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 دبیر ستاد انتخابات کشور:

استان اصفهان 
رکورددار انصراف 
نامزدهای انتخابات 

مجلس

 نعمت زاده 
اعالم کرد:
 تدابیر 5 گانه
  برای خروج

 از رکود

رییس کل دادگستری 
اصفهان: 

رصد فعالیت های 
تبلیغاتی نامزدها

بودجه پیشنهادی 2هزار و ششصد میلیارد 
تومانی سال آینده شهرداری اصفهان، به 

شورای شهر تقدیم شد

مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان:

اجرای طرح ساماندهی ماموران 
قرائت کنتور برای اولین بار در کشور
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تقاضای شهید نواب پای جوخه اعدام
شهید سیدمجتبی نواب صفوی در سال 1303 ه.ش در خانی  آباد تهران به دنیا آمد 
و پس از اتمام دروس ابتدایی، به آبادان سفر کرد. سید مجتبی، سپس برای ادامه 
تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از محضر مدرسان حوزه علمیه نجف 
سال 1303  در  صفوی،  نواب  به  معروف  تهرانی  مجتبی  سید  شد.  بهره  مند  اشرف 
شمسی در خانواده ای روحانی و اصیل در خانه محقری در خانی آباد تهران قدم به 
عرصه وجود گذاشت. وی با عالقه و عشقی وصف ناشدنی به روحانیت و به قصد ادامه 
راه آبا و اجداد خود، در اواخر سال 1320، پس از طی تحصیالت ابتدایی و متوسطه، 
رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد. شهید از طرف مادر به سادات درچه اصفهان 
منتسب و از طرف پدر میرلوحی است. شهید عنوان نواب صفوی را از خاندان مادر به 
ارث برده است. پدر او مرحوم سید جواد میرلوحی، دانشمندی روحانی بود که در اثر 
فشار حکومت رضاخان مجبور به ترک لباس روحانیت شد؛ اما از طریق تصدی وکالت 
دادگستری همچنان به داد مظلومان می رسید. مرحوم سید جواد در سال 1314 یا 
1315 در اثر مشاجره و درگیری لفظی با )داور( وزیر عدلیه رضاخان، غیرت علویش به 

جوش آمد و یک سیلی نثار وی کرد که بر اثر آن سه سال به زندان افتاد....

یادداشت 

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

ادامه در صفحه

استاندار در جلسه شورای اداری شهرستان فالورجان: 

 کاندیداها از صندوق دولت به مردم 
وعده ندهند 

انتخابات 

اقتصاد

سیاست 

3 اقتصاد
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اانهلل و اان الیه راجعون 
جناب آقای دکتر ارزانی

 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
 مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض می نماییم 

و از خداوند متعال علّو درجات را برای آن مرحوم خواهانیم.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

                             مدیریت و کارکنان   روزنامه کیمیا ی وطن

3 در شهر



انتخاب اصلح 4
انتخابات  به  راجع  که  می بینیم  را  روزنامه ای  کمتر  امروز 
صحبت یا خبری نداشته باشد و به قولی انتخابات اسفند ماه 
نقل محافل و مجالس است و گروه ها و تشکل ها و افرادی که 
کاندیدای مجلس شده اند، در تالش برای برنامه ریزی هستند 
تا آرای بیشتری را جلب و جذب کنند؛ آنچه در این میان مهم 
است اینکه فعالیت برای جلب آرا در حضور حد اکثری ایفای 
نقش می کند؛ اما حق این است که هر کاندیدایی ببیند کسی 
توانایی و صالحیت بیشتر خود در جمع کاندیداها هست  با 
و اگر بود سعی کند او را به عنوان اصلح معرفی کند و خود 
برای خدا او را مطرح کند که این کار صواب و ثوابی زیاد دارد. 
برای معرفی شاخص های انتخاب اصلح مواردی از کتاب خدا و 
روایات و دیدگاه امام )ره( و نیز موالی متقیان علی ابن ابیطالب 
علیه السالم بیان شد؛ برای ادامه سخن در اینجا به برخی از 
اهم ویژگی های دیگر و الزم برای نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی می پردازیم: 
تعبد به ارزش های اسالمی 

و  اسالم  مبین  دین  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
پاسداری از ارزش های حیاتی آن شکل گرفته است و اکثریت 
قریب به اتفاق ملت ایران و رای دهندگان به وکالی مجلس، 
مسلمان هستند؛ همچنین طبق اصل 67 قانون اساسی کشور، 
نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه آن سوگندنامه ای را 
امضا کنند که در بخشی از آن آمده است: »من در برابر قرآن 
مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر 
شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسالم 
مبانی  و  ایران  ملت  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  نگاهبان  و 

جمهوری اسالمی باشم ...«
از این رو مهم ترین وظیفه وکالی ملت، اهتمام جدی به اسالم 
و ارزش های الهی و معنوی آن است و آنان تحت هیچ شرایطی 

نمی توانند از این وظیفه مهم تخطی نمایند. 
این ویژگی نه تنها برای وکالی مجلس، بلکه برای تک تک 
است. چنانکه  و الزم  اسالمی ضروری  مسئوالن در حکومت 
امیرمؤمنان علی علیه السالم در نامه ای به یکی از کارگزارانش 
می فرماید: »فانت محقوق ان تخالف علی نفسک وان تنافخ عن 
دینک ولو لم یکن لک ااّل ساعه من الّدهر وال تسخط اهلل برضی 
احد من خلقه، َفاِّن فِی اهلل خلفاً ِمن غیره و لیس من اهلل خلف 

فی غیره. )نهج البالغه – نامه 27(
بر تو شایسته است که با هواهای نفسانی مخالفت و از دین 
خود دفاع کنی، هرچند برای تو ساعتی از زندگی نمانده باشد. 
خدا را به خاطر رضایت احدی از مردم خشمگین مساز؛ زیرا 
خداوند جایگزین همه چیز می شود؛ اما هیچ چیزی جانشین 

خداوند نمی تواند باشد.« 
با این توضیح روشن می شود که یک نماینده مجلس باید از 

دین و ارزش های آن محافظت کند. 
التزام  ضرورت  مورد  در  نیز  اهلل  رحمه  خمینی  امام  حضرت 
عملی نمایندگان به دستورات اسالم خطاب به آنان می فرماید: 
»الزم است طرح هایی که در مجلس می گذرد مخالف با احکام 
مقدسه اسالم نباشد و با کمال قدرت، با پیشنهادهای مخالف با 
شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود 
شدیدا مخالفت نمایید و از قلم های مسموم و گفتار منحرفان 
برای رضای مخلوق  را  باشید و سخط خالق  نداشته  هراسی 
تحصیل نکنید و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانید.« 

)صحیفه امام، ج 12، ص 361(
در وصیت نامه خویش نیز به نمایندگان سفارش می کند: »از 
همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت، کوشا باشند 
که قوانین - خدای نخواسته - از اسالم منحرف نباشد و همه 
به اسالم و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و 

آخرت نایل آیید .« 
به مردم نیز توصیه فرمود که: »مردم شجاع ایران با دقت تمام 
به نمایندگانی رای دهید که متعبد به اسالم، وفادار به مردم 

باشند.«

2 یکشنبه 27 دی ماه 1394                       6 ربیع الثانی 1437                17 ژانویه 2016           سال اول شماره 69                قیمت : 500 تومان 

«« رس مقاله  

سیاست

ضرورت برخورد قاطع قضات دادسرا با متجاوزان به حریم مردم استان اصفهان رکورددار انصراف نامزدهای انتخابات مجلس

نقش  دادسرا،  تالش گر  پرسنل  گفت:  اصفهان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
 بسزایی در برقراری نظم، امنیت و اجرای عدالت ایفا می کنند و الزم است قضات 
دادسرا در برخورد با مخالن نظم و آرامش و متجاوزان به حریم مردم با قاطعیت 

برخورد کنند.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان 
در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقالب اصفهان که به  منظور هم اندیشی 
پیرامون برخی مسایل مرتبط به دادسرا و همچنین ابهامات برخی مواد قانون جدید 
آیین دادرسی کیفری برگزار شد، حسن رحیمی بر توجه بیشتر به کمیت توأم با 

کیفیت کار در دادسرا تاکید و بیان داشت: دادسراها 
خط مقدم دستگاه قضایی هستند و عملکرد دقیق 
امر  در  تسریع  آن،  کارکنان  قانون  چارچوب  در  و 
رسیدگی و رضایتمندی بیشتر عمومی را به دنبال 

خواهد داشت.
بسزایی  نقش  دادسرا  تالشگر  پرسنل  افزود:  وی 
ایفا  عدالت  اجرای  و  امنیت  نظم،  برقراری   در 

می کنند؛ 
و  آرامش  و  نظم  مخالن  با  برخورد  در  دادسرا  قضات  است  الزم  ازاین رو 
در  و  برخورد  قاطعیت  با  مردم  نوامیس  و  مال  و  جان  حریم  به  متجاوزان 
تصمیم اتخاذ  ممکن  زمان  کمترین  در  افراد  این گونه  پرونده های  به   رسیدگی 

 کنند.
و  آمار  کاهش  جهت  در  تالش  بر  ادامه  در  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
موجودی شعب اشاره و خاطر نشان ساخت: اجرای اصل مدیریت پرونده توسط 
قضات و کارمندان بر کاهش موجودی ها و افزایش کیفیت رسیدگی ها تأثیرگذار 

خواهد بود.  

 دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: طبق آمارهای برآورده از 801 نفر مجلس خبرگان رهبری 
23 نفر انصراف دادند.

به گزارش کیمیای وطن، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه روند تایید صالحیت ها به اتمام رسیده است، اظهار کرد: 
از فردا، هفت روز روند هیئت های نظارت انتخابات در موضوع تأیید صالحیت ها به پایان 

می رسد.
وی افزود: نامزدهای انتخاباتی 20 روز فرصت دارند نسبت به روند تأیید صالحیت های خود 
اعتراض کنند؛ این موضوع طبق قانون در یک فرصت سه روزه و همچنین طبق ماده واحده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک فرصت هفت روزه 

نیز وجود خواهد داشت.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطر نشان کرد: در راستای 
برگزاری فرآیند انتخابات مجلس، تعرفه ها از سوی ستاد 
انتخابات کشور چاپ شده و مهرها و صندوق های اخذ 
رای نیز با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات 

آماده شده اند.
پورعلی مطلق تاکید کرد: در مجموع، در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی 498 نفر انصراف و 810 نفر رد صالحیت شده اند که این موضوع طبق 

برآوردهای ما نسبت به دوره های گذشته، امری عادی و طبیعی بوده است.
وی اظهار کرد: طبق برآوردهای آماری ما، در بحث انصراف نامزدهای استان اصفهان با 
75 نفر، استان تهران با 50 نفر و استان فارس با 45 نفر بیشترین آمار انصراف از انتخابات 

مجلس دهم را به خود اختصاص دادند.
پورعلی مطلق در پایان تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز، از 801 نفری 
که ثبت نام کرده اند، 23 نفر انصراف دادند که استان تهران با 7 نفر و استان کردستان با 

3 نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

 رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: فعالیت های تبلیغاتی نامزدها 
را رصد می کنیم و براساس قانون با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

کل  اداره  کرد:  تصریح  وفا  خسروی  احمد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
دادگستری استان اصفهان با تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، 
مجلس  انتخابات  برگزاری  از  بعد  و  حین  قبل،  انتخاباتی  فعالیت های 

شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری را زیر نظر دارد. 
جرایم  از  پیشگیری  ستاد  جلسه  چهار  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انتخاباتی در شهرستان اصفهان برگزار شده است، افزود: هدف از برگزاری 

این جلسات، برنامه ریزی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی است. 
تخلف  تاکنون  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  دادگستری  کل  رییس 
انتخاباتی به این اداره کل گزارش نشده است، گفت: قانون، فصل الخطاب 
است و توصیه من به نامزدها و گروه های سیاسی حاضر در رقابت های 
به صورت  را  قانون  است که در شرایط حساس کنونی،  این  انتخاباتی 

جدی رعایت کنند. 
وی اظهارکرد: به روزهای برگزاری انتخابات نزدیک می شویم و امیدواریم 
نامزدها و گروه های سیاسی در زمان مقرر، تبلیغات انتخاباتی خود را در 
فضایی آرام آغاز کنند و با رعایت قانون، فضای شاداب و با نشاطی را به 
وجود آورند و زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند. 

