. آنها بازی باخته را بردند. من فکر می کنم بازی 
پرفشاری خواهد بود و قطر شاید با استفاده از تجربیات بازیکنان بتواند بر ایران 

بزرگ پیروز شود.« خبرآنالین/110

کارکفاشیانوکیروشدوبارهگره
میخورد؟

به گزارش سرویس ورزشی »جام نیوز« کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
می گوید با توجه به بازی های سخت مرحله نهایی جام جهانی و همین طور 
سرمایه گذاری کشورهای مختلف، ایران برای ماندن در کورس نیاز به امکانات 
بیشتر دارد. او سال هاست که می گوید وضعیت لباس، زمین تمرینی، اردوها 
و بازی های دوستانه تیم ملی باید بهتر شود. همین خواسته ها، بارها و بارها 
کفاشیان و کی روش را پای میز مذاکره کشانده و کم شایعه ساز نبوده است. 
چندی قبل هم کارلوس کی روش در حالی ایران را ترک کرد که از کفاشیان 
خواست تا برای ادامه همکاری، این مشکالت را رفع کند. در جلساتی که برگزار 
شد، رییس فدراسیون فوتبال قول داد تا تمام تالش خود را برای حل مشکالت 
این زمینه  ایران برمی گردد، فدراسیون در  به  کنند. قرار بود وقتی کی روش 
تالش هایی کرده باشد. قول و قرار سرمربی و کفاشیان این است که بعد از بازی 
هند و عمان که آخرین بازی های ایران در مقدماتی دور اول جام جهانی است، 
آن ها دوباره پای میز مذاکره بنشینند و اگر امکانات دست نخورده باقی بماند، 

به این همکاری پایان دهد.
اتفاقی برای بهبود امکانات نیفتاده است، کفاشیان   در حال حاضر که هیچ 
می شود.«  درست  چیز  همه  انشاءاهلل  نباشید.  »نگران  می گوید:  باره  این  در 
را  به مشکالت همین حرف ها  واکنش  در  فوتبال همیشه  فدراسیون  رییس 
خبرآنالین  به  اخیرا  هم  کی روش  سابق  دستیار  نمازی  امید  چه  می زند؛ 
از  کفاشیان  به  که  بود  این  ملی  تیم  از  از دالیل جدایی اش  یکی  بود:  گفته 
بود: »انشاءاهلل درست  با خنده جواب داده  او  و  بود  مالی اش گفته  مشکالت 
نامطلوب  وضعیت  و  زمین  خرابی  درباه  هم  بار  این  کفاشیان  می شود.« 
لباس ها می گوید: »مشکل کمپ و زمین تمرینی، انشاءاهلل به زودی برطرف 
می شود. اسپانسر لباس هم که به زودی مشخص خواهد شد.« اسپانسر لباس 
داستان های 4  نیست  بعید  و هیچ  بود  اشپورت خواهد  آل  دوباره  ملی،  تیم 
سال گذشته بار دیگر تکرار شود. زمین تمرینی هم فعال دست نخورده باقی 
یعنی  این  و  لغو شد  آینده  بلژیک در خرداد سال  و  ایران  بازی  مانده است. 
این  در  آیا  دارد.  مشکل  هم  ملی  تیم  برنامه های  بردن  پیش  در  فدراسیون 
شرایط دوباره کار به جلسات پرسوژه کفاشیان و کروش نمی کشد؟ سرمربی 
 تیم ملی همه چیز را دورادور رصد می کند و در جریان پیشرفت کارها قرار

 دارد.

جلسهسرپرستوسرمربیپرسپولیسبرای
انتخابدروازهبان

آمدن  پایین  به  امیدوار  کماکان  به سرمی برد،  ترکیه  در  نفت  با  که  بیرانوند 
است؛  قرمزپوش  بازیکنان  از  یکی  با  معاوضه خود  و  فعلی  موضع  از  نفتی ها 
اتفاق رخ نخواهد داد. در عین حال  اما جمیع جهات نشان می دهد که این 
پرسپولیس هم به شدت به دنبال جذب دو گزینه برای دروازه است؛ چرا که 
وقت به شدت تنگ است و بیش از این نمی شود زمان را هدر داد. در حال 
حاضر گزینه های مختلف داخلی، آسیایی و خارجی به مدیر عامل پرسپولیس 
و برانکو ایوانکوویچ معرفی شده اند و احتماال تا فردا تکلیف این مساله روشن 
خواهد شد. یکی از مدیران پرسپولیس می گوید: چند گزینه آسیایی هم به 
باشگاه پرسپولیس معرفی شده که با توجه به محدودیت قرمزپوشان در انتخاب 
بازیکن خارجی، گلرهای دارای پاسپورت آسیایی، شانس بیشتری برای حضور 

در این تیم دارند.

صفحه  در  پیامی  دی   16 روز  نفت،  و  پرسپولیس  سابق  هافبک 
اجتماعی اش منتشر کرد و از خداحافظی خود خبر داد.

به گزارش سرویس ورزشی »جام نیوز«، پیام صادقیان که در دوران 
خداحافظی  شد  مدعی  بعدا  کرده،  آشتی  و  قهر  زیاد  حرفه ای اش 
به خداحافظی 9  امروز  فوتبال. صادقیان  نه  بوده،  اینستاگرام  از  او 
روزه خود از این شبکه مجازی پایان و نشان داد در کنار علی دایی 
فوتبال  از  اصال  و  می کند  سپری  را  خوبی  روزهای  صبا،  سرمربی 

خسته نیست!

پرسپولیس  فنی  کادر  در  امید  تیم  سابق  سرمربی  حضور 
منتفی شد.

 بعد از جدایی پانادیچ از جمع سرخ پوشان تهران، از هومن 
افاضلی به عنوان جایگزین این مربی نام برده می شد.

صحبت هایی  داشت:  اظهار  کاپ  به  باره  این  در  افاضلی   
حضور  برانکو  کنار  در  دستیار  عنوان  به  که  بود  انجام شده 
منتفی امر  این  داشتیم  که  جلساتی  طی  اما  کنم؛   پیدا 

 شد.

فدراسیون  سافت بال  و  بیسبال  انجمن  رییس   
با  هماهنگی  طبق  گفت:  ورزشی  انجمن های 
مسئوالن  و  بیس  بال  جهانی  فدراسیون  رییس 
بیسبال  جهانی  کنگره  شد  قرار  اصفهان،  شهری 
برگزار  اصفهان  در  و  ایران  در   95  اردیبهشت 

شود.
ریکاردو فراچری، رییس فدراسیون جهانی بیسبال 
و  شلوغ  روزهای  آمده،  ایران  به  است  روز  سه  که 
جلسه  به  دیدار  و  جلسه  این  از  دارد؛  پرتراکمی 
دیگری می رود و از دو استان هم بازدید کرده است.

علیرضا ادیب، رییس انجمن بیسبال در همین رابطه 
اظهار کرد: در این سه روز که آقای فراچری به ایران 

المپیک،  ملی  کمیته  رییس  با  را  جلساتی  آمده، 
انجمن های ورزشی، عالقه مندان  فدراسیون  رییس 
داشته  سافت بال  و  بیسبال  اهالی  و  ورزشکاران  و 
کرده  بازدید  هم  اصفهان  و  البرز  استان  دو  از   و 

است.
المپیک  ملی  کمیته  رییس  با  جلسه  افزود:  وی 
اهالی  و  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  رییس  و 
بیسبال جلسات بسیار خوبی بود و نویدبخش آینده 
روشنی برای این رشته در ایران است. فراچری قرار 
 است دیداری را هم با وزیر ورزش و جوانان داشته

 باشد.
اشاره  با  بال،  سافت  و  بیسبال  انجمن  رییس 
از  بیسبال  جهانی  فدراسیون  رییس  بازدید  به 
مسئوالن  با  جلسه  و  اصفهان  و  البرز  استان های 
و  بود  خوب  بسیار  هم  جلسات  این  گفت:  آنها 
سفر  در  آنکه  ضمن  شد.  برقرار  خوبی  تعامل 
در  بیسبال  اختصاصی  زمین  کلنگ  اصفهان  به 
استانی  مسئوالن  در حضور  نقش جهان،  ورزشگاه 
و کشوری به زمین زده شد؛ قرار است هزینه های 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  زمین  این  ساخت 
همچنین  شود.  تامین  فدراسیون  حمایت  با  و 
بازسازی هم  البرز  استان  بیسبال  زمین  شد   قرار 

 شود.
وی ادامه داد: همچنین عالوه بر اعزام چهار نوجوان 
به مقر فدراسیون جهانی برای آموزش اصولی این 
رشته، قرار شده اعضای انجمن بیسبال نیز با هزینه 
فدراسیون  این  مدرسان  توسط  جهانی  فدراسیون 