 پیشگیری از جرایم از رویکردهای دادگستری اصفهان است
خسروی وفا در ادامه، پیشگیری از جرایم را از رویکردهای دادگستری 
کل استان اصفهان بیان کرد و افزود: امروزه همه به دنبال آن هستند 
تا با پیشگیری، هزینه ها را کاهش دهند و رویکرد دادگستری استان نیز 

بر همین مبناست.
وی با بیان اینکه موضوع بهداشت قضایی را با قدرت پیگیری می کنیم، 
افزود: برای تحقق بهداشت قضایی استان، از همه ظرفیت ها استفاده 

خواهیم کرد. 
رییس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: برای اجرای بهداشت 
قضایی از ظرفیت همه دستگاه هایی که می توانند در این راستا به دستگاه 
خصوص  این  در  و  کرد  خواهیم  استفاده  کنند،  کمک  استان  قضایی 

دادگستری استان نقش هماهنگ کننده دارد. 
 معاونت پیشگیری از جرم ایجاد شد 

ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری  به  اشاره  با  ادامه  خسروی وفا در 
از جرم در قوه قضاییه اظهارکرد: در همین راستا، در دادگستری کل 
استان اصفهان در کوتاه ترین زمان معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم 

راه اندازی شد. 
وی ظرفیت رسانه ها برای پیشگیری از جرایم را بسیار زیاد ارزیابی کرد و 
افزود: رسانه ها می توانند در آموزش های همگانی و کاهش ناهنجاری های 
اجتماعی و اخالقی، پیشگیری از طالق و آموزش خانواده ها در مسایل 

حقوقی نقش مهمی ایفا کنند. 
 باال بودن آمار پرونده های خشونت، منحصر به اصفهان نیست

رییس کل دادگستری استان اصفهان درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه 
تشکیل پرونده های خشونت در اصفهان از رتبه باالیی در سطح کشور 
برخوردار است، تصریح کرد: آمار پرونده های ایراد ضرب و جرح ناشی از 
خشونت، در بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان باالست و این 

موضوع منحصر به اصفهان نیست. 
وی با بیان اینکه علل ایجاد خشونت باید به صورت علمی و پژوهشی 
ریشه یابی و راهکارهای جلوگیری از آن اندیشیده شود، افزود: راه اندازی 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، می تواند به شناسایی علل خشونت 

و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از آن کمک کند. ایرنا

به بهانه سالگرد شهادت نواب صفوی؛

تقاضای شهید نواب صفوی پای 
جوخه اعدام

ادامه از صفحه یک:
««علی اکبر داور وزیر عدلیه رضاخان

به  نجف  در  اقامت  سال  چهار  از  پس  نواب،  شهید 
مبارزه  جهت  اصفهانی  سیدابوالحسن  آیت  اهللَّ  دستور 
تشکیل  با  و  آمد  ایران  به  کسروی  کج روی  های  با 
و  بدخواهان  با  مبارزه  به  اسالم«  فداییان  »جمعیت 
مانند  استعماری  وابستگان  ترور  پرداخت.  بداندیشان 
احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، علی رزم  آرا و حسین 

عال از جمله فعالیت های سیاسی این جمعیت است. 
شهید نواب صفوی همچنین با حکومت دکتر مصدق به 
خاطر عدم عمل به احکام اسالمی به مخالفت برخاست 
و به همین جهت در ایام نخست وزیری مصدق، دستگیر 
در  مصدق  حکومت  سقوط  تا  و  افتاد  زندان  به  و  شد 
زندان بود. سرانجام این مجاهد خستگی ناپذیر به همراه 
سه تن از همرزمانش به نام های خلیل طهماسبی، مظفر 
رژیم  بیدادگاه  در  واحدی  سیدمحمد  و  ذوالقدر  علی 
27 دی 1334 شمسی  در صبح گاه  و  محکوم  پهلوی 
ترتیب  بدین  پیوست.  شهدا  خیل  به  و  شد  تیرباران 
جمعیت  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت  سال  ده  پرونده 
فداییان اسالم بسته و جنایت دیگری در پرونده سیاه 

خاندان پهلوی ثبت شد.
 شهید پس از ورود به نجف اشرف، بدون کوچک ترین 
درنگی به فراگیری مقدمات پرداخت و روابط تنگاتنگی 
با علمای دلسوز و بیدار و مبارز از جمله صاحب کتاب 
امینی قدس  اهلل عالمه  آیت  الغدیر،  و کم نظیر  جهانی 
شدن  فراگیر  و   1320 شهریور  از  کرد.  برقرار  سره 
دشواری  شرایط  گرفتار  نیز  ایران  دوم،  جهانی  جنگ 
شد؛ از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت و از 
آزادی  از  اجیر،  و  مزد  به  قلم  دیگر سودجویانی  طرف 
سوء استفاده می کردند و از طریق ترویج فرهنگ غربی 
به جان مسلمانان افتاده بودند و درصدد بودند تا آنچه 
رضاخان از طریق زور و قلدری نتوانسته بود انجام دهد، 
از طریق قلم و نگارش با مخدوش نمودن تاریخ اسالم 

انجام دهند.
««تقاضای شهید نواب در پای جوخه اعدام

اعضاي   ،1334 سال  دي ماه   27 یکشنبه  سحرگاه 
فداییان اسالم را از لشگر یک پیاده به محل لشگر دوی 
شخصي  وسایل  پادگان،  سالن  وسط  در  بردند.  زرهي 
و  عمامه  رفت،  جلو  نواب  بود؛  ریخته  زمین  بر  آنان 
عبایش را برداشت و با لبخند به دوستانش گفت: »به 
جدم قسم با همین لباس شهید مي شوم.« رهبر فداییان 
براي آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. ثانیه تلخ 
سخت  بهشت  در  دیدار  شوق  به  او  براي  خداحافظي 
خود  انفرادي  سلول هاي  به  استوار  و  صبور  آنان  نبود. 
رفتند. نزدیک صبح جوخه اعدام در کنار میدان بزرگ 
پادگان به خط ایستادند؛ نواب و یارانش از سلول بیرون 
آمدند. ناگهان سید محمد واحدي فریاد زد: »اهلل اکبر، 
اهلل اکبر« به اشاره سرهنگ اهلل یاري پاسباني دست بر 

دهان سید محمد گذاشت. 
زندانیان از روزنه در به بیرون نگاه مي کردند. سرهنگ 
پرسید: »اگر خواسته اي دارید، بگویید؟« سید تقاضاي 
نواب  بود؛  سرد  آب  نمود.  شهادت  غسل  براي  آب 
آب  »اگر  زد:  فریاد  بختیار  سرهنگ  سر  بر  خمشگین 
گرم نباشد، رنگ ما مي پرد و تو و امثال تو فکر مي کنید 
که  است  آگاه  خدا  نیست.  مهم  اما  ترسیده ایم.  که 
بیشتر مي شود.  به شهادت  ما  اشتیاق  لحظه  به  لحظه 
رهبر فداییان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
زودتر  شوید،  آماده  زودتر  مظفرم،  محمدم،  »خلیلم، 
)س(  زهرا  فاطمه  جده ام  امشب  کنید،  شهادت  غسل 
ایستاد.  نماز  به  از غسل شهادت  پس  ماست.«  منتظر 
افسران و درجه داران با ناباوري به آنان نگاه مي کردند. 

«« سخن آخر
بار دیگر امت جدش را  اتمام نماز عشق، سید  از  پس 
خداي  برابر  در  ضعیف  بندگاني  »شما  نمود:  هدایت 
جهان هستید؛ چند روزه دنیا به زودي مي گذرد؛ کاري 
کنید که در جهان دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده 
نباشید. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید مي کنید، 
زشت  کردار  این  از  همگي  که  نمي کشد  طولي  ولي 
پشیمان مي شوید. آن روز پشیماني دیگر سودي ندارد. 
بجنگید،  دین  راه  در  و  باشید  اسالم  سرباز  باید  شما 
به  رو  شاه  حکومت  حفظ  براي  را  سالحتان  اینکه  نه 
سینه عاشقان اسالم نشانه بگیرید. روزي حقایق آشکار 
مي شود و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید، 
پشیمان خواهید شد. اي افسران و مقامات عالي مرتبه 
ارتش، شما هم به جاي اینکه خود را به حکومت پوسیده 
و فاسد شاهنشاهي بفروشید، به اسالم رو بیاورید تا در 
دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه ها و مقام های 
نزدیک  بسیار  قیامت  که  بدانید  و  نخورید  را  ظاهري 

است. والسالم.« 
«« ماجرای نبش قبر شهید نواب 

مسگرآباد  روستای  در  ابتدا  صفوی  نواب  شهید  پیکر 
اجازه  با  بعدا  اما  شد؛  تدفین  تهران(  شرق  در  )واقع 
مرحوم آیت اهلل  مرعشی نجفی و با اقامه مجدد نماز میت 
توسط این مرجع عالی قدر، به قم منتقل و در قبرستان 

وادی السالم این شهر خاکسپاری شد.
«« نظر مقام معظم رهبری درباره شهید نواب

شهید نواب صفوی غوغایی از شور و هیجان به وجود 
آورده بود که تاثیر او بر روحیه طالب هنگام شهادتش 

محسوس بود.
تاثیر  من  بر  خیلی  من،  جوانی  دوره  در  که  کس  آن 

گذاشت، در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. 
به  گرفتم.  قرار  او  شخصیت  تاثیر  تحت  شدت  به  من 
فاصله چند ماه بعد با وضع خیلی بدی شهیدش کردند. 

این هم تاثیر او را در ما بیشتر عمیق کرد.