آموزش ببینند. ایسنا

قاره های  در  المپیک  انتخابی  مسابقات  رسیدن  اتمام  به  از  بعد 
مختلف، چهره 6 تیم راه یافته به ریو مشخص شد و می ماند 6 
تیم دیگر که در 3 تورنمنت های آینده مشخص می شود. آمریکا و 
ایتالیا )قهرمان و نایب قهرمان جام جهانی(، کوبا )قهرمان منطقه 
آمریکا نورسکا(، آرژانتین )قهرمان آمریکا جنوبی(، روسیه )قهرمان 
انتخابی المپیک، اروپا( و برزیل )میزبان( تا امروز حضورشان در ریو 
قطعی است و هنوز تکلیف نماینده های آسیا، آفریقا و اروپا به طور 

کامل روشن نشده است.
رویای حضور در المپیک، سال هاست تبدیل به دغدغه والیبال ایران 
شده است و راهیابی به این رویداد بزرگ، شاید مهم ترین هدف 
فدراسیون باشد. تغییر در راس کادر فنی و قبول هزینه های بسیار 
برای پایین آوردن ریسک حضور در المپیک، نشان دهنده جدیت 
والیبالی ها در این راه است. اگر چه عده زیادی معتقد هستند سطح 
والیبال ایران از آسیا باالتر رفته و حضور در المپیک شاید برای 
شاگردان لوزانو سخت نباشد، اما نتایج جام جهانی کمی نگرانی ها 
را زیاد کرد. با تمام این مسایل اعالم اخیر FIVB تا حد زیادی 
امیدها را زیاد کرد و احتمال اینکه ایران بتواند بلیت ریو را در توکیو 

در جیب بگذارد، افزایش یافت.
خرداد، وقت اضافه برای لوزانو

زمان، مهم ترین دغدغه فدراسیون والیبال برای راهیابی به المپیک 
بود؛ به طوری که مربی ایده آل فدراسیون در زمان تصمیم گیری 
گزینه ای محسوب می شد که می توانست خود را زودتر به ایران 
برساند. از بین لوزانو و آناستازی مرد آرژانتینی به دلیل شرکت 
حضور  توانست  می  اروپا،  قهرمانی  مسابقات  در  تیمش  نکردن 
موضوع  این  و  باشد  داشته  ایران  ملی  تیم  اردوی  در  سریع تری 
وجه تمایز لوزانو نسبت به آناستازی بود. معموال مسابقات انتخابی 
از رقابت ها  این دوره  اما  برگزار می شد؛؛  اردیبهشت ماه  المپیک 
هشتم خرداد ماه آغاز می شود؛ این موضوع برای لوزانو و فدراسیون 

آرژانتینی  مرد  که  می شود  محسوب  ارزشمند  فرصتی  والیبال 
فرصت بیشتری را با ملی پوشان باشد.

4 بلیت ریو در توکیو
قرار خواهند  یکدیگر  رودرروی  توکیو  در  تیمی که  از 8  تیم   4
گرفت، راهی ریو می شوند که ایران یکی از آنهاست. هفت تیم دیگر 
فرانسه  لهستان و  ونزوئال، کانادا،  ژاپن )میزبان(،  استرالیا، چین، 
هستند که آیین مسابقات این طور است که 3 تیم اول به اضافه 
بهترین تیم آسیا راهی ریو می شوند. موضوع مهم در این مسابقات 
این است که اگر یک تیم آسیایی در بین 3 تیم اول حضور پیدا 
را  این شانس  رفت.  المپیک خواهد  به  آسیا هم  دوم  تیم  کند، 
می توان برای ایران متصور بود که در بین چنین تیم هایی در 3 

تیم برتر قرار بگیرد یا عنوان بهترین تیم آسیایی را کسب کند.

اومانیا  مایکل  عنوان شد،  از سایت ها  برخی  در  روز گذشته 
همین  و  نداشته  حضور  پرسپولیس  گروهی  تمرین  در 
موضوع باعث شد تا شایعات زیادی درباره خروج این مدافع 
کاستاریکایی و ورود یک گلر خارجی در جمع سرخ پوشان 

مطرح شود.
با این حال در تمرین امروز پرسپولیسی ها، اومانیا هم به طور 
اختصاصی تمرین کرد و هم با سایر بازیکنان این تیم، تا فعال 

این شایعه رنگ واقعیت به خود نگیرد.

بیمارستان  در  بیماری  دلیل  به  است  مدتی  که  احدی  رضا 
رفت.  کما  به  پنجشنبه  روز  است،  شده  بستری  ایران مهر 
برادر پیشکسوت استقالل با اعالم این خبر به تسنیم گفت: 
کما  به  دیگر  بار  و  ندارد  مساعدی  شرایط  برادرم  متاسفانه 

رفته است.
کنیم.  دعا  باید  که  کردند  اعالم  ما  به  پزشکان  افزود:  وی   
دعا  برادرم  برای  که  می خواهم  مردم  همه  از   بنابراین 

کنند.

ورزش و جواانن 
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 توانمندی های گردشگری ایران به 
شرکت های تورگردان روسیه معرفی شد

بخشی از توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در عرصه گردشگری 
شرکت های  نمایندگان  و  مدیران  از  جمعی  شرکت  با  نشستی  در 

تورگردان روسی و مقام های ایران و روسیه در مسکو برگزار شد.
این نشست را بخش فرهنگی سفارت ایران در مسکو برگزار شد؛ در آن 
»مرتضی رحمانی موحد« معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری ایران، »مهدی سنایی« سفیر کشورمان در 
روسیه و »مایا المیدزه« مدیر عامل انجمن تورگردانان روسیه شرکت 

کردند. 
ایران  میان  گردشگری  همکاری های  توسعه  به  که  نشست  این  در 
نمایندگان  و  روسیه  و  ایران  مقام های  داشت،  اختصاص  روسیه  و 
بخش های خصوصی گردشگری و هواپیمایی دو کشور، نقطه نظرات و 

دیدگاه های خود را بیان کردند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در ابتدای این نشست با خوشامدگویی به مهمانان و ابراز خرسندی 
گردشگری  فعاالن  و  مدیران  حضور  با  نشست،  این  در  حضور  از 
از  ایران و روسیه، یکی  روسیه گفت: وصف سوابق تاریخی و روابط 
مبانی کار ماست؛ سفارت ایران در مسکو و سفارت روسیه در تهران، 

مجموعه های میراث دار این روابط است.
و روسیه دو کشور همسایه در دریای خزر  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
امروز  است.  همکاری  تاریخ  ما  تاریخ  عمده  بخش  افزود:  هستند، 
خوشبختانه روابط دو کشور در سطح عالی قرار دارد و به نظر می آید 
فراهم  کشور  دو  مردم  بیشتر  دیدارهای  برای  را  بستری  روابط  این 
فصل  چهار  ایران،  اقلیم  گفت:  رحمانی موحد«  »مرتضی  می کند. 
ما  و جاذبه های  تاریخی  و  فرهنگی  و بخش های  دارد  با هم  را  زیبا 
برای همه جهان شناخته شده است. مایلم به اطالع برسانم توجه به 
بخش گردشگری به یکی از اولویت های بخش اقتصادی کشور تبدیل 
می شود. »مهدی سنایی« سفیر کشورمان در روسیه نیز با یادآوری 
اینکه نشست بررسی همکاری های گردشگری ایران و روسیه نخستین 
نشست در این زمینه نیست، اظهار داشت: سال گذشته نیز سفارت 

ایران در مسکو، میزبان مدیران و فعاالن گردشگری روسیه بود.
وی افزود: اما وضعیت امسال متفاوت است و شاهد توسعه بیش از 
این جهت همکاری های دو  ایران و روسیه هستیم؛ در  پیش روابط 
کشور در عرصه گردشگری توسعه می یابد و چنین روندی در سال 
2015 شایان توجه بود و سفر گردشگران ایرانی به روسیه با 100  
حمایت  بر  مسکو  در  کشورمان  سفیر  شد.  روبه رو  افزایش  درصد 
ایران از روند توسعه گردشگری میان دو کشور و کمک به اقدام های 
زمینه  این  در  نقش خود  ایفای  برای  روسی،  تورگردان  شرکت های 
تاکید کرد. »احمد حیدریان« معاون سفیر ایران نیز، در سخنانی با 
بیان اینکه ایران و روسیه دو کشور همسایه هستند و همواره در کنار 
یکدیگر بودند، افزود: اما مردم دو کشور از یکدیگر شناخت کافی ندارند 
و قابلیت های روسیه از جمله توریستی و اقتصادی و فناوری، برای 

ایران ناشناخته مانده است. منبع: ایرنا

معارف و رگدشگری 

آشنایی با بزرگ ترین خانه 
خشتی -گلی جهان 

خشتی  بنای  بزرگ ترین  رفسنجان،  در  واقع  علی،  آقا  حاج  خانه 
سقف دار جهان در سال 1136 ساخته شده است.

این بنا در فاصله 6 کیلومتری شهر رفسنجان واقع شده است. خانه 
حاج آقا علی، در گذشته به خانه وقفی شهرت داشته است. این خانه 

دارای 12000 متر مربع مساحت و 7000 متر مربع زیربناست.
این مجموعه نمونه ای زیبا و باشکوه از معماری عصر قاجار است که 
در 5 کیلومتری جنوب شرقی رفسنجان و در روستای قاسم  آباد 
واقع شده و مشتمل بر 8 قسمت بازار، آب انبار )تامین کننده آب 
اهالی که دارای سردری با آجرهای گلدار تزیین شده و دیوارهای آن 
دارای نقوش آجری و کاشیکاری های زیباست(، مسجد ، کاروانسرا، 
حمام، حسینیه، یخدان )که در 2 کیلومتری قاسم آباد و در روستای 
عباس آباد حاجی است و تامین کننده یخ مورد نیاز اهالی بود( است 
که هر یک کاربری خاصی داشته اند. قدمت این بنا به قریب 130 

سال می رسد.
خانه حاج آقا علی با زیربنایی بالغ بر 7 هزار متر مربع و با معماری 
زیبا و ایرانی یکی از بزرگترین و زیباترین خانه های خشتی و سنتی 
جهان به شمار می آید که توسط حاج آقا علی معروف به زعیم اهلل 
رفسنجانی )بزرگترین تاجر ایرانی آن دوره( در سال 1136 هجری 

خورشیدی بنا گردیده است.
در ساخت خانه یاد شده اصول و شیوه های معماری ایرانی به کار 
با وجود گرمای  اقلیم منطقه و  با  گرفته شده است. در هماهنگی 
نسبتا زیاد، خشکی هوا، بادهای متغیر و وجود شن های روان، بنا 
محصور  بلندی  نسبتا  چینه ای  دیوار  با  و  داشته  درون گرا  حالتی 
گردیده است؛ دروازه ای رفیع و با عظمت ورودی این خانه با شکوه 

است؛ داخل خانه از قسمت های مختلفی شکل گرفته است.
بوده که مدنظر  اصولی  از  تقارن  قرینه سازی و حفظ  به طور کلی 
معمار ساختمان قرار گرفته است. خانه دارای 86 اتاق )هفت دری، 
پنج دری، سه دری و پستو( بوده که در 4 بخش اصلی ساختمان 

حوض خانه، شاه نشین، پاییزی و زمستانی احداث گردیده اند.
در وسط حوض خانه حوض مستطیل شکلی قرار دارد که در گذشته 
از  بوده است و آب آن  ارتباط  با حوض های حیات های جانبی در 
طریق قنات تامین می شده است؛ حوض خانه در دو طبقه ساخته 
گچبری های  و  گچ  اندود  با  حوض خانه  داخلی  نمای  است.  شده 
برجسته با طرح های اسلیمی تزیین گردیده است. تاالر شاه نشین 
ایوانی نسبتا رفیع قرار دارد که در  بهاره در مرکز ضلع جنوبی  یا 
طرفین آن با حفظ تقارن، دو راهرو برای دسترسی ایجاد گردیده 
از  پذیرایی  محل  معموال  اندرونی  در  ارسی ها  است.چون 
مهمان های خودی و وابستگان بوده، در زیباسازی آن نهایت دقت 
به عمل آمده؛ در ضلع شرقی و غربی آن بخاری های گچبری شده 

فضای داخل را بسیار زیبا و دلنشین کرده است.
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رییس حوزه علمیه اصفهان، با بیان اینکه 
بفروشد،  ارزان  را  خودش  نباید  انسان 
و  گناه  غفلت،  با  زندگی  گذراندن  گفت: 
بدون توجه به خداوند سبب می شود که 
و  )ع(  علی  بدون  قیامت  روز  در  انسان 

بدون حسین )ع( باشد.
مظاهری،  حسین  آیت اهلل  حضرت 
اشاره  با  پنج شنبه شب در مسجد حکیم 
به ویژگی های مرگ برای مؤمن گفت: در 
حدیث است که مرگ برای مؤمن همچون 
بوییدن گلی خوشبوی است؛ فرد باایمان 
اکرم  پیامبر  دیدن  به  قیامت  روز  در  را 
)ص( و اهل بیت )ع(، همچون امام حسین 
)ع( وعده داده اند و ما برای دست یافتن 

به این چنین لذت هایی خلق شدیم.
 وی افزود: این لذت ها را نمی شود درک 
لذت هایی  چنین  این  به  باید  بلکه  کرد؛ 
رسید. انسان برای همین خلق شده است 
و باید به این سمت حرکت کند و در این 
می گویند  اینکه  است.  ممنوع  توقف  راه 
انسان در هنگام مرگ به مالقات خداوند 
می رود، این مالقات خداوند حرفی جدی 

است و به راستی انسان خداوند را در روز 
قیامت می یابد.

 رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه 
اول قبر  برای مؤمن نکیر و منکر و شب 
خاطر  است،  آن  یک  سال،  هزار  چندین 
انسان  که  است  حدیث  در  کرد:  نشان 
هنگامی که از دنیا می رود، قبر او یا باغی 

از باغ های بهشت یا حفره ای از حفره های 
آتش جهنم است.

شهوات  در  که  انسانی  داد:  ادامه  وی   
خودش متوقف شده باشد، یک آتش برای 
انسان میلیون ها سال می شود؛ انسان نباید 
خودش را ارزان بفروشد؛ این نصحیت من 
به همه، به ویژه به جوانان است. با غفلت و 

گناه سر کردن و بدون توجه به خداوند 
زندگی گذراندن، سبب آن می شود که 
انسان در روز قیامت بدون علی )ع( و 

بدون حسین )ع( باشد.
اشاره  با  مظاهری  آیت اهلل  حضرت   
متوقف  کثرت  عالم  در  غرب  اینکه  به 
فکری  هر  کرد:  اظهار  است،  شده 
است؛  رفته  سمتی  یک  به  غرب  در 
نکرده  فکری  خود  آخرت  برای  غرب 
انسان  جسم  نه  برزخ  عالم  در  است؛ 
بلکه  دارد؛  وجود  انسان  روح  نه  و 
نمایان برزخی  موجود  نام  به   حقیقتی 

 می شود.
برای  اگر  انسان  این  کرد:  اظهار  وی   
برزخ خود فکری نکرده باشد، آن هنگام 
برای او سخت می شود. اگر خدا در برزخ 
او وجود نداشته باشد، کار برایش سخت 
برزخی هم  در جهنم  اینکه  ولو  می شود؛ 
قرار نگیرد، همین که خدا را نداشته باشد 
کار مشکل است؛ نه خدا و نه پیامبر )ص( 
و نه اهل بیت )ع( و نه عمل صالح را دارد 

که راهنمای او شود.

اقامه  گفت:  شهرضا  نماز  اقامه  ستاد  مسئول 
نماز یک فریضه الهی است؛ خداوند در قرآن 
تاکید  فریضه  این  اقامه  لزوم  بر  بارها  کریم 
کرده است؛ اداره های دولتی از جمله اماکنی 
است که می تواند نقش موثری در ترویج این 
این  در  نماز  اقامه  اما  باشد؛  داشته  فریضه 

اماکن نباید به تضییع حق الناس منجر شود.
حجت االسالم محمدحسین جعفری، مسئول 
ستاد اقامه نماز شهرستان شهرضا، عنوان کرد: 
نماز رابطه بنده با پروردگار است و کارمندانی 
که در ساعات مشخصی از روز برای اقامه نماز 
وارد نمازخانه های اداره ها می شوند، از کارآیی 

و نشاط معنوی بیشتری برخوردار هستند.
کرد:  تاکید  شهرضا  نماز  اقامه  ستاد  دبیر   

نماز  اقامه  و  اداره ها  نمازخانه های  در  حضور 
اول وقت، باید سبب توجه بیشتر کارکنان به 
لزوم ادای حق الناس و انجام امور مردم شود؛ 
اقامه  با  باید  اداره  در  خواندن  نماز  بنابراین 
داشته  تفاوت  خانه  و  مسجد  در  فریضه  این 
باشد و سبب معطل ماندن ارباب رجوع نشود. 
حجت االسالم جعفری گفت: یکی از مهم ترین 
کارکردهای نماز، ایجاد روحیه وقت شناسی و 
به  و مخصوص  مواقع مشخص  در  امور  انجام 
به  نماز،  به  مقید  و  مؤمن  انسان  است؛  خود 
زندگی  امور  در  همواره  وقت،  اول  نماز  ویژه 

خود نیز وقت شناس و دقیق است.
به  جامعه  ابتالی  علت  کرد:  عنوان  وی   
که  است  آن  مختلف  مشکالت  و  معضالت 