داوطلبان مجلس رد 
صالحیت شده، شکایت خود 

را تحویل دهند
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس 
که  دواطلبانی  درباره  اطالعیه ای  اسالمی،  شورای 

صالحیتشان احراز نگردیده، صادر کرد.
روابط  کل  اداره  از  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
عمومی شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
اطالعیه ای  طی  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
اعالم کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که بر 
اساس رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صالحیت 
تحویل  را  خود  شکایت  می توانند  نگردیده،  احراز  آنان 

دهند. 
 متن این اطالعیه به شرح زیر می باشد: 

نمایندگی  محترم  داوطلبان  از  دسته  آن  اطالع  به    
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی که بر اساس رأی 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صالحیت آنان احراز 

نگردیده می رساند: 
  بر اساس ماده 52 قانون انتخابات و ماده 34 آیین نامه 
روزهای  طی  می توانند  تمایل  صورت  در  آن،  اجرایی 
 1394/10/29 سه شنبه  الی   1394/10/27 یکشنبه 
واقع  تختی  ورزشگاه  به  تهران  در   16 الی   8 ساعت  از 
به  استان ها  مراکز  در  و  بلوار هجرت  بسیج،  بزرگراه  در 
بازرسی  و  نظارت  دفا تر  از سوی  تعیین شده  محل های 
شکایت،  فرم  تکمیل  از  پس  و  مراجعه  نگهبان  شورای 

رسید دریافت کنند. 
ارتباطی  ساخت های  زیر  به  توجه  با  است  گفتنی     
مهیا شده، توصیه می شود داوطلبان حوزه های انتخابیه 
در  شده  معین  مراکز  به  المقدور  حتی  شهرستانی، 
به  آن ها  شکواییه  است  بدیهی  کنند.  مراجعه  استان ها 
لحظه، در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد و لزومی 

به حضور داوطلبان در تهران نیست.

«« یادداشت  

رییس کل دادگستری اصفهان: 

رصد فعالیت های تبلیغاتی نامزدها 

سرمایه گذاری  توان  دولت  گفت:  اصفهان  استاندار 
برای انجام پروژه های بزرگ   تا 2 سال آینده را ندارد 
موجود  سازوکارهای  و  سرمایه گذاری  طریقه  از  و 
پروژه ها را پیش می برد؛ بنابراین کاندیداها به مردم 

درباره صندوق بودجه دولت قول ندهند. 
به گزارش کیمیای وطن، رسول زرگرپور روز شنبه 
اظهار  فالورجان  اداری شهرستان  در جلسه شورای 
عمرانی  از طرح های  برخی  اجرای  متاسفانه  داشت: 
با نارضایتی مردم همراه است؛ چرا که رضایت مردم 
در آن سنجیده نشده است؛ بنابراین الزم است این 
موضوع مورد توجه مدیران و مسئوالن قرار گیرد؛ چرا 
که دولت و سایر بخش ها برای اجرای پروژه ها هزینه 
نباید  و  باشند  آسایش  و  رفاه  در  مردم  تا  می کنند 

نارضایتی اجتماعی شکل بگیرد.
که  پروژه هایی  اتمام  و  پروژه ها  اجرای  افزود:  وی   
مسایل  وارد  نباید  دارد،  وجود  آن ها  تکمیل  امکان 
شورای  مجلس  نمایندگان  که  چرا  شود؛  سیاسی 
اسالمی تا 7 خرداد ماه نماینده مردم هستند و این 
مسئوالن  بلکه  نیست؛  پروژه ها  توقف  برای  دلیلی 
اجرایی وظیفه دارند به گونه ای عمل کنند که شائبه 

حمایت از کاندیداها پیش نیایید.
پیگیری  کرد:  نشان  خاطر  اصفهان  استاندار   

به  باید  پروژه ها  تکمیل  برای  اجرایی  دستگاه های 
از  نیاید.  پیش  انتخاباتی  شائبه  که  باشد  گونه ای 
رضایت  افزایش  موجب  پروژه ها،  اتمام  دیگر  سوی 
مردم می شود و حضور آن ها را در انتخابات پرشورتر 
اجرای  که  کند  فکر  این گونه  کسی  نباید  می سازد؛ 
پروژه ای به نفع نماینده ای از نمایندگان مجلس و یا 
داوطلبان انتخابات می شود؛ چرا که این پروژه ها برای 
خدمات  جزو  و  آن هاست  به  خدمت رسانی  و  مردم 

نظام محسوب می شود.
لزوم دوری از سیاسی کردن اجرای پروژه ها

 وی با بیان اینکه انجام پروژه ها برای مردم و به نفع 
مردم است، گفت: نباید کسی اجرای پروژه ای را به 
نام خود بزند؛ بلکه ارایه این خدمات به مردم از سوی 
اجرای  کردن  سیاسی  بنابراین  است؛  اسالمی  نظام 
که»سیاست«  چرا  نیست؛  صحیحی  کار  پروژه ها 

خسارت زیادی به استان اصفهان وارد ساخته است.
کاندیداها از صندوق دولت وعده ندهند

 وی گفت: کاندیداها به مردم درباره صندوق بودجه 
برای  سرمایه گذاری  توان  دولت  ندهند؛  قول  دولت 
انجام پروژه های بزرگ   تا 2 سال آینده را ندارد و از 
طریقه سرمایه گذاری و سازوکارهای موجود پروژه ها 
را پیش می برد؛ بنابراین کاندیداها نباید قول هایی را 

بدهند که توان اجرای آن را ندارند؛ چرا که وظایف 
قوه مقننه مشخص است.

مصلی ها  بودجه  کرد:  بیان  اصفهان  استاندار   
یوسف  سید  آیت اهلل  نظر  با  علمیه  حوزه های  و 
و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  طباطبایی نژاد، 
حجت االسالم صالحیان، رییس شورای سیاست گذاری 

ائمه جمعه اختصاص می یابد. 
تعیین حقابه ها همچنان در دستور کار قرار داد

 زرگرپور با اشاره به طرح 9 ماده ای درباره حوزه آبریز 
زاینده رود تصریح کرد: در مرحله نخست، میزان حقابه  
و اشتراکات استان اصفهان از زاینده رود احصا شد و 
در مرحله دوم حقابه کشاورزان تا سطح روستاها در 
حال پیگیری، احصا و تدوین است که این موضوع تا 

ماه های آینده انجام می شود و پس از آن حقابه هر 
کشاورز تعیین می شود و بسیاری از اختالفات برطرف 

می شود.
استان  صنعتی ترین  بر  رکود  تاثیر  بیشترین 

کشور
 استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتی ترین 
استان کشور است، افزود: مشکل رکود بیشترین تأثیر 
را بر استان اصفهان به واسطه صنعتی بودن دارد؛ به 
همین خاطر با دستور ریاست جمهور کارگروه تسهیل 

و رفع موانع تولید در استان اصفهان تشکیل شد.
رتبه  اصفهان  استان  در  کارگروه  این  گفت:  وی   
نخست کشوری را به علت برگزاری جلسات متعدد 
و پیگیری های صورت گرفته کسب کرده است؛ هر 
واحد صنعتی که به مرز بحران رسیده است با تشکیل 
حمایت های  از  می تواند  کارگروه،  این  در  پرونده 
صنعتی  واحد  این  البته  شود؛  برخوردار  کارگروه 
تا  باشد  داشته  بحران  از  خروج  برای  طرحی  باید 
حمایت ها  این  بگیرد؛  تعلق  آن  به  دولت  حمایت 
بیمه  تقسیط  مالیات،  تقسیط  موضوعات  قالب  در 
یا  بانک ها  به  بدهی  تقسیط  و  اجتماعی  تأمین 
انجام سرمایه گذاری  و  گردش  در  سرمایه   مشکالت 

 می شود.

امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس  نایب 
نگهبان  شورای  مجلس  در  کشور  داخلی 
برای  نگهبان  شورای  نهایی  بررسی  از 

برگزاری انتخابات الکترونیک خبر داد. 
از خانه  نقل  به  به گزارش کیمیای وطن 
به  اشاره  با  کولیوند  جواد  محمد  ملت، 
جلسه روز یکشنبه شورای نگهبان گفت: 
نرم افزار  جلسه  این  در  نگهبان  شورای 
انتخابات  برگزاری  برای  سخت افزار  و 
از  کرد.  خواهد  بررسی  را  الکترونیکی 
آنجایی که این شورا مسئولیت نظارت بر 
به  موضوعات  این  باید  دارد،  را  انتخابات 

تایید شورای نگهبان برسد.
نهم  مجلس  در  کرج  مردم   نماینده   
نظر  فردا  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
برگزاری  درباره  نگهبان  شورای  نهایی 
می شود،  اعالم  الکترونیکی  انتخابات 
ادامه داد: بر اساس قانون موجود، حکمی 
برای نوین سازی انتخابات وجود دارد که 
تواند  می  سازی،  نوین  روش های  از  یکی 

برگزاری انتخابات الکترونیکی باشد.
این حکم  آنجایی که  از  تاکید کرد:   وی 
قانونی  مجلس  نبود  نیازی  دارد،  وجود 
آینده چنین  در  البته  کند؛  تدوین  جدید 

این  به  اما  می گیرد،  صورت  اقدامی 
باره  این  در  کولیوند  رسید.  نمی  دوره 
توجه  نکاتی  چه  به  نگهبان  شورای  که 
خواهد کرد، گفت: برای برگزاری انتخابات 

چون  موضوعاتی  به  باید  الکترونیکی 
و  تخلفات  بررسی  الکترونیکی،  امضای 
نحوه برخورد با متخلفان و نیز افرادی که 

می توانند رای دهند، توجه کرد.
امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس  نایب   
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 
آیین نامه  باید وزارت کشور  بنابراین  کرد: 
و  تهیه  را  الکترونیک  انتخابات  اجرایی 
برای شورای نگهبان ارسال کند تا با تایید 
این شورا، انتخابات اسفند امسال به روش 

الکترونیکی برگزار شود.
شورای  سخنگوی  ابراهیمیان  نجات اهلل   
دارد  احتمال  بود که  تاکید کرده  نگهبان 
تکلیف انتخابات الکترونیکی یکشنبه هفته 
در  باید  شود،  مشخص  دی ماه   27 آینده 
جلسه یکشنبه هفته آینده شورای نگهبان 
نسبت به اصل امکان پذیر بودن یا نبودن 
الکترونیکی بحث و در  انتخابات  برگزاری 
نهایت رأی گیری شود تا تکلیف آن معلوم 

شود.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:

وزارت کشور باید آیین نامه اجرایی انتخابات الکترونیک را تهیه کند

استاندار در جلسه شورای اداری شهرستان فالورجان:

کاندیداهای انتخاباتی از صندوق دولت به مردم وعده ندهند 
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کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
استان  در  پسته  محصول  تخصصی  صندوق  گفت: 
حاشیه  در  سعیدی  عباس  می شود.  راه اندازی  کرمان 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  جدید  رییس  معارفه  آیین 
در  مسأله  مهم ترین  آب،  داشت:  اظهار  رفسنجان 
وجود  با  داشت:  بیان  وی  است.  کشاورزی  بخش 
اعتبارات  دولت   ... و  نفت  صادرات  در  کشور  وضعیت 
داده اختصاص  فشار  تحت  آبیاری  زمینه  در   خوبی 

 است.
محدودیتی در اجرای سیستم نوین آبیاری نداریم

بیان  با  کرمان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اینکه سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان برای آبیاری 
عنوان  است،  شده  داده  اختصاص  اعتبار  تحت فشار 
آبیاری  نوین  اجرای سیستم  در  کرد: هیچ محدودیتی 
نداریم و تسهیالت بالعوض به هر میزان که مورد نیاز 
نشان  خاطر  وی  می شود.  پرداخت  باشد،  کشاورزان 
آبیاری  تسهیالت  پرداخت  در  معضالت  از  یکی  کرد: 
روند  در  معضل  این  که  است  خرده مالکی  تحت فشار 

هزینه ها تاثیر می گذارد.

««دانش، تاثیر زیادی بر کشاورزی دارد
سعیدی با اشاره به اینکه هر هکتار بالغ بر 10 تا 11 
به  تومان هزینه دارد، عنوان کرد: ورود دانش  میلیون 
که  عملکرد می شود  افزایش  و کشاورزی سبب  مزرعه 

که  نمونه  پسته کار  از سوی  هکتار  در  تن  دو  برداشت 
برداشت  بوده و همچنین  برداشت 600 کیلو  میانگین 
160 تن سیب زمینی از سوی کشاورز نمونه، با میانگین 
برداشت 50 تا 60 تن، نشان می دهد دانش تاثیر زیادی 

بر کشاورزی دارد.

««مشکل نقدینگی خرید پسته
وی با بیان اینکه در زمینه خرید پسته مشکل نقدینگی 
پسته  محصول  تخصصی  صندوق  افزود:  دارد،  وجود 
تامین  از  بعد  که  می شود  راه اندازی  کرمان  استان  در 
درمی آید؛  اجرا  مرحله  به  دولت،  طرف  از  اعتبارات 
مؤثر  پسته  قیمت  نوسانات  کاهش  در  مهم   این 

است.

««طرح ایجاد یک هزار هکتار گلخانه
در  گلخانه  هکتار  یک هزار  ایجاد  طرح  از  سعیدی 
برای  یاد کرد و گفت: 780 میلیون دالر  سطح استان 
و  است  وارداتی  سیستم  و  شده  مصوب  منظور  این 
آموزش های خوبی صورت می گیرد که هم اشتغال زایی 
و  میوه  از گل،  اعم  برای صادرات محصول  و هم  دارد 
اقالمی که تولید می شود، فکر شده است. وی با قدردانی 
کشاورزی  جهاد  سابق  رییس  بمانی،  رضا  زحمات  از 
کرمان  استان  در  وی  از  حتما  شد:  متذکر  رفسنجان 

استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم تدابیر 5 گانه برای 
خروج صنعت از رکود، از تداوم کاهش طبقات تعرفه ای 
در  زاده  نعمت  محمدرضا  داد.  خبر  آینده  سال  در 
بازرگانی گفت:  امور  یازدهمین جلسه شورای مشورتی 
تعرفه، یکی از ابزارهای حمایتی دولت از صنایع کشور 
است و ما درصدد هستیم تا طبقات تعرفه ای را از طبقه 
10 به طبقه 6 کاهش دهیم. تعداد طبقات تعرفه ای را 
که سابق بر این 1۴ طبقه بود، در سال ۹۴ به 10 طبقه 
و در سال آینده به 8 طبقه و در سال ۹6 به 6 طبقه 

خواهیم رساند.
««حمایت نامعقول و غیرهدفمند

وی افزود: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع 
و  مطالعات  نتایج  به  دسترسی  با  باید  ما  مشکل زاست؛ 
بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
از  به برخی  اجازه ورشکستگی  بر محاسن آن،  و تکیه 

بنگاه های غیرصنعتی را بدهیم.
««خروج رکود از صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث 
صنعت  از  رکود  خروج  چگونگی  برای  شده  طرح 
گفت: مواردی نظیر بهبود فضای کسب و کار برای 
فعال ترسازی بخش خصوصی، ارایه اعتبار خریداران 
غیررسمی  واردات  هدایت  خارجی،  و  داخلی 
ارایه  و  موانع  رفع  و  صادرات  توسعه  رسمی،  به 
و  هدفمند  حمایت  الزم،  مشوق های  و  تسهیالت 

رقابت پذیری  بودن  پایین  دلیل  به  صنایع  از  زمان دار 
بنگاه های  به  ورشکستگی  اجازه  و  صنعتی  تولیدات 
غیرصنعتی میان فعاالن صنعتی و بازرگانی مطرح است.

««تکمیل نبودن زنجیره تولید
نعمت زاده با بیان اینکه کشور ما جزو کشورهای نوظهور 
مذاکرات  وارد  برجام،  از  پس  افزود:  است،  صنعتی 
و کار  رونق فضای کسب  برای  و  WTO خواهیم شد 
باید منابع داخلی را به منابع خارجی متصل کنیم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود 
عمده ترین  از  یکی  تولید،  زنجیره  نبودن  تکمیل  گفت: 
مشکالت صنعتی کشور است که با فرمول های مختلفی 
آن  حل  صدد  در  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  لحاظ  با 

هستیم.
««تحریم

بزرگ ترین مشکالت  از  را یکی  ادامه »تحریم«  وی در 
به  صنایع  دوران،  این  در  گفت:  و  کرد  معرفی  صنعتی 
سختی می توانند رقابت پذیر شوند و صادرات رقابت پذیر 
داشته باشند؛ تا زمانی که تحریم رفع کامل نشود، این 

مشکالت کماکان باقی است.

««وابستگی به نفت
کنونی  شرایط  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  نعمت زاده 
باید  است،  شده  کمتر  نفت  به  وابستگی  کشور  اقتصاد 
نیز کم شود؛ همچنین  تولیدکنندگان  بر  مالیاتی  فشار 
حمل  و  مبادله  هزینه  بودن  باال 
عواملی  از  تولید  در  نقل  و 

که  هستند 
صنعت  بر 
فشار  موجود 

می آورند.

مدیر عامل شرکت پرستیژلند:

اصفهان تشنه سرمایه گذاری است
تشنه  اصفهان  اینکه  بر  تاکید  با  پرستیژلند  شرکت  عامل  مدیر 
سرمایه گذاری است، گفت: هیچ شهری برای سرمایه گذاری بهتر از 
اصفهان نیست؛ چرا که شهرهای دیگر از هتل و مراکز تفریحی تقریبا 
اصفهان  شهر  شرایط  درخصوص  صرامی  مسعود  شده اند.  اشباع  به 
برای سرمایه گذاری، اظهار کرد: هیچ شهری برای سرمایه گذاری بهتر 
از اصفهان نیست؛ چرا که شهرهای دیگر از هتل و مراکز تفریحی 
پیدا  از  بعد  سرمایه گذار  کرد:  تصریح  وی  شده اند.  اشباع  به  تقریبا 
کردن بازارش، باید به دنبال تولید برود و در شرایط حاضر نیز، ما در 

اصفهان مصرف کننده داریم؛ پس اکنون نوبت تولید است.

شرایط اصفهان برای سرمایه گذاری
برای  استانی  به گفته مدیر عامل شرکت پرستیژلند، شرایط هیچ   
سرمایه گذاری بهتر و البته سخت تر از اصفهان نیست. البته در شرایط 
کنونی، حدود 60 درصد از مشکالت موجود بر سر راه سرمایه گذاران، 
با اجرای پروژه های بزرگی همچون سیتی سنتر و شهرک سالمت از 
میان برداشته شده است؛ اما باید نسبت به سرمایه گذاران با احترام 
برخورد کرد و راه را برای آن ها باز کرد. وی با اشاره به اینکه افراد و 
موسسات کوچک، نباید با هیچ سرمایه گذاری تماس بگیرند، چرا که 
دیدگاه تنگ نظرانه این افراد موجب طرد و پس راندن سرمایه گذاران 
می شود، ادامه داد: البته سرمایه گذاری در تمام شهرها، مشکالت 
خاص خود را دارد. صرامی افزود: به عنوان نمونه در تهران دید افراد 
به سرمایه گذاران بازتر و حسادت ها نسبت به آن ها کمتر است. در 
صورتی که با سرمایه گذاری در شهر، عالوه بر کارآفرینی موجب از 
باید  نخست  وهله  در  پس  می شویم.  منطقه  آن  در  فقر  رفتن  بین 

تعریف غلط »سرمایه گذار، سرمایه دار است« را اصالح کنیم.

شهرک سالمت
وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر برنامه های کالن کشور یکی 
توسعه  کرد:  تاکید  است،  سالمت  شهرک  مجموعه  سیاست های  از 
صنعت گردشگری، به عنوان خط اول توسعه استان محسوب می شود. 
کنار  در  هتلی  ساخت  و  طراحی  با  نیز  سالمت  شهرک  مجموعه 
سازمان های  استانداردهای  رعایت  و  بیمارستانی  و  درمانی  خدمات 
معتبر بین المللی و اخذ مجوزهای الزم از آن ها، برای ارتباط سریع و 
راحت با بیمه های کشورهای مختلف برای جذب بیماران از کشورهای 
متعدد انجام شده است. صرامی ادامه داد: عالوه بر این، انتخاب یکی 
برای  علمی مجموعه،  پشتوانه  عنوان  به  دنیا  معتبر  دانشگاه های  از 
برای   refresh course دوره های  برگزاری  زمینه  کردن  فراهم 
با  بیماران  درمان  و  آن ها  دانش  شدن  روز  به  منظور  به  پزشکان، 
آخرین متد علمی است. همچنین با فراهم کردن سیستم ارتباطی 
منحصربه فرد، امکان دریافت نظر پزشکان معتبر جهان به جای اعزام 

بیمار به کشورهای دیگر فراهم شده است.

««سیری در دنیای خرب 

رییس جهاد کشاورزی شمال کرمان خبر داد:

راه اندازی صندوق تخصصی محصول پسته در کرمان
نعمت زاده اعالم کرد:

تدابیر ۵ گانه برای خروج از رکود

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان، در مراسم ساماندهی 
ماموران قرائت کنتور گفت: درحال حاضر، 1 میلیون و 100 
هزار انشعاب آب به مشترکین واگذار شده است که 220 نفر 
کنتورنویس در ۹3 شهر، ساالنه 15 میلیون مرتبه با مراجعه 
مهندس  می کنند.  قرائت  را  آب  کنتورهای  مشترکین،  به 
کرد  اشاره  مشترکین  رضایت  جلب  اهمیت  به  امینی  هاشم 
و گفت: یکی از اولویت های شرکت آبفای استان اصفهان به 
است؛  مشترکین  رضایت  جلب  خدماتی،  یک شرکت  عنوان 
رغم  به  اخیر  سال  چند  در  اصفهان  آبفای  خاطر  همین  به 
وقوع خشکسالی و بحران کم آبی و از سویی تنگناهای مالی، 
قرار  کار  دستور  در  را  خدمات  توسعه  و  گسترش  همچنان 
داد؛ به طوری که آب شرب مشترکین در سطح استان، در 
با بهره گیری  تمام فصول به صورت پایدار تامین شده و نیز 
از ظرفیت بخش خصوصی توسعه خدمات شبکه فاضالب نیز 
قرائت  ماموران  ساماندهی  اهمیت  به  وی  است.  شده  اعمال 
کنتور در سطح استان پرداخت و خاطر نشان کرد: بررسی ها 
حاکی از آن است که گاهی برخی از مجرمان با معرفی خود 
به عنوان ماموران قرائت کنتور آبفا، اقدام به ارتکاب برخی از 
جامعه  در  امنیت  افزایش  که ضریب  درحالی  کردند؛  جرایم 
بسیار حایز اهمیت است؛ براین اساس برای مقابله با اینگونه 
سوء استفاده ها، شرکت آبفای استان اصفهان به عنوان اولین 
شرکت خدماتی در استان و نیز در صنعت آب و فاضالب در 
کرده  اجرا  را  کنتور  قرائت  ماموران  ساماندهی  طرح  کشور، 
است. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان 

به چگونگی ساماندهی ماموران قرائت کنتور اشاره کرد و اظهار 
داشت: از این به بعد ماموران قرائت کنتور آبفای اصفهان با 

لباس های متحد الشکل و اتیکتی که نام و نام خانوادگی و نیز 
کد ۴ رقمی بر روی آن درج شده و با ارایه کارت شناسایی، به 