فریضه الهی نماز، آن گونه که در دین مبین 
اسالم سفارش شده، اقامه نمی شود؛ اگر تمامی 
افراد یک جامعه اهل نماز باشند و تمام احکام 
و زوایای آن را به خوبی رعایت کنند، مشکالت 
پویا  جامعه ای  شاهد  و  می شود  حل  مرور  به 
نماز  اقامه  ستاد  دبیر  بود.  خواهیم  بانشاط  و 
شهرضا اظهار کرد: ترویج بی عدالتی و ظلم در 
جوامع مختلف به دلیل فراموشی یاد خداوند 
کردار  و  اعمال  بر  حال  همه  در  او  آگاهی  و 
نظارت  و  وجود  که  افرادی  است؛  بندگان 
خداوند را فراموش کردند، به افرادی خطرناک 
برای  موقعیتی  هر  از  که  شوند  می  تبدیل 
تضییع حقوق دیگران و ظلم و فساد استفاده 
کرد:  تاکید  جعفری  االسالم  می کنند. حجت 

یکی از مسایلی که همواره در اداره ها بر لزوم 
طرح  اجرای  است،  شده  تاکید  آن  رعایت 
تکریم ارباب رجوع است؛ در حالی که ترویج 
فرهنگ اقامه نماز با ایجاد نوعی خود کنترلی 
در افراد، باعث می شود فرد نسبت به تمامی 
افراد از جمله ارباب رجوع اداره خود، رعایت 

حرمت و احترام اسالمی را بکند.
مزایایی  تمام  کنار  در  نماز  اقامه  گفت:  وی   
مبنای  بر  حسنه  روابط  ایجاد  در  دارد،  که 
نیز  اداره ها  کارکنان  بین  در  اسالمی  اخالق 
ارتقای سالمت معنوی، جنسی و  موثر است؛ 
از  جسمی کارکنان در همه حاالت و شرایط 
آثار و برکات توجه به احکام و موازین اسالمی 

و در رأس آن ها نماز است.

آیت اهلل مظاهری: 

سرگرم شدن به گناه در دوران جوانی، ارزان فروختن سرمایه عمر است 

دبیر ستاد اقامه نماز شهرضا: 
اقامه نماز در اداره ها نباید به تضییع حق الناس منجر شود 
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آگهی ابالغ 
بسمه تعالی مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با سالم و احترام : در پرونده کالسه 941279 
شعبه سی ام دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای حسین عباسیان سودانی  فرزند علی 
علیه آقای کامل صادقیان فرزند میر غالم دایربر خیانت در امانت مطرح نمود که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده ی 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تاضمن اعالم نشانی کامل خوجهت پاسخ گویی به اتهام وارد وداع از خود حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود./. شماره 29303/م الف باقری نیا دادیار 

شعبه سی ام دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ 
بسمه تعالی مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با سالم و احترام : در پرونده کالسه 941521شعبه 
سی ام دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای علیرضا داوری دولت آبادی  فرزند مرتضی 
علیه آقای مرتضی محمدی دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده . گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده ی 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تاضمن اعالم نشانی کامل خوجهت پاسخ گویی به اتهام وارد وداع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود./. شماره 29304/م الف باقری 

نیا دادیار شعبه سی ام دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350611581 شماره پرونده9409980350600984شماره بایگانی شعبه : 941100تاریخ 
تنظیم: 1394/10/17خواهان /شاکی زهرا حسن زاده واسوکالئی  دادخواستی به طرفیت خوانده  پرویز ربیع زاده 
به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه وجه بابت .... و مطالبه خسارت تا خیر تادیه تقدیم 
دادگاه ها ی عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان داد گستری کل استان 
اصفهان - طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع وبه کالسه 9409980350600984ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 
1395/01/18و ساعت 10:30تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضرگردد.شماره: 29293/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350309683 شماره پرونده9409980350300944شماره بایگانی شعبه : 941073تاریخ 
تنظیم: 1394/10/19خواهان شاکی حمید نظری خوزانی  دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم عباس حاجی 
حیدری ورنوسفادرانی به خواسته مطالبه خسارت  دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه ها ی عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت -  ساختمان داد گستری کل استان 
اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 305ارجاع وبه کالسه 9409980350300944ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 
1394/12/11 وساعت 08:30تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان /
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضرگردد.شماره: 29309/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان - مصطفی شبانی
احضار متهم 

متن آگهی احضار متهم )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست (شماره ابالغیه : 9410100354406555 
شماره پرونده: 9409980360200075 شماره بایگانی شعبه: 941145 تاریخ تنظیم: 1394/10/15محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کالسه 9409980360200075 و بایگانی 
941145 ک 118 شکایت علی بابایی علیه ابوالفضل مانیان به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفرنموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی  برای مورخه 1394/12/22 ساعت 12:00 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب  در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.شماره: 29282/م الف  دفتر شعبه 118 دادگاه کیفری اصفهان 

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره   9409980358100519 پرونده:  شماره   9410460358100013  : خواست  در  شماره 
940552 تاریخ تنظیم: 1394/10/19 بسمه تعالی نظر به اینکه آقای سید کمال ماضی سرباال فرزند سید حسین 
متهم  به جعل و استفاده از سند مجعول و استفاده از کارت ملی و شناسنامه دیگری به شماره پرونده 940552 ب 
2 شعبه دوم باز پرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشدبا 
توجه به مجهول المکان  بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 

روز نامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره: 

29305/م الف عبدالحسین مرادی - بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  9409980358100629شماره  پرونده:  9410460358100012شماره   : خواست  در  شماره 
اله قاسمی  فرزند نجاتعلی متهم   اینکه آقای روح  9407075 تاریخ تنظیم: 1394/10/16 بسمه تعالی نظر به 
به خیانت در امانت یک فقره چک به مبلغ 700/000/000  ریال به شماره پرونده 940705ب 2 شعبه دوم باز 
پرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشدبا توجه به مجهول 
المکان  بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره: 29306/م الف 

عبدالحسین مرادی- بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان اصفهان 
دادنامه

شماره دادنامه : 9409970352801303 تاریخ تنظیم: 1394/09/29 شماره پرونده: 9409980359800262 شماره 
بایگانی شعبه: 940922 شاکی: آقای ابوالفضل عباسی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان گورت روستای جیالن آباد 
کوی شهید بهشتی پ 125 متهم : آقای بهروز قضاوی - مجهول المکان اتهام ها: 1. تخریب 2. ضرب و جرح 
عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهروز قضاوی )متواری( دائر بر مشارکت در ایراد جرح با چاقو و نیز 
مشارکت در تخریب )گلدان و آکواریوم و غیره( موضوع شکایت به آقای ابوالفضل عباسی ، با عنایت به اظهارات 
شاکی، گواهی پزشکی قانونی ، محتوای سی دی ضمیمه پرونده و متواری بودن متهم  مجرمیتش محرز است و 
دادگاه به استناد ماده 677 قانون تعزیرات و تبصره ماده 714 قانون ومواد 462، 709، 710، قانون مجازات اسالمی 
و با ر عایت ماده 134 همان قانون متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 5 درصد دیه کامله بابت 
بخشی ازصدمات وارده به شاکی )دامیه های نرم الله گوش و خلف الله گوش راست و بازوی راست( در حق 
وی و تحمل سه سال حبس تعزیری بابت تخریب محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. شماره: 29308/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان رضا تقی یار 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350309684شماره پرونده9409980350300988شماره بایگانی شعبه : 941123تاریخ 
تنظیم: 1394/10/19 خواهان شاکی امیر مرادی  دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم نویداله دادی به خواسته 
استردادثمن معامله و تامین خواسته و اعساراز پرداخت هزینه  دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه ها ی عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان داد گستری کل 
استان اصفهان -طبقه 3 اتاق شماره 305ارجاع وبه کالسه 9409980350300988ثبت گردید که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/07 وساعت 10:00تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده /ودر خواست خواهان 
/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.شماره: 29310/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان - مصطفی شبانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 94-1321 خواهان ابراهیم جعفری دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 40/000/000 
تومان به طرفیت رودابه مظفری تقدیم نموده است .مورخه 94/11/24 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.شماره: 29278/م الف مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1609/94 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقای محمد حسین نظری با 
وکالت فهیمه عصاچی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1-علی تقی بیگی حسین آبادی 2- مهدی بهرامی آبادی3- محمد 
بهرامی حقیقت 4- حسین تقی بیگی تقدیم نموده است . مورخه 94/11/28 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29276/م الف مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94-1322 خواهان ابراهیم جعفری دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 22/500/000 به 
طرفیت رودابه مظفری تقدیم نموده است .مورخه 94/11/24 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 29277/م الف مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1616/94 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری توکلی 
ومسعود مهردادی به وکالت حسین کبیری وبا وکالت فهیمه عصا چی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
محمدتقی زاده- داوود برومند تقدیم نموده است .مورخه 94/11/28 ساعت 10صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 29264/م الف مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 940952 خواهان مرتضی طحانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت اسماعیل 
مورخ94/11/29ساعت  شنبه  پنج  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  حیدری  ابوالفضل  جمالی- 
9/30صبح 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 دراصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