درب منازل مشترکان مراجعه می کنند؛ اگر مشترکی پس از 
مراجعه به مامور قرائت کنتور، درباره هویت آن دچار تردید 
شد، می تواند با برقراری تماس با سامانه 122 آبفا، از هویت 
این  ادامه  در  همچنین  کند؛  حاصل  اطمینان  قرائت  مامور 
مراسم سرهنگ خسروی، رییس پلیس آگاهی اصفهان گفت: 
شرکت  مسئوالن  سوی  از  کنتور  قرائت  ماموران  ساماندهی 
اصوال  که  چرا  دارد؛  قدردانی  سپاس  جای  اصفهان،  آبفای 
برخی از مجرمان به عنوان ماموران شرکت آبفا، گاز، برق و 

نیروی انتظامی اقدام به ارتکاب جرم می کنند.
قرائت  ماموران  ساماندهی  طرح  اجرای  مطمئنا  افزود:  وی 
همچون  جرایم،  از  برخی  کاهش  در  بسزایی  تاثیر  کنتور، 
سرقت دارد و نیز در افزایش ضریب امنیت جامعه بسیار موثر 
است؛ بر این اساس چنین تدابیری از سوی مسئوالن آبفای 

استان اصفهان جای سپاس دارد. 
یاردوستی  سرهنگ  جناب  مراسم  این  ادامه  در  همچنین 
حسین زاده  سرهنگ  و  اصفهان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان، توصیه ها 
و مراقبت های الزم در ارتباط با جلوگیری از وقوع تخلفات و 
کنتور  قرائت  ماموران  به  را  متحدالشکل  فرم  از  سوء استفاده 
هنگام  در  خواستند  ماموران  از  و  کردند  گوشزد  را  استان 
ارایه  مشترکین  به  را  خود  شناسایی  کارت  حتما  مراجعه 
از 16 کنتورنویس برتر آبفای استان  دهند. در پایان مراسم 

تقدیر شد.

مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان:

اجرای طرح ساماندهی ماموران قرائت کنتور برای اولین بار در کشور



بودجه پیشنهادی دوهزار و ششصد 
میلیارد تومانی سال آینده شهرداری 

اصفهان، به شورای شهر ارایه شد

شنبه  روز  اصفهان  شهرداری  آینده  سال  بودجه  الیحه   
ارایه  این شهر  اسالمی  به شورای  اصفهان  توسط شهردار 

شد.
همین  به  که  اصفهان  شهردار  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
منظور در جلسه شورای اسالمی این کالن شهر حاضر شده 
بود، بودجه درنظر گرفته شده را برای سال آینده شهرداری 

اصفهان، دو هزار و 600 میلیارد تومان اعالم کرد. 
معادل 24  تومان،  میلیارد  افزود: 638  مهدی جمالی نژاد 
درصد از بودجه پیشنهادی مربوط به هزینه های جاری و 
یک هزار و 96 میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص 

دارد. 
طرح های  به  پیشنهادی  بودجه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیست محیطی و ترافیکی اهتمام ویژه ای شده است، افزود: 
در این بودجه تکمیل طرح قطار شهری، توسعه بی آر تی 
اولویت  در  اصفهان  شهر  ترافیکی  چهارم  رینگ  اجرای  و 

قرار دارد. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در الیحه بودجه پیشنهادی 
این شهرداری به شورای اسالمی شهر اصفهان عوارض مازاد 
به تراکم به 35 درصد افزایش یافته است، افزود: اصالح و 
دیگر  از  سرمایه گذار  و جذب  شهر  ورودی های  زیباسازی 

رویکردهای شهرداری اصفهان می باشد. 
شده  پیشنهاد  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد 
کاهش  قبل  سال  بودجه  به  نسبت  اصفهان  شهرداری 
بودجه  که  است  درحالی  این  کرد:  تصریح  است،  نیافته 
یافته کاهش  شهرداری ها  از  بسیاری  آینده   سال 

 است.
به  شنبه  روز  صبح  اصفهان،  شهرداری   95 بودجه  الیحه 

شورای اسالمی این شهر ارایه شد. 

 كالهبرداري میلیاردي 
از 35 نفر در فضاي مجازي

راه اندازي  با  که  را  فردي  اصفهان  استان  فتای  پلیس   
تعدادي وب سایت اینترنتي در زمینه خرید و فروش ارز و 
تبلیغ سرمایه گذاري به بهانه پرداخت سود کالن، توانسته 
بود بیش از یک میلیارد ریال از 35 نفر کالهبرداري کند، 

شناسایي و دستگیر کرد.
کریمي«،  »جهانگیر  سرهنگ  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اظهار  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي  اجتماعي  معاون 
بر  مبني  شهروندان  از  تعدادي  شکایت  پي  در  داشت: 
از آنان در فضاي مجازي، موضوع در دستور  کالهبرداري 
کار پلیس فتاي استان قرار گرفت. وي افزود: در تحقیقات 
تعدادي  راه اندازي  با  صورت گرفته، مشخص شد شخصي 
و  خرید  تبلیغ  زمینه  در  اینترنت،  محیط  در  سایت  وب 
فروش ارز و سرمایه گذاري به بهانه پرداخت سودهاي کالن 
اقدام کرده است؛ شاکیان با مشاهده سایت، وسوسه شده و 
هر کدام مبالغي بین 10 الي 100 میلیون ریال به حساب 
با  از مدتي شاکیان  اما پس  واریز مي کنند؛  شخص مزبور 
این  شوند.  مي  روبه رو  سایت  متصدي  پاسخگویي  عدم 
تخصصي  و  ویژه  اقدامات  با  داشت:  عنوان  مسئول  مقام 
کارشناسان پلیس فتا در فضاي مجازي، سایت هاي فریبنده 
مسدود و متصدي آنها نیز شناسایي و دستگیر شد. معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان با بیان این که تا کنون 
به  آنها  از  تعدادي  و  شدند  شناسایي  شاکیان  از  نفر   35
اموال خود دست یافتند، اظهار داشت: متهم با فریب این 
تعداد شاکي، توانسته بود بیش از یک میلیارد ریال از آنان 
کالهبرداري کند که با اقرار صریح به بزه انتسابي، جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.
یک  مجازي  فضاي  کرد:  نشان  خاطر  کریمي  سرهنگ   
مي تواند  کسي  هر  که  است  آزاد  و  گسترده  بسیار  فضاي 
همین  خاطر  به  کند؛  درج  آن  در  را  خود  اطالعات 
گستردگي، مجرمان زیادي با حقه ها و ترفندهاي مختلف و 
جذاب، به جذب کاربران و فریب آن ها می پردازند؛ در این 
زمینه شهروندان باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات واهي 

در دنیاي مجازي را نخورند.
 وي با بیان اینکه بیشتر افراد شیاد و کالهبردار در فضاي 
عده اي  گفت:  مي شوند،  تقسیم  کلي  دسته  دو  به  مجازي 
قصد کالهبرداري مالي از کاربران را دارند و عده اي دیگر با 

نیت غیراخالقي وارد این فضا مي شوند.
با  مواجهه  صورت  در  کاربران  گفت:  انتظامي  مقام  این   
سایت هاي تبلیغ در زمینه مشارکت و سرمایه گذاري، ابتدا 
 whois از سایت هاي معروف  با استفاده  را  سایت مدنظر 
سایت  گرداننده  مشخصات  صحت  از  تا  کنند  بررسي 

مطمئن شوند. 
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سالروز  دي ماه،   23 جشن  در  سبحاني  بهرام  دکتر 
غني  فرهنگ  وجود  از  مبارکه  فوالد  شرکت  افتتاح 
رمز  عنوان  به  رقابتي  تولید  و  کارکنان  سازماني 

ماندگاري و تعالي شرکت یاد کرد.
کارکنان شرکت  و  مدیران  معاونان،  در جمع  ایشان 
از دوران  از تالش همه کارکناني که  ضمن قدرداني 
ساخت تاکنون، براي فوالد مبارکه با تمام وجود مایه 
گذاشتند، یاد کارکنان فقید این شرکت را نیز گرامي 
شده  این  تالش ها  این  همه  نتیجه  افزود:  و   داشت 
امروز ما شاهد آن باشیم که فوالد مبارکه  است که 
چونان ستاره اي درخشان بر تارک صنعت فوالد کشور 

بدرخشد.
ایشان با اشاره به نسل اول از همکاران در ساخت و 
بهره برداري از این پروژه عظیم و با توجه به مشکالتي 
مواجه  آن  با  بازنشستگي  از  پس  عزیزان  این  که 
زودتر مطابق  تا هر چه  امیدواري کرد  ابراز  شده اند، 
دایمي  و  جامع  راهکاري  همکاران،  این  مسلم  حق 

تدوین و اجرایي شود.
بر  نامناسب  تعرفه  وجود  به  اشاره  با  سبحاني  دکتر 
با  آمریکا   کشور  کرد:  تصریح  کشور  فوالد  واردات 
وجود اینکه عضو سازمان تجارت جهاني است، با وضع  
تعرفه 225 درصدي از تولیدات داخلي خود حمایت 
پیگیري هاي  با  که  است  حالي  در  این  است؛  کرده 
بخش  در  تعرفه جدیدي  فوالدسازان کشور،  مستمر 
فوالد کشور وضع شد؛ ولي آنقدر قیمت هاي جهاني 

سیر نزولي دارد که اگر در مقاطع مختلف و به صورت 
پلکاني بر اساس قیمت هاي جهاني، این تعرفه ها در 
کشور تغییر نکند، به یقین تمامي فوالدسازان کشور با 

مشکالت بزرگ تري  مواجه خواهند شد.  
افزایش قیمت مواد  ادامه داد:  رابطه   وي در همین 
و  فروش  میزان  کاهش  کشور،  در  انرژي  و  اولیه 
قیمت محصوالت در بازار و  افزایش قیمت تمام شده 
محصول که حاشیه سود بسیاري از شرکت ها را تحت 
تاثیر قرار داده است و برخي شرکت ها را رو به تعطیلي 
یا کاهش نیرو سوق داده است. تا امروز فوالد مبارکه به 
واسطه تالش همکاران و انعطاف پذیري آنان و همسو 
از جمله جاري  با سیاست هاي شرکت،  ایشان  شدن 
کردن  نهضت کاهش هزینه و همچنین هدف گذاري 
ایجاد  شرایطي  و جدید  ویژه  تولید محصوالت  براي 
شد که بدون هرگونه کاهش نیرو، بتوانیم در گردونه 

رقابت باقي بمانیم.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به نمونه هایي 
از ورق هاي ویژه و جدید در شرکت از جمله  تولید 
نیاز  با ضخامت 17 میلي متر و مورد  ورق هاي گرم 
  IF در لوله هاي آب رساني سطح کشور، تولید ورق هاي
مورد استفاده در خودرو  و تولید ورق هاي آج دار  و 
همچنین تولید و فروش ورق هاي زیر 3 میلي متر ابراز 
داشت: با تولید این نوع ورق ها به نیاز بازار داخل پاسخ 
مثبت داده شد. وي استفاده از فرصت هاي پساتحریم 
را یکي دیگر از استراتژي هاي فوالد مبارکه  خواند 

و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بستر الزم براي 
فوالد  در  خام  فوالد  تن  میلیون   7.2 تولید  ظرفیت 
مبارکه در آینده نزدیک فراهم خواهد شد و هزینه هاي 
اجراي طرح هاي توسعه در این شرایط خیلي کمتر از 
سال هاي قبل و بعد خواهد بود، لذا باید براي انجام 
طرح هاي  توسعه فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد 
سفید دشت، از هم اکنون اقدامات الزم را انجام دهیم. 
اگر قرار باشد در آینده ما سهم 50 در صدي خود را 

در تولید فوالد کشور داشته باشیم  و کشور به سمت 
تولید 55 میلیون تن پیش برود، امروز  زمان مناسبي 

براي اجراي طرح هاي توسعه خواهد بود.
خاطر  کارکنان  از  قدرداني  ضمن  پایان  در  ایشان 
سازمان هایي  فعلي،  رقابتي  دنیاي  در  کرد:  نشان 
موفق خواهند بود که همانند کارکنان فوالد مبارکه 
مسایل  و  مشکالت  را  سازمان  مسایل  و  مشکالت 

خودشان بدانند و به فکر رفع  آن باشند.

مدیر عامل فوالد مباركه:
رمز ماندگاري و تعالي فوالد مباركه، در فرهنگ غني سازماني كاركنان و تولیِد رقابتي است
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«« حوادث « گشتی در اخبار

بیش از 61 هزار مددجو از خدمات درمانی كمیته 
امداد استان اصفهان  بهره مند شدند

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان گفت: 61 هزار و 718 نفر مددجوی تحت پوشش 
کمیته امداد استان اصفهان، از خدمات درمانی بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، کریم زارع با ارایه گزارشی از خدمات بهداشتی، درمانی 
کمیته امداد استان اصفهان اظهار کرد: در 9 ماه گذشته، 61 هزار و 718 نفر مددجوی بیمه شده 
در  ریال   127/500/000/000 و  شدند  بهره مند  درمانی  خدمات  از  اصفهان،  استان  امداد  کمیته 
سرفصل بیمه خدمات درمانی از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است. وی افزود: 182 هزار و 550 
نفر مددجو نیز، از خدمات بیمه مکمل استفاده کردند و 29 میلیارد ریال در سرفصل بیمه تکمیلی 

مددجویان از محل اعتبار دولتی و کمیته امداد هزینه شده است.
بیمه  و  درمانی  بهداشتی،  هزینه های  کل  اصفهان  استان  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
افزود:  و  دانست  ریال  میلیون  و 716  میلیارد  ماه گذشته 293  در 9  را  پوشش  مددجویان تحت 
و  بیماران صعب العالج  تکمیلی، هزینه  بیمه  پایه،  بیمه  ارایه خدمات درمانی،  قالب  در  اعتبار  این 
هزینه  اجتماعی  تامین  سازمان  به  بیمه  حق  پرداخت  و  سال   6 زیر  کودکان  تغذیه  طرح  خاص، 
توسط  آنها  بیمه  حق  که  اجتماعی  تامین  شده  بیمه  مددجویان  خانوار  تعداد  وی  است.  شده 
کمیته امداد پرداخت می شود را شامل18 هزار و 519 خانوار عنوان کرد و گفت: این رقم شامل 
اشتغال طرح های  مجریان  خانوار   217 و  هزار   9 و  خانوار   سرپرست  زن  هزار   302 و  هزار   9 

 است.

 هزینه 60 میلیارد توماني اصفهاني ها براي
 سرویس مدارس

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 60 هزار دانش آموز اصفهانی، به دلیل انتخاب اشتباه 
مدارس، سفرهای بی  دلیل شهری دارند و ساالنه 60 میلیارد تومان بابت هزینه سرویس مدارس 
هزینه مي کنند. به گزارش کیمیای وطن، عباس حاج رسولی ها روز شنبه در جلسه علنی شورای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان نشان می دهد که  اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
این نهادها وظایف مختلفی  از  مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین می کنند و برای هر یک 
در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه مباحث منطقه ای جزیی از وظایف شوراهای اسالمی 
برخی  برای  گاهی  افزود:  نمی شود،  انجام  اقدامات جدی  زمینه  این  در  متاسفانه  اما  است،  شهر 
شهرها در مجلس، قانون هایی وضع کردند که عملیاتی نیست یا دخالت هایی در کار شوراها انجام 
گرفته که مثمرثمر نیست؛ نمونه بارز آن پارک کنار خیابان هاست که درآمد آن به جای آنکه به 
شهرها برسد، مستقیم به جیب دولت مي رود. این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: باید 
تالش شود تا مواردي مانند بودجه ها و قوانین مربوط به کاهش آلودگي هوا و ریزگردها، تعهدات 
دولت درخصوص قطار شهري و جوان سازي ناوگان تاکسي راني در برنامه ششم توسعه به درستي 
گنجانده شود. حاج رسولی ها با بیان اینکه زیرساخت اصفهان، زیرساختی مبتنی بر گردشگری 
و گردشگری، نیازمند هوای پاک است، اضافه کرد: امسال اصفهان 72 روز هوای ناسالم داشته 
 و این در حالی است که این شهر، نباید هیچ روز ناسالمی داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه

60 هزار دانش آموز در این شهر سفر بی  دلیل انجام می دهند و مردم نیز 60 میلیارد تومان پول 
برای سرویس مدارس هزینه می کنند. باید تدبیری اندیشیده شود و نسبت به کاهش سفرهای 

بی  دلیل اقدامات جدی صورت پذیرد. 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: سیف اهلل نام خانوادگی : عالئی پور  نام پدر: عبداهلل نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: 
جواد نام خانوادگی :هادی مزرعچه نام پدر: حبیب اهلل نشانی محل اقامت: مبارکه مزرعچه ک نسرین پالک 27 محکوم به 
به موجب رای شماره 1165تاریخ 94/7/19حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است 
به : حضور دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه کامیون کانتیز چادری بادسان به شماره 174195-ایران 
13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد وهفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سیصدو بیست هزار ریال بابت 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم از و همچنین نیم عشر حق اجرا شماره : 29218/ م الف شعبه نهم مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: مهدی نام خانوادگی : پرویزی  شغل : آزاد  نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی با 
وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده نام خانوادگی :عباسی نام پدر: رضا شغل : آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان 
– خ شیخ صدوق شمالی – خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1محکوم به به موجب رای شماره 1256تاریخ 
94/8/5حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 28/863/350 ریال 
بابت رسید فاکتور و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هز ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تا خیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/4 تا تاریخ اجرا حکم در 

محکوم له و نیم عشر حق االجرا شماره: 29216/م الف شعبه 14 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: 1-فردوس پاک نژاد نام خانوادگی : 2- مصطفی آتش نام پدر: علی اکبر پا کباز نشانی محل اقامت مجهول المکان 
مشخصات محکوم علیه: نام: سعید آقا کرمانی نام خانوادگی :با وکالت محمد آقا ابراهیمی سیچانی نشانی محل اقامت: 
اصفهان - خ مقداد نبش کوچه پنجم - ساختمان زیتون - طبقه اول موسسه آفتاب عدل محکوم به به موجب رای شماره 
83تاریخ 94/2/16حوزه 27 شورای حل اختالف اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : رای بر نقص قسمتی از دادنامه 
شماره849 مورخ 88/10/21 صادره از شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان مبنی بر ابقال 4حبه از16 حبه سند انتقال 
اجرای شماره 832 مورخ 89/1/22 و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و پنجاه و 
یک هزار ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق  االجرا 

شماره: 29214/م الف شعبه 27 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: حسین میر فضلی نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: ابراهیم قرهی قهی نشانی محل 
اقامت: اصفهان - بازار - باغ فکندرها - جنب سرای ستوده محکوم به به موجب رای شماره 850تاریخ 94/5/26 حوزه 
ش 32 شورای حل اختالف اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
)سفته های 448091و448090و448089(و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/3/19 لغایت وصول بااحتساب نیم عشردولتی شماره: 29211/م الف شعبه32مجتمع شماره یک 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: سید فرهاد نام خانوادگی: فاتحی سده نام پدر: سید رحیم  نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام: محمد علی نام خانوادگی : شمس کوپائی نام پدر: حسین  نشانی محل اقامت: اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی 
نرسیده به چهارراه گلزار نبش کوچه سامان ساختمان و و کال طبقه اول دفتر وکالت محمد علی شمس محکوم به به موجب 
رای شماره 94-599تاریخ 94/8/9 حوزه شعبه 41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است 
به : پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )94/4/14( لغایت زمان اجرای حکم به انضام نیم عشر حق االجرا شماره: 29212/م الف 

شعبه41 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: داود نام خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغرنام خانوادگی : کریمی 
نشانی محل اقامت: اصفهان - زینبیه- دارک کوی طالب پالک 22 محکوم به به موجب رای شماره 578تاریخ 94/8/10 
حوزه 29شورای حل اختالف شهرستان سمنان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ /300/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ /260/000 ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تاخیر از تاریخ سر رسیدچک 
485336مورخ 89/3/25تا زمان وصول در حق خودهان و پرداخت نیم عشر حق االجرتا شماره: 29213/م الف شعبه29 

مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ 
تاریخ  شعبه: 930919  بایگانی  شماره  پرونده: 9309980352500814  شماره   9410100352504382 : ابالغیه  شماره 
تنظیم: 1394/09/23 پیرو آگهی منتشر در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی استکی بازوه که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد چون فوق دادنامه شماره 9309970352502376 صادره از شعبه 25 عمومی حقوقی پرونده شماره: 

930919 محکوم به طبق اجرائیه در حق محکوم له خانم مانا آشنارو نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.شماره : 29290/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان- راضیه افغانی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420361700466 شماره پرونده: 9309980361701336 شماره بایگانی شعبه : 931355 تاریخ تنظیم: 
1394/10/13 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام : لیال نام خانوادگی : ابطحی نام پدر : سید جعفر نشانی: 
اصفهان - بزرگمهر - هشت بهشت غربی - نرسیده به گلزار - ساختمان وکال - طبقه اول - دفتر وکالت محمدعبدالهی 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: بختیار نام خانوادگی: ناو خاصی نام پدر: محمد علی نشانی: مجهول 
المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه نام : محمد نام خانوادگی: عبدالهی نام پدر: عباس 
نشانی: اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر هشت بهشت غربی نرسیده به گلزار نبش کوچه سامان 23 ساختمان وکال ط اول 
وکیل لیال ابطحی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361703590 و 
شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970361700125 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته )وجه چک شماره 93/06/17-222671( و همچنین مبلغ 14/140/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
شامل هزینه های دادرسی هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت  تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت 
هنگام پرداخت بر اساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد./ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان- سید رضا عسگری محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را 
در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 29284/ م الف