29268/م الف مدیر دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 940954 خواهان مرتضی طحانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ابوالفضل 
حیدری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ94/11/29ساعت 10صبح 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 دراصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29269/م الف مدیر دفتر شعبه 

33 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1750/94 خواهان نوروز ادیبی دادخواستی به طرفیت حسن دره گزنی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ94/12/1 ساعت 11/45صبح 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 دراصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29270/م الف مدیر دفتر شعبه 33 شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941175 خواهان محمد رضا کبیری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی 
قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ94/12/3ساعت 11صبح 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 دراصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29271م الف مدیر دفتر شعبه 33 شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 94-1429 خواهان منوچهر روحانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 000/-/16 ریال 
به طرفیت فریناز-لیس تقدیم نموده است .مورخه 94/11/28 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 29272/م الف مدیر دفتر شعبه 32شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1296/94 خواهان بانک ملی اقتصاد و با وکالت سمیه ثمین فر  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه  به طرفیت 1- سید مقتدی میر نصیری 2-محمد بخشی آفازانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز سه شنبه مورخه 94/12/11 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441شورای حل 
اختالف اصفهان - شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29255/ م الف 

مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ش 42
در خصوص پرونده کالسه 787/94خواهان منصور نیکو نژاد دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت محمد 
صادق جعفری پور تقدیم نموده است . مورخه 94/12/11 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 29256/ م الف مدیر دفتر شعبه42 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 786/94 خواهان منصور نیکو نژاد دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت رمضان 
به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  . مورخه 94/12/11 ساعت 4 عصر  ایرانپور پور تقدیم نموده است 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان -شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 29257/ م الف مدیر دفتر شعبه42 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مبلغ 6/650/000  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  نژاد  نیکو  منصور  پرونده کالسه 199/94 خواهان  در خصوص 
ریال بابت یک فقره  چک به شماره 170138 مورخ 94/8/15 نزد شعبه ملی سلمان فارسی مبارکه به طرفیت 
مهردادصالحی مبارکه تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/12/15 ساعت 16 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب 
ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
اختالف دفتر شعبه49شورای حل  مدیر  الف  م  اتخاذ می شود.شماره: 29258/  مقتضی  تلقی و تصمیم   شده 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 201/94 خواهان منصور نیکو نژاد دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت فرشادعسیوند 
گردیده  تعیین  عصر(   5(17 ساعت   94/12/15 مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
جنب   - پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   - ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه-شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
اختالف دفتر شعبه49شورای حل  مدیر  الف  م  اتخاذ می شود.شماره: 29259/  مقتضی  تلقی و تصمیم   شده 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پور  غالمعلی  علی  قاسم  خواهان   1289-94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  احدآباد  ی  جعفر  سعید  طرفیت  به  خسارت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   18-45 ساعت   94-12-1
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  مجتمع شماره2 شورای حل  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /29260 شود.شماره:  می  اتخاذ   مقتضی 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به  بر:مطالبه خسارت  در خصوص پرونده کالسه 94-1287 خواهان محمد علی معصومی دادخواستی مبنی 
طرفیت محمد جعفری سعد آباد تقدیم نموده است . مورخ 1-12-94 ساعت 18تعیین 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 اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 29261/ م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان



و  دشمن  هجمه های  به  توجه  با  حاضر  عصر  در 
استفاده از ابزارهای گوناگون با هدف آسیب پذیری 
فرهنگی اقشار مختلف، توجه به موضوع فرهنگ و 
زیرشاخه های آن بیش از پیش احساس می شود. 
برای  اقتصادی  و  معیشتی  مسایل  به  توجه  تنها 
ادامه و دوام یک زندگی سالم و موفق کافی نیست. 
در این راستا کمیته فرهنگی، آموزشی و اجتماعی 
و  فرهنگی  مشاور  ریاست  به  اصفهان،  آهن  ذوب 
اجتماعی مدیر عامل شرکت و با عضویت سرپرست 
حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی، مدیر 
و  آموزش  مدیر  و  عمومی  روابط  مدیر  حراست، 
توسعه منابع انسانی در تاریخ 23 آذر 94 تشکیل 
شد؛ البته با توجه به موضوعات، مهمانان ویژه نیز به 
این کمیته دعوت می شوند. در حال حاضر کمیته 
نام برده با دو رویکرد درون سازمانی، ویژه کارکنان 
شرکت و برون سازمانی ویژه خانواده های همسران، 
محورهای  از  یکی  به  اکنون  هم  و  است  فعال 
اساسی فعالیت های ذوب آهن اصفهان در کنار امور 
اقتصادی تبدیل شده و خوشبختانه مورد استقبال 
بسیار خوب همکاران و خانواده آن ها نیز قرار گرفته 
است. به منظور آگاهی از فعالیت های این کمیته 
علمداری،  فاطمه  مهندس  با  گذشته  ماه  یک  در 
مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیر عامل شرکت، در 
دفتر وي به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
شرکت  عامل  مدیر  اجتماعی  و  فرهنگی  مشاور 
درخصوص هدف ایجاد کمیته فرهنگی، آموزشی و 
اجتماعی در شرکت گفت: همان طور که از عنوان 
این کمیته مشخص است، فلسفه تشکیل آن رشد و 
ارتقای فعالیت های کارکنان شرکت و خانواده های 
آموزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  بعد  سه  در  آن ها 
راستای  اداری در  بوروکراسی  و همچنین کاهش 

اجرایی نمودن مصوبات مربوطه است.  
با  تعامل  منظور  به  و  راستا  این  در  افزود:  وی 
اعضای خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و آشنایی 
سالن  در  نشست  سه  یکدیگر،  پتانسیل های  با 
استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
شرکت  شاغل  بانوان  ویژه  همایش  یک  اصفهان، 
در  نیز  کارگروه ها  تشکیل  و جلسه  آهن  تاالر  در 
این  نتایج  که  است  شده  برگزار  شفق  مجموعه 

برنامه ها، رضایت مندی زیاد مدعوین را دربردارد.
اصفهان،  آهن  ذوب  بزرگ  ««خانواده 

پتانسیل های فراوانی دارد
بر  آن  تاثیر  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  وی 
را  اصفهان  آهن  ذوب  جمله  از  مختلف  صنایع 
بزرگ ترین محدودیت برای فعالیت های فرهنگی، 
افزود: خانواده  و  عنوان کرد  آموزشی  و  اجتماعی 
دارد  فراوانی  بسیار  پتانسیل های  ذوب آهن  بزرگ 
در  شرکت  فعلی  شرایط  علت  به  متاسفانه  که 
حال حاضر نمی توان از همه آنها بهره گرفت؛ اما 
برنامه ریزی برای اجرایی کردن آن ها در آینده  از 

هم اکنون انجام گرفته است.
آهن  ذوب  بانوان  فرهنگی  خیران  ««کانون 

اصفهان، با کمترین هزینه فعالیت دارد
شرکت  عامل  مدیر  اجتماعی  و  فرهنگی  مشاور 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  ضمن 
پیاده سازی  لزوم  و  مقاومتی  اقتصاد  درخصوص 
گفت:  مختلف  زمینه های  در  آن  سرفصل های 

کانون خیران فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان به 
صورت خودجوش و با هدف ایجاد روحیه همدلی 
و با حداقل هزینه، متشکل از بانوان ذوب آهن و 
و  تشکیل شده  افتخاری  به صورت  آن ها  فعالیت 

مشغول فعالیت است.
لنجان  شهرستان  اداره های  با  تعامل  افزود:  وی 
توجه  با  است.  شده  آغاز  نیز  اصفهان  استان  و 
در  شرکت  کارکنان  از  اعظمی  بخش  اینکه  به 
فوالدشهر مستقر هستند، ابتدا جلسه با شهرداری 
فوالدشهر برای استفاده از پتانسیل ها و مشارکت 
نیز در  برگزار شده است. در زرین شهر  فرهنگی 
حاشیه بازدید از نمایشگاه آسیب هاي اجتماعي با 
برای  لنجان  شهرستان  انتظامی  نیروی  مسئوالن 
بهره گیری از پتانسیل های آن ها در زمینه ارتقای 
سطح دانش و اطالعات خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان گفت وگو شد. همچنین ارتباط با شهرداری 
برقرار  نیز  اصفهان و سازمان های زیرمجموعه آن 
امور حقوقی شرکت  و در حال حاضر  شده است 
و بخش اجرایی با این مجموعه در تعامل هستند؛ 
کمیته فرهنگی نیز به زودی ارتباط خود را با این 

مجموعه کلید می زند.
نمای  زیباسازی   : گفت  علمداری  مهندس 
از   ... و  قدیمی  فضاهای  رنگ آمیزی  کارخانه، 
می شود.  محسوب  کمیته  این  فعالیت های  جمله 
در  همکاران  اینکه  هدف  با  برنامه ریزی  این 
راستای  در  نسبی  آرامش  با  و  مناسب  محیطی 
در  بردارند،  گام  شرکت  استراتژی های  تحقق 
تفریحی  اردوهای منظم  اجراست. همچنین  حال 
از  که  شده  برنامه ریزی  نیز  فرهنگی  چاشنی  با 
جهت  برنامه ریزی  می شود.  اجرایی  آینده  سال 
تعامل بیشتر با رسانه ها برای انعکاس رویدادها و 
فعالیت های شرکت، پخش برنامه های رادیویی در 
از  بیشتری  تعداد  نحوی که  به  و  شیفت مختلف 
محتوای آماده شده بهره مند شوند نیز، در دستور 

کار قرار دارد.
فعالیت  آهنی،  ذوب  پوالدمردان  ««همت 

فرهنگی همسرانشان را  پررنگ تر می کند
پررنگ  نقش  به  ادامه  در  فرهنگی  فعال  این 
همکاری  درخصوص  آهنی  ذوب  پوالدمردان 
مردان  کرد:  تصریح  و  اشاره  فرهنگی  کمیته  با 
حضور  راستای  در  خود  همت  با  نیز  ذوب آهنی 
پررنگ همسران خویش در کانون خیران فرهنگی 
بانوان شرکت، مشغول بازسازی مجموعه آمفی تئاتر 

شرکت هستند تا همسرانشان بتوانند در محیطی 
مناسب، در جبهه فرهنگی همانند و فعالیت آن ها 
در سنگر اقتصادی، نام و برند ذوب آهن اصفهان را 
بیش از پیش جاودانه سازند. بهره برداری از سالن 
آمفی تئاتر با رویکرد کامال فرهنگی انشائاهلل در دهه 

فجر اجرایی می شود.  
««جشن دانش آموزان ممتاز از دهه فجر آغاز 

می شود
مهندس علمداری در پاسخ به این سوال که جشن 
انقالب ویژه فرزندان ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان، از چه زمانی اجرایی می شود اظهار کرد: 
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر و پیروزی شکوهمند 
فرزندان  از  جشن  مرحله  اولین  اسالمی،  انقالب 
ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با رویکرد 
جدید در دو مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی در 

این ایام،  برگزار می شود. 
برای سایر مقاطع تحصیلی نیز در مناسبت های آتی  
متعاقبا  زمینه  این  در  که  است  شده  برنامه ریزی 

اطالع رسانی می شود.
نیز  جدید  کارگروه های  تشکیل  برای  برنامه ریزی 
و  فرهنگی  مشاور  از  ما  سواالت  سایر  جمله  از 
پاسخ  در  وی  بود؛  شرکت  عامل  مدیر  اجتماعی 
خیران  کانون  به  جدیدی  کارگروه  گفت:  چنین 

فرهنگی اضافه نخواهد شد.
 این کانون در پنج کارگروه اصلی فرهنگی، علمی،  
ورزشی و هنری فعالیت خود را آغاز کرده وکارگروه 
است.  شده  اضافه   آن  به  نیز  پشتیبانی  و  اداری 
و  دستی  صنایع  زیرشاخه  دو  در  هنری  کارگروه 
بانوان  از  غیر  به  دارد.  فعالیت  تجسمی  هنرهای 
دغدغه  که  فردی  هر  آهن،  ذوب  بزرگ  خانواده 
فرهنگی و فعالیت به صورت افتخاری دارد می تواند 
در کانون خیران فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان 

ثبت نام کند.
زیاد  پتانسیل  به  اشاره  ضمن  علمداری  مهندس 
عرصه های  در  اصفهان  آهن  ذوب  بزرگ  خانواده 
گوناگون، از برپایی نمایشگاهی از آثار این عزیزان 
در دهه فجر خبر داد و گفت: به منظور آشنایی 
اعضای این خانواده با توانمندی های یکدیگر برپایی 
این نمایشگاه با حضور بانوان در همه که کارگروه ها 
در دستور کار قرار گرفته است. از این طریق بر پایه 
نیازسنجی و نظرسنجی از بازدید کنندگان عالوه بر 
پوشش دادن عالقه مندی های افراد در زمینه های 
عمل  به  نام  ثبت  نیز  متقاضیان  از   مختلف 

می آید.
««برنامه هاي فرهنگي، تفریحي و رفاهي

مهندس علمداری درخصوص بهره برداري از مراکز 
رفاهي شرکت با رویکرد جدید گفت: پس از بازدید 
از مراکز رفاهی و تفریحی شرکت واقع در چادگان، 
انزلی و ... در زمینه استفاده بهتر و اقتصادی تر از این 
مراکز با رویکرد جدید برای خانواده ها برنامه ریزی 
می شود.  فعالیت در هر نقطه از ذوب آهن بدون 
توجه به رویکرد اقتصادی، محرومیت در آن بخش 
از  که  است  این  بر  تالش  لذا   دارد؛  دنبال  به  را 
در  شرکت  نهفته  پتانسیل های  و  امکانات  همه 
راستاي ایجاد روحیه شادماني و نشاط و همچنین 
ارتقای انگیزه براي شکوفایی شرکت، در  همه ابعاد 

برنامه ریزي شود.  
وی به برنامه های بازدید خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان از خط تولید شرکت  نیز اشاره کرد و افزود: 
خانواده  بازدید  روحی-روانی  تاثیرات  به  توجه  با 
پرسنل از محل کار آن ها،  از سرگیری مجدد این 
برنامه، البته با رویکرد جدید از جمله سایر اقدامات 
پیش رو است؛ برنامه های بازدید، با چاشنی آموزش 

نیز همراه است. 
 برنامه هاي مذکور قطعا تاثیر خوبي در بهر ه وری 
اتحاد  در  و  افزایش همدلی  کارخانه و همچنین 
را  اصفهان  آهن  ذوب  بزرگ  خانواده  اعضای  بین 

دربر خواهد داشت.
اجتماعي مدیر عامل شرکت در  فرهنگي،  مشاور 
ورزشی  فعالیت های  برای  که  این سوال  به  پاسخ 
تصریح  گرفته اید،  نظر  در  برنامه هایی  چه  بانوان 
کرد: برنامه ریزی بهتر برای استفاده از استخرهای 
موجود در مراکز طرف قرارداد با ذوب آهن، ویژه 
بانوان شرکت و همچنین ورزش های آبی در کنار 

آن در این راستا در نظر گرفته شده است.
««فعالیت هاي آموزشي     

وي با اشاره به اینکه به منظور دستیابي به اهداف 
فرهنگي ذکر شده در شرکت، مجموعه دوره هاي 
آموزشي نیز در نظر گرفته شده است، گفت : در 
این راستا می توان به کالس هاي خودشناسي اشاره 
کرد که در قالب 90 جلسه یک ساعته در راستاي 
شناخت انسان و با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبري درخصوص بیداري اسالمي برگزار مي شود. 
دوره هاي خودشناسي ویژه شاغالن، با حضور بیش 
از 70 نفر در سال دانش مدیریت آموزش و توسعه 
منابع انساني و سالن تشریفات روابط عمومي از 24 
آذرماه آغاز و تاکنون 5 جلسه برگزار شده است. 
همسران  ویژه  خودشناسي  دوره هاي  همچنین 
شاغالن نیز در بیمارستان شهید مطهري در حال 

برگزاري است.
مشاور فرهنگي، اجتماعي مدیر عامل شرکت افزود: 
کالس هاي مهارت هاي زندگي از دیگر برنامه هاي 
این  مربیان  و  مدرسان  است؛  مدنظر  آموزشي 
دوره ها، از جمله اعضای خانواده ذوب آهن هستند 

که به صورت افتخاري همکاري می کنند. 
عنوان  به  روان شناسي  کارگروه  است  ذکر  شایان 
فرهنگي  بانوان  خیران  کانون  از  کارگروه  اولین 
ذوب آهن اصفهان آغاز به کار کرده و اولین دوره 
در  زندگي  مهارت هاي  عنوان  با  را  خود  آموزشي 
تدوام  که  نمود  برگزار  مطهري  بیمارستان شهید 

خواهد یافت.

ضرب المثل درخت هر چه بارش 
 بیشتر باشد، سر به زیرتر

 می شود
 

این ضرب المثل به خودی خود روشن و گویاست. “بار” 
همان میوه است و درختان پر میوه، سرشان خمیده تر 

است از درختان بی بار و بر.
 اشاره دارد به اینکه کسانی که سرشان را از روی غرور 
بی باری  روی  از  اتفاقا  ندارند،  فروتنی  و  باال می گیرند 
انسان های  هم  اینان  برابر  در  است؛  بی مغزی شان  و 
فروتن قرار دارند که در نتیجه دانایی و پرباری اخالق 
افتاده تری دارند. این ضرب المثل با کمی دگرگونی به 
نیز شنیده می شود. مثاًل: “درخت  شکل های دیگری 
هر چه پر بارتر، خمیده تر” یا “درخت هر چه پربارتر، 

افتاده تر.”