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351200392 شماره پرونده: 9309980351200098شماره بایگانی شعبه : 930100تاریخ تنظیم: 
1394/10/17مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام : محمدنام خانوادگی : اسحاقیان نام پدر : - نشانی: اصفهان 
خ شریف واقفی ک شهید رحمانی ک شهید منصوری پ 17 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: بحسین 
نام خانوادگی: سجادیه نام پدر: - نشانی: اصفهان خ شریف واقفی ک شهید رحمانی ک شهید منصوری - ک شهید 
حسن اعالیی کوچه شهید محسن سلیمانی منزل 5 دست راست طبقه فوقانی منزل آقای زمانی مجهول 2-نام محبوبه نام 
خانوادگی : سجادیه نشانی: اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهدای خواجو کوچه شهید بهرام موذن بن بست شقایق پ 
55 مجهول 3- مهدی سجادیه اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهدای خواجو کوچه شهید بهرام موذن بن بست شقایق 
پ 55 مجهول 4- کسری  مطاعی نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهدای خواجو کوچه شهید بهرام موذن بن 
بست شقایق پ 55 مجهول مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه نام  نام خانوادگی: عبدالهی 
نام پدرنشانی نوع رابطه  محکوم له/ محکوم محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  
و شماره دادنامه مربوطه 9409970351200326  محکوم علیه محکومند به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تاریخ 1393/01/07 لغایت زمان وصول بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که اجرای احکام به نسبت سهم مالکیت در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 3/750/000 ریال بابت هزینه  اجرا در حق صندوق دولت مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان- حجت اله انصاری محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را 
در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 29317/ م الف
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410420351100330شماره پرونده: 9309980351100122شماره بایگانی شعبه : 930149تاریخ تنظیم: 
1394/10/06مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام : محمدنام خانوادگی : امیری نام پدر : - نشانی: بهارستان 
فاز 2 خ فروردین بلوک 125 پ 648واقفی ک شهید رحمانی ک شهید منصوری پ 17 مشخصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم ردیف 1 نام: سمیه نام خانوادگی: براتی نام پدر: - نشانی: مجهول المکان 2-نام روزبه نام خانوادگی : براتی نشانی: 
محهول المکان 3- بانک صادرات بهارستان  نشانی جنب شورای اسالمی بهارستان مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی 
محکوم له/ محکوم علیه نام  نام خانوادگی: عبدالهی نام پدرنشانی نوع رابطه  محکوم له/ محکوم محکوم به بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9409970351100753) ضمن صدور حکم به بطالن 
ضمانت خواهان از خوانده ردیف دوم در برابر خوانده ردیف سوم ( حکم به دمحکومیت )سمیه براتی( به پرداخت 
14075000ریال خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 703/750 ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - سید مرتضی هاشمی محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 29313/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1617/94 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 احمد رضا حسنی- 
حسن حیدری-مهدی کوهزادی- گندمانی - رسول قانع تقدیم نموده است .مورخه 94/11/28 ساعت 10/30صبح 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: 29265/م الف مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1623/45 خواهان مجتبی عابدی دادخواستی مبنی بر:الزام  به طرفیت زهرا کریمیان تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخه 94/12/3 ساعت 9/30 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 اول 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: 29263/ م الف 

مدیر دفتر شعبه45شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-977 خواهان جواد دولت ساز دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند به طرفیت 1-مائده 
سلطانیان2- خلیل باقری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1-12-94 ساعت 30-18تعیین 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: 29262/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: داود نام خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغرنام خانوادگی : کریمی 
نشانی محل اقامت: اصفهان - زینبیه- دارک نوی طالب پالک 22 محکوم به به موجب رای شماره 578تاریخ 94/8/10 
حوزه 29شورای حل اختالف شهرستان سمنان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ /300/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ /260/000 ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تاخیر از تاریخ سر رسیدچک 
485336مورخ 89/3/25تا زمان وصول در حق خودهان و پرداخت نیم عشر حق االجرتا شماره: 29213/م الف شعبه29 

مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: شرکت تولیدی صنایع دستی هنر بانوان سپاهان به مدیریت مهدی کاردان پور ومائده بازاری دوزنشانی محل اقامت 
مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: ابراهیم نام خانوادگی : قرهی قهی نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان حکیم 
بازار باغ قلندر ها جنب سرای ستوده بخش آسیا محکوم به به موجب رای شماره 1500 تاریخ 94/8/26 حوزه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و 280000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/1/31 لغایت زمان اجرای حکم در حق 

محکوم له و نیم عشر دولتی
 شماره : 29266/م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
 : نام خانوادگی  نام: حسین  المکان مشخصات محکوم علیه:  اقامت مجهول  : کیوانپور محل  نام خانوادگی  نام: احمد 
شمشادیان نام پدر: اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان .خ عسگریه بن طالقانی مجتمع مسکونی نرگس 2واحد 8 محکوم 
به به موجب رای شماره 1461تاریخ 94/8/21حوزه ششم شورای حل اختالف اصفهان محکوم علیه  محکوم است به 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت  بابت اصل خواسته  و /280/000 ریال  مبلغ /14/555/000ریال  پرداخت   :
تاخیر تادیه از تاریخ تقذیم دادخواست 94/4/22 لغایت زمان وصول طبق محاسبه جرای احکام و همچنین پرداخت 
مبلغ /600/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان گردد. شماره : 29245/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
نام: سجاد نام خانوادگی : غفاری فارسانی نام پدر: حفیظ اله شغل: آزاد محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: 
نام: ابراهیم نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر: داراب شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان حکیم بازار باغ قلندر 
ها جنب سرای ستوده بخش آسیا محکوم به به موجب رای شماره 1496 تاریخ 94/8/21حوزه ششم شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 42/000/000  ریال بابت اصل خواسته  و /510/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها 418279تاریخ 94/4/10 بمبلغ /20/000/000 
ریال و 418280تاریخ 94/4/15 بمبلغ /22/000/00ریال لغایت زمان اجرای حکم در اجرای حکم طبق شاخص بانک 

مرکزی در حق محکوم اله. شماره : 29246
/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: بهروز نام خانوادگی : طالبی طادی نام پدر: حبیب اله محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: ابراهیم 
نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر: داراب شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان حکیم بازار باغ قلندر ها جنب 
سرای ستوده بخش آسیا محکوم به به موجب رای شماره 1499تاریخ 94/8/21حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ /28/300/000  ریال بابت اصل خواسته  و /420/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ) 93/11/20( لغایت زمان اجرای حکم در اجرای حکم 

طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم اله. شماره : 29247/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
المکان مشخصات محکوم علیه: نام:  اله محل اقامت مجهول  بابا پور نام پدر: حجت   : اله نام خانوادگی  نام: هدایت 
حسین نام خانوادگی : شمشادیان نام پدر: اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان .خ عسگریه بن طالقانی مجتمع مسکونی 
اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  94/8/21حوزه  1459تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به  محکوم   8 2واحد  نرگس 
محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ / 7/000/000ریال بابت اصل خواسته  و /280/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ) 90/9/10( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان ضمنا 
 هزینه نشر آگهی مبلغ /600/000 ریال احتساب می گردد. شماره : 29253/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
 : نام خانوادگی  نام: حسین  المکان مشخصات محکوم علیه:  اقامت مجهول  : کیوانپور محل  نام خانوادگی  نام: احمد 
شمشادیان نام پدر: اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان .خ عسگریه بن طالقانی مجتمع مسکونی نرگس 2واحد 8 محکوم 
به به موجب رای شماره 1461تاریخ 94/8/21حوزه ششم شورای حل اختالف اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : 
پرداخت مبلغ /14/555/000ریال بابت اصل خواسته  و /280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
لغایت زمان وصول طبق محاسبه جرای احکام و همچنین پرداخت مبلغ  از تاریخ تقذیم دادخواست 94/4/22  تادیه 

/600/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان گردد.
 شماره : 29245/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
نام: نرگس نام خانوادگی : نبی زاده نام پدر: یعقوبعلی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: محسن نام 
خانوادگی : کریمی حسین آباد ، با وکالت خانم لیال هیئت الهی نشانی محل اقامت: هتل پل ، چهارباغ باال، مجتمع کوثر 
فاز یک ، طبقه 4 واحد 602محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت رسمی 
خودروی سواری پژو 206 به شماره انتظامی 66-497و34 به نام محکوم به پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تحرفه قانون در حق محکوم له وپرداخت نیم عشر حق االاجراشماره: 29236/م الف 

شعبه 13 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان



گزارش فعالیت های مجمع خیرین 
قرآنی اصفهان ارایه شد

موسس  هیئت  جلسه  در  وطن:  کیمیای 
شورای  دبیر  با  استان  قرآنی  خیرین  مجمع 
استان  قرآنی  فعالیت های  ترویج  و  توسعه 
اصفهان، گزارش فعالیت های گسترده مجمع 
خیرین قرآنی ارایه شد. در این دیدار فضیلتی 
اعضای  از  و  اصفهان  قرآن  مهد  عامل  مدیر 

هیئت موسس مجمع خیرین قرآنی، عملکرد این مجمع را در طول 
نزدیک به دو سال اخیر بسیار موثر دانستند و به نقش آن در سراسر 
کشور اشاره کردند، به نحوی که حرکت این مجمع به یک حرکت 
به  مدارس  اعزام  استان ها،  سایر  الگوگیری  است.  شده  تبدیل  ملی 
خارج استان، پذیرش مدیران و مربیان از همه استان های کشور و 
برگزاری دوره های توان افزایی از دیگر ثمرات این مجمع بوده است. 
در این راستا قاسمی، مدیر عامل مجمع، خواستار کمک و مساعدت 
شورای توسعه قرآنی در جهت گسترش این حرکت خالصانه و مردمی 
شد. در ادامه حجت االسالم و المسلمین دکتر ارزانی ، دبیر شورای 
توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی استان اصفهان، ضمن حضور در 
در  کشور  سراسر  از  که  توان افزایی  اردوی  هفتمین  و  پنجاه  جمع 
در کشور  آن  نقش  و  قرآنی  فعالیت های  به  داشتند،  مجمع حضور 
و استان اشاره کرد و از فعالیت های مجمع خیرین استانی و موسسه 
مهد قرآن کریم استان به عنوان یکی از ارکان در تاسیس این مجمع 
تقدیر نمود. در این دیدار حجت االسالم و المسلمین یعقوبی ، معاون 
قرآن و عترت اداره کل ارشاد اسالمی، برگزاری اردوهای توان افزایی و 
مدیریتی را ویژه مدیران موسسات و خانه های قرآنی استان اصفهان، 
توسط مجمع خیرین قرآنی، از اموری دانست که در آینده نزدیک 

اجرایی خواهد شد.

رادیو به ویژگی های اخالقی سردار شهید 
همدانی می پردازد

دو پسر و همسر سردار سرلشکر شهید حاج 
اخالقی  ویژگی های  درباره  همدانی  حسین 
ایشان در یک برنامه رادیویی صحبت می کنند. 
ایران  برنامه »پالک 8« رادیو  از  این سخنان 
نماینده  جاللی،  سرهنگ  شد.  خواهد  پخش 
کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای 

شهیدان  اطالعات  و  اخبار  آخرین  از  هم  مرکزی  استان  در  مسلح 
مفقوداالثر سخن خواهد گفت. گفت وگو با محمد حقانی از رزمندگان 
دفاع مقدس از دیگر بخش های این برنامه است. »پالک 8«، کاری 
به   13:30 ساعت  یکشنبه  امروز  ایران  رادیو  مقدس  دفاع  گروه  از 
نویسندگی و تهیه کنندگی سیده زهرا صالحی و گویندگی سعیده 

سلطانی پخش می شود.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

مجموعه پنج جلدی »پنج گام 
سالمتی« منتشر شد

ویژه  گام سالمتی«  »پنج  پنج جلدی  کیمیای وطن: مجموعه 
سالمت  فرهنگ  ستاد  سوی  از  ب(  و  )الف  سنی  رده  کودکان 
منتشر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
این  بیان  فرهنگ سالمت ضمن  ستاد  دبیر  اصفهان،  شهرداری 
مطلب گفت: مجموعه »پنج گام سالمتی« در قالب پنج جلد با 
هدف آموزش گام های سالمتی به کودکان، از تولیدات جدید این 
ستاد است. مهماندوست یادآور شد: ستاد فرهنگ سالمت در نظر 
دارد در قالب برنامه ای ویژه به ارایه این مجموعه پنج جلدی در 
مدارس اصفهان بپردازد که زمان توزیع آن متعاقبا اعالم خواهد 

شد.

 اجرای صحنه ای »ِملوداستان«
 در اصفهان به تعویق افتاد

کیمیای وطن: برنامه اجرای صحنه ای »ِملوداستان« در اصفهان 
به تعویق افتاد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، »ملوداستان« شامل اجرای دو داستان کهن 
عاشقانه در دو  پرده و فضایی متفاوت است که بنا بود روز شنبه 
اصفهان  خورشید  هنرسرای  در  ماه  دی   27 و   26 یکشنبه  و 
بنا بر مشکالت فنی سایت فروش بلیت  داستان خوانی شود که 
و جهت رفاه حال تماشاگران به تاریخ دیگری موکول شد.  برنامه 
اجرای صحنه ای »ِملوداستان« با خوانندگی و آهنگ سازی »نیما 
جوادی« و داستان خوانی نیوشا ضیغمی و آشا محرابی از  بازیگران 
نام آشنای سینما و تلویزیون برنامه ریزی شده بود که زمان دیگری 

اجرا خواهد شد.   

اجرای گروه موسیقی »پیدایش« در 
هنرسرای خورشید 

کیمیای وطن: هنرسرای خورشید دوم بهمن ماه میزبان اجرای 
گروه موسیقی »پیدایش« به سرپرستی »امیر سلیمان زاده« است. 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، رییس هنرسرای خورشید ضمن بیان این مطلب  گفت: 
نوازنده  پور  نساج  مهران  عود،  نوازنده  و  آهنگ ساز  آقایی  آرش 
کمانچه، امیر سلیمان زاده و محمدرضا معتمدی نوازندگان تنبک 
و سازهای کوبه ای، محسن بنازاده و قاسم شیرانی نوازندگان دف 
این گروه موسیقی  هستند.   از جمله عوامل  و سازهای کوبه ای، 
»امیر  سرپرستی  به  پیدایش  موسیقی  گروه  کرد:  اظهار  قربانی 
سلیمان زاده« با حضور امیرحسین اخشی نوازنده سنتور و محمد 
شریف توکلی خواننده، از جمله عوامل این گروه موسیقی  به اجرای 
برنامه می پردازند. سرپرست گروه پیدایش نیز در ادامه افزود: این 
گروه به میزبانی هنرسرای خورشید به اجرای هشت قطعه شامل 
تصنیف سرای جان، بازآمدم، وصال، نخجیر، اجرای ضربی رقص 
سلیمان زاده  امیر  پرداخت.  خواهد   ... و  کامکار(  )اردشیر  چوب 
تصریح کرد: این برنامه روز جمعه دوم بهمن ماه از ساعت 19 در 
هنرسرای خورشید واقع در پل شهید چمران، ابتدای خیابان  کاوه، 

جنب شهرداری منطقه 7، کوی آفتاب اجرا می شود.

از کتاب  ایران  نمایشگاه های فرهنگی  به همت موسسه 
مجموعه  القمرالمنیر  کتاب  شد.  رونمایی  القمرالمنیر 
نمایشگاه  در  ایران  غرفه  در  )ع(  حسین  امام  اشعار 
کوشش  به  کتاب  این  شد.  رونمایی  نو  دهلی  کتاب 
فارسی  زبان  سه  به  کمیجانی  داود  حجت االسالم 
انگلیسی و عربی گردآوری و منتشر شده است. کمیجانی 
حسین)ع(  امام  است:  آورده  کتاب  این  مقدمه  در 
درخصوص  آن ها  موضوعات  بیشتر  که  دارند  اشعاری 
اخالقی مباحث  و  معاد  به  توجه  و  دنیاگرایی   بی ارزشی 

 است. 
عنایت  با  باید  اشعار،  این  مفاهیم  به  که  است  بدیهی 
ضمن  تا  کرد  توجه  زمان  آن  شرایط  و  بیان  شأن  به 
از  گرایانه  ای  واقع  برداشت  )ع(،  امام  بیانات  درک 
اشعار  این  که  گفت  می توان  لذا  آید.  دست  به  آن ها 
بیان را  حسینی  مکتب  و  تاریخ  از  جدیدی   عرصه 

 می  کند.
 آنچه از اشعار امام حسین )ع( در کتب معتبر تاریخی 
دیگری  وجه  شناخت  برای  مجالی  است،  شده  مکتوب 
از شخصیت واالی امام حسین)ع( است که می  تواند به 
نوعی تبیین کننده احساسات لطیف و تجلی ساز روح بلند 

و زیبای ایشان باشد.

««شناخت ما از امام حسین)ع (
فرهنگی  رایزن  معاون  عابدی،  حضور  با  مراسم  این   
چندر  پروفسور  نو،  دهلی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
نو،  دهلی  دانشگاه  فارسی  دپارتمان  رییس  شکن 
دهلی  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  رییس  سینگ  دکتر 
و  فارسی  زبان  دانشجویان  و  اساتید  از  جمعی  و  نو 
کنفرانس  سالن  در  )ع(  بیت  اهل  به  عالقه مندان 
برگزار نو  دهلی  کتاب  نمایشگاه  بین الملل   بخش 

 شد.
االسالم کمیجانی گفت: شناخت  مراسم حجت  این  در 
ما از امام حسین )ع ( از حدود 57 سال زندگی و 10 
روز   10 به  محدود  بیشتر  و  اندک  ایشان  امامت  سال 
تمامی  از  امام حسین )ع(  زندگانی  بررسی  کربال است. 
جوانب و نشر آن یکی از راه های مناسب جهت معرفی 
حماسه  برجستگی  است.  امام  آن  شخصیتی  ابعاد 
بخش های  دیگر  تا  شده  باعث  آن  تجلی  و  عاشورا 
در  کمیجانی  نشود.  درک  درستی  به  امام  شخصیتی 
ادامه افزود: امامان شیعه به اقتضای زمان و مکان شعر 
 می سرودند و گاهی هم به شعر شاعران پیشین استناد 

می کردند.

چه  شده،  نقل  زیادی  اشعار  نیز  )ع(  حسین  امام  از   
آنچه در حوادث کربال به صورت موعظه، رجز و جز آن  
به مناسبت های مختلف  پیشتر  آنچه   بیان کرده و چه 

سروده اند.
««گردآوری بیش از50 قصیده از امام حسین )ع(

نویسنده کتاب القمرالمنیر در ادامه گفت: در این کتاب 
بیش از50 قصیده از امام حسین )ع( گردآوری شده که 
اخالقی،  با محتوای آن ها در 5 بخش مباحث  متناسب 
و  شخصی  موضوعات  و  اجتماعی  اعتقادی،  سیاسی، 
موضوعات  بیشتر  است؛  گردیده  تفکیک  خانوادگی 
و  معاد  به  توجه  و  مادیات  به  بی توجهی  آن درخصوص 

مباحث اخالقی است.

««سعادت ابدی انسان
است  اول  دست  کتاب  این  منابع  افزود:  کمیجانی 
قدیمی  کتابخانه های  از  و  دارند  سندیت  تاریخ  در  و 
پایان  در  کتاب  نویسنده  شده اند.  گردآوری  قم  به ویژه 
)ع(  امام حسین  اشعار  از  یکی  بررسی  به  سخنان خود 
پرداخت  ابدی  سعادت  به  رسیدن  چگونگی  باب  در 

سعادت  به  رسیدن  راه  اشعار  این  در  کرد:  عنوان  و 
شده  ذکر  گناه  از  دوری  و  نیک  عمل  انسان،   ابدی 

است.

««همکاری و پیوند میان جامعه فارسی زبان هند
شکن  چندر  پروفسور  رونمایی،  مراسم  انجام  از  پس 
و  تهیه  برای  گرفته  صورت  زحمات  از  سینگ  دکتر  و 
تولید این کتاب و رونمایی آن در نمایشگاه کتاب دهلی 
امیدواری کردند همکاری  اظهار  و  نو، تشکر و قدردانی 
جامعه  به ویژه  هند،  زبان  فارسی  جامعه  میان  پیوند  و 
دانشگاهی با کشور ایران بیش از پیش مستحکم تر شود 
باشیم.  این خصوص  در  بیشتری  همکاری های  شاهد  و 
بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی 
نو، امروز 27 دی ماه به کار خود پایان می دهد. موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری 
کرده  شرکت  نمایشگاه  از  دوره  این  در  ایران  اسالمی 
است. گفتنی است، چاپ اول این کتاب توسط انتشارات 
شده منتشر  نسخه   1000 شمارگان  در  ابریشم«   »راه 

 است.

به ۳ زبان فارسی، انگلیسی و عربی

مجموعه اشعار امام حسین )ع( در دهلی نو رونمایی شد

سیری در دنیای خرب 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-977 خواهان جواد دولت ساز دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند به طرفیت 1-مائده 
سلطانیان2- خلیل باقری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1-12-94 ساعت 30-18تعیین 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: 29262/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1623/45 خواهان مجتبی عابدی دادخواستی مبنی بر:الزام  به طرفیت زهرا کریمیان تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخه 94/12/3 ساعت 9/30 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 اول 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: 29263/ م الف 

مدیر دفتر شعبه45شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به طرفیت فخرالدین  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه 1674/94 خواهان علیرضا حق شناس  در خصوص 
مجدی2- اسماعیل علی نیای کهف تقدیم نموده است . مورخه 94/12/8ساعت 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 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: 

29251/ م الف مدیر دفتر شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
طرفیت غالمرضا  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  شناس  علیرضا حق  پرونده کالسه 1675/94 خواهان  در خصوص 
خوانساری تقدیم نموده است . مورخه 94/12/8ساعت 10/30 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 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: 29252/ م الف مدیر دفتر 

شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1494/94 خواهان امیر محمد عباس منش دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت فا طمه 
محمدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/12/4 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 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: 

29249/ م الف مدیر دفتر شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1665/94 خواهان عباس براتی مشهدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت خدا مراد 
احمدی تقدیم نموده است . مورخه 94/12/12 ساعت 9/30 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 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: 29248/ م الف مدیر دفتر 

شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1651/94 خواهان بانک مهر اقتصاد وبا وکالت خانم آدم زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
طرفیت بنیامین عمو تقدیم نموده است . مورخه 94/12/12 ساعت 12 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 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: 29243/ م الف مدیر دفتر 

شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1650/94 خواهان بانک مهر اقتصاد وبا وکالت خانم آدم زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
طرفیت غالمرضا حقیقت خواه تقدیم نموده است . مورخه 94/12/2 ساعت 11/30 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 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: 

29244/ م الف مدیر دفتر شعبه6شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مبنی  دادخواستی  زاده   آدم  خانم  وکالت  وبا  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1649/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
صبح   11 ساعت   94/12/2 مورخه   . است  نموده  تقدیم  آبادی  حسین  رحیمی  اسماعیل  طرفیت  به  بر:مطالبه  
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
 - پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   - ارباب  اول  خیابان سجاد-  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  تا