سالی كه نكوست از بهارش پیداست
نیم بیت دوم این عبارت »ماستی که ترشه از تاغارش 
برف  و  بود  »ترسال«  اگر  سال  پیداست.«  )=تغارش( 
اگر  و  بود  هویدا  آن  نکویی  می آمد،  موقع  به  باران  و 
سردرختی ها  رفتن  بین  از  موجب  بی موقع  سرمای 
می شد، مردم آن را به بدیمنی تعبیر می کردند و از آن 
جا که ماست چرخ کرده ـ چربی گرفته تا انتها ـ فقط 
در تغار عرضه می شد و قیمت نازلی داشت و خریداران 
چندانی جز افراد فقیر و تهیدست نداشت، تاغاری بودن 
رایج در  این ضرب المثل  و  بود  ماست، دلیل بدی آن 

محاورات عامه می گشت.

برای گرم کردن و یخ زدایی خیلی از مواد خوراکی از 
مایکروویو استفاده می کنیم؛ ولی مواد غذایی را که در 

این مقاله معرفی کرده ایم، در مایکروویو قرار ندهید.
مایکروویو آشپزی را راحت می کند و هم اینکه در وقت 
است.  خطرناک  آن  تابش  ولی  می شود،  صرفه جویی 

را که  از خوراکی هایی  برخی  اینجا  در  ما 
هرگز نباید در مایکروویو قرار دهید 

معرفی می کنیم.
««تخم مرغ

داشته  هم  عجله  اگر  حتی 
را  تخم مرغ ها  باشید، 
در  مایکروویو  جای  به 
بجوشانید.  گاز  اجاق 
از  حاصل  شدید  گرمای 

را  آن  تخم مرغ  داخل  بخار 
می شوید  مجبور  و  می ترکاند 

آن را تمیز کنید.
««میوه ها

یخ  یا  کنید  طبخ  میوه  می خواهید  اگر 
مایکروویو  در  میوه  دادن  قرار  از  کنید،  باز  را  آن 

میوه سوختن  باعث  شدید  گرمای  کنید؛   اجتناب 
 می شود.
««فلفل

ماده شیمیایی  یک  مایکروویو،  در  فلفل  دادن  قرار  با 
تند از آن استخراج می شود که هنگام باز کردن درب 
و  می شود  استخراج  تند  شیمیایی  ماده  آن 
چشم را می سوزاند؛ حداقل در هنگام 
نزدیک  مایکروویو  درب  کردن  باز 

آن قرار نگیرید.
سس قرمز را هم اگر گذاشتید، 

بیش از یک دقیقه نباشد.
 ««سبزیجات

سبزیجات  مردم،  از  بسیاری 
گرم  مایکروویو  در  را  خود 
می کنند؛ این کار ویتامین های 
مثال  می برد؛  بین  از  را  آن 
قرار  که  است  داده  نشان  مطالعه 
باعث  مایکروویو  در  بروکلی  کلم  دادن 
 از دست دادن 97 درصد از آنتی اکسیدان های آن

 می شود.

گزارشي از عملكرد یک ماهه كمیته فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ؛

شكوفایي اقتصادي و فرهنگي برند ذوب آهن اصفهان، با همت مردان و زنان این شركت

امامان جمعه و انتخابات 
شورای  مجلس  انتخابات  خصوص  در  شهر  زرین  جمعه  امام 
اسالمی و خبرگان رهبری یادآور شد: در این عرصه که خیزش 
احساسات گروه  یقین  به طور  و  بوده  انتخابات  به سمت  کشور 

ها و اقشار مختلفی تحریک می شود، باید مراقب بود تا خدای 
امام جمعه بادرود درسخنان خود به انتخابات مهم و سرنوشت 
ساز هفتم اسفند اشاره و اظهار کرد: ملت بزرگ ایران به کسانی 
که دغدغه نظام اسالمی، امام، رهبری و شهدا را دارند رای بدهند 
کند  را حفظ می  رهبری  و  نظام، والیت  آبروی  که  تا مجلسی 

تشکیل شود.
 حجت االسالم قاسمی اضافه کرد: مجلس آینده باید انتظار به 
ادامه  را  امام شهدا  و  راه شهدا  و  ساخته  برآورده  را  مردم  حق 
ناپذیر، استکبار ستیز و حامی  انعطاف  باید  دهد؛ مجلس آینده 

والیت باشد.
 وی ادامه داد: بر طبق منویات رهبر معظم انقالب، همه مردم 
حفظ  برای  باید  ندارند  قبول  را  نظام  که  هایی  آن  حتی  ایران 
کشور و اعتبار نظام با شکوه هر چه تمام تر در انتخابات شرکت 

کنند.
 امام جمعه بادرود خاطر نشان کرد: باید به کسانی که متدین، 
نام  به کسانی که  نه  بدهیم  اعتماد هستند رای  قابل  و  انقالبی 
امام و رهبری را می برند و عکس منویات ایشان عمل می کنند.

امام جمعه سمیرم، حجت االسالم رجایی پور با اشاره به جوسازی 
برخی رسانه ها و افراد مغرض که رد صالحیت هر نامزدی را حق 
الناس می دانند گفت: حق الناس یک بحث کلیدی و همه جانبه 
در اسالم است که در تمام مباحث مطرح می باشد نه تنها در 
انتخابات. وی افزود: اگر ثبت نام کننده ای سوءسابقه داشته و 
شرایط الزم حضور را نداشته باشد باید رد صالحیت شود زیرا که 
حضور وی در انتخابات امنیت و آسایش مردم و نظام جمهوری 
بدون صالحیت حق  افراد  تایید  و  زد  به هم خواهد  را  اسالمی 

الناس است.
 امام جمعه سمیرم تصریح کرد: مواظب شایعه پراکنی و تفرقه 
انتخاب فرد اصلح یک  باشید که  آگاه  و  باشید  افکنی دشمنان 

وظیفه اصلی همه ملت ایران است.
 وی گفت: انتخابات و حضور در این صحنه ارث کسی نیست که 
در صورت رد صالحیت بخواهد با اختشاش و قهر به دنبال ضربه 

زدن به مردم و نظام باشد.
در  حق  الناس  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  شهرضا  جمعه  -امام 
انتخابات، اظهارکرد: حق  الناس یعنی اگر کسی صالحیت داشت 
او را رد نکنیم و به او میدان دهیم و اگر کسی صالحیت نداشت 

با اغماض و سهالنگاری او را تایید نکنیم.
و  است  انجام  نگهبان درحال  بررسی  های شورای  افزود:    وی 
به  فردا  ردصالحیت ها  و  صالحیت ها  تایید  و  بررسی ها  این  نتبجه 
کاندیدا ها اعالم می شود که البته برای اعتراض کاندیداها فرصت 

باقی است

مه چیست و چگونه تشكیل می شود؟
در واقع مه، همان ابری است که در سطح زمین تشکیل شده 
باشد و از لحاظ شکل گیری نیز روش های مختلفی برای تشکیل 
دارد؛ اما به طور کلی برای تشکیل مه در یک منطقه رطوبت زیاد، 
 سرما و هسته های جاذب رطوبت در مجاورت سطح زمین نیاز

 است.
««روش های متداول تشکیل مه

1- مه تابشی:
در این نوع از مه، شما به توده ای هوای مرطوب نیاز دارید که 
در مجاورت یک بستر سرد قرار بگیرد. بستر سرد می تواند یک 
زمین پوشیده از برف و یخ یا سطح یک اقیانوس سرد یا صرفا 
سطح یک زمین بسیار سرد باشد.توده هوای مرطوب در مجاورت 
این بستر سرد، به تدریج سرد می شود و دمای آن تا حد دمای 
اشباع پایین می آید و باعث تشکیل مه می شود. اگر بستر شما 
سطح یک اقیانوس باشد یا در مجاورت یک منبع رطوبت، مانند 
باشد،  داشته  قرار  برفی  بستر  یک  حتی  یا  رودخانه  یا  دریاچه 
تزریق رطوبت به این توده هوا به تشکیل مه کمک خواهد کرد. 
همچنین وجود ناخالصی های جاذب رطوبت در این توده هوا و در 
تمام انواع مه ها به تشکیل مه، کمک شایان توجهی خواهد کرد.

 در این نوع مه، شما نباید وزش باد داشته باشید؛ چرا که این 
توده هوا، باید مدتی را در مجاورت این بستر سرد به سر ببرد 
تا دمای آن کاهش یابد و به دمای اشباع برسد؛ وزش باد مانع 
این کار خواهد شد. مجموع این عوامل بیشتر در شب های سرد 
و آرام زمستانی فراهم می شود. درشب های صاف و سرد زمستانی 
گرمای سطح زمین به صورت تابشی از دست رفته و سطح زمین 
سرد می شود و وجود یک توده هوای مرطوب در مجاورت سطح 
زمین باعث تشکیل شدن مه می شود؛ به همین دلیل به آن مه 

تابشی می گویند.
 2- مه وزشی یا انتقالی:

در این نوع از مه، شما توده هوای سردی دارید که از یک سطح 
مرطوب عبور و رطوبت را به خود جذب می کند و اشباع می شود. 
این نوع از مه بیشتر بر روی دریاچه ها و دریاها و مناطق مجاور 

آنها تشکیل می شود. 
از روی سطحی  باد  به کمک وزش  توده هوای سرد  وقتی یک 
مرطوب  بستر  این  از  حاصل  آب  بخار  می کند،  عبور  مرطوب 
جذب توده هوا می شود؛ از آنجایی که هوای سرد پذیرش رطوبت 
نوع  این  ایجاد می شود. در  اشباع و مه  به سرعت  پایینی دارد، 
به  و  به شمار می آید  اساسی  عامل  باد مالیم یک  مه، وزش  از 
باعث  باد شدید،  نامیده اند. وزش  وزشی  مه  را  آن  دلیل  همین 
 اختالط هوای اشباع و غیراشباع شده و مانع از تشکیل مه خواهد 

شد.
 3- مه کوهستانی:

زمانی که توده ای هوای مرطوب به کمک باد و جریان های باال 
سو در دامنه ارتفاعات به باال رانده می شود، به تدریج دمای آن 
کاهش می یابد و به حالت اشباع می رسد و مه تشکیل می شود؛ 
این مه در ارتفاعات پایین تر به صورت ابرهایی که دامنه و قله 

کوه را پوشانده اند، دیده می شود.
و  سرما  رطوبت،  اصلی  شرط  سه  که  زمانی  کلی  طور  به 
فراهم  زمین  سطح  مجاورت  در  رطوبت  جاذب  هسته های 
تابش  اگرچه  است.  فراهم  مه  ایجاد  برای  زمینه  شود، 
مه  تشکیل  از  مانع  روز  طول  در  هوا  شدن  گرم  و   آفتاب 
وجود  اما  می کند؛  پراکنده  نیز  را  شبانگاهی  مه  و  می شود 
از کارخانه ها  یا آلودگی های ناشی  وارونگی دما در سطح زمین 
طول  در  مه  پایداری  باعث  است  ممکن  انسانی،  فعالیت های  و 
روز نیز بشود. البته در سطح دریاها و دریاچه های بزرگ ذرات 
جاذب رطوبت و ناخالصی های هوا بسیار کم است؛ اما به دلیل 
مهیاتر  مه  تشکیل  برای  شرایط  رطوبت،  بزرگ  منبع  وجود 
را  معلق  ذرات  که  دریا  به  خشکی  بادهای  وزش  البته  است. 
کند. کمک  مه  تشکیل  به  می تواند  نیز  ببرد،  دریا  سمت  به 

شما  است  ممکن  انجماد،  نقطه  زیر  و  سرد  بسیار  دماهای  در 
شده تشکیل  یخ  ریز  بلورهای  از  که  باشید  داشته  یخی   مه 

 باشد. 
درخشش تند و خیره کننده بلورهای ریز یخ در برابر نور )مانند 
 چراغ های خودرو(، می تواند به شما در تشخیص این نوع از مه

 کمک کند.

 چگونه اسباب بازی بچه ها را
 تمیز كنیم؟

 

دهان  در  را  اسباب بازی هایشان  دایما  کودکان  که  جایی  آن  از 
می گذارند، به راحتی در معرض بیماری های مختلف قرار می گیرند 
و به همین دلیل پاکیزه نگه داشتن اسباب بازی هایشان مساله مهمی 

است که باید به آن توجه کنیم.
به طور کلی دو راه اصلی برای تمیز کردن اسباب بازی ها و سایر وسایل 
کودک وجود دارد. یک راه، شستن با صابون و آب گرم است. چربی 
و چرک روی وسایل و میکروب ها به این طریق از بین می روند. نیازی 
به صابون های ضدباکتری نیست و صابون معمولی برای این منظور 
کافی است. راه دوم، استفاده از محلول های بهداشتی است که اکثر 
میکروب های بیماری زا و خطرناک را از بین می برد؛ اما به خاطر داشته 
باشید که قبل از استفاده از آن ها باید سطح اسباب بازی را با آب گرم و 
صابون شسته باشید؛ زیرا عالوه بر میکروب معموال چرک و چربی هم 

وجود دارند که باید ابتدا از بین بروند.
 محلول های سفیدکننده حاوی کلرین که معموال در خانه وجود دارند 
برای میکروب زدایی مناسبند و البته باید قبل از مصرف، رقیق شوند.

برای این کار، یک چهارم فنجان از محلول سفیدکننده را در 3.7 لیتر 
آب حل کنید. وقتی محلول را رقیق می کنید، خطر آن برای کودک 
بخار  دقیقه  کلرین ظرف چند  که  دلیل  این  به  و  می شود  کم  هم 
می شود، سمی نیست. می توانید از سایر محلول های تایید شده هم، 
استفاده کنید؛ اما به برچسب روی آنها توجه کنید تا مطمئن شوید 

سمی نیستند و حتما دستورالعمل های روی آنها را اجرا کنید.  
 مطلبی که در زیر آورده شده است نیز یک راهنمای کلی درباره تمیز 

کردن اسباب بازی های کودک است.
 ««اسباب بازی های پالستیکی کوچك:

اگر بخواهید آنها را در ماشین ظرفشویی بشویید، در صورتی که باتری 
و   داغ  آب  با  و  ماشین گذاشت  در  را  آن ها  می توان  باشند،  نداشته 

پاک کننده شست. با این کار هم ضدعفونی و هم تمیز می شوند.
اگر مایلید با دست بشویید، آن ها را در سینک با اسفنج، آب گرم و 
صابون بشویید و دقت کنید تکه های غذا، چرک و چربی حتما برداشته 
شوند. سپس آن ها را در مایع رقیق شده ای که از محلول سفیدکننده 
درست کرده اید، قرار دهید؛ سپس آن ها را در هوای آزاد قرار دهید 

تا خشک شوند.
 برای اسباب بازی هایی که باتری دارند، سطح بیرونی آن ها را با آب 
گرم و صابون بشویید؛ با محلول سفیدکننده پاک کنید و در هوای آزاد 

بگذارید تا خشک شوند.
««اسباب بازی ها و وسایل پالستیکی بزرگ تر، اسباب بازی های 

فلزی یا چوبی:
سطح آنها را با آب گرم و صابون بشویید، با محلول سفیدکننده پاک 

کنید و در هوای آزاد بگذارید تا خشک شوند.
««اسباب بازی ها و وسایل پارچه ای:

آن ها را می توانید در ماشین لباسشویی با محلول شست وشو و آب 
داغ بشویید.

اسباب بازی های  و  وسایل  باید  که  است  دفعاتی  تعداد  دیگر،  نکته   
کودک را شست. الزم نیست در این باره وسواس به خرج دهید؛ اما 
در مواقع خاصی حتما آن ها را بشویید؛ مثال، هر زمان که کودک غذا 
می خورد و هم زمان بازی هم می کند یا بعد از اینکه سرماخوردگی و 
یا اسهال کودک بهبود پیدا کرد. اگر کودک اسباب بازی را در دهانش 
است  خوب  همچنین،  کنید.  تمیز  را  آن ها  روز  پایان  در  گذاشته، 
 که در زمان مشخصی، مثال در پایان هر ماه هم، وسایل کودک را 

تمیز کنید. 

حكایت صبر و تحمل در برابر نااهالن
گروهی از افراد بی پروا و بی بند و بار، به سراغ عارف وارسته ای آمدند و 
به او ناسزا گفتند و او را کتک زدند و رنجاندند؛ او نزد مرشد راه شناس 

خود رفت و از وضع نابسامان روزگار، گله کرد.
مرشد راه شناس به او گفت: ای فرزند! لباس عارفان، لباس تحمل و 
صبر است؛ حوصله داشته باش و ناگواری ها را با عفو و بزرگواری و 

مقاومت، بر خود هموار ساز:

دریای فراوان نشود تیره به سنگ
عارف که برنجد، تنك آب است هنوز

گر گزندت رسد تحمل کن
که به عفو از گناه پاك شوی

ای برادر چو خاك خواهی شد
خاك شو، پیش از آنکه خاك شوی

دنیای رضب املثل 

 «« علمی 

««بهداشت کودکان 

««حکایت 

از لنز دوربین 
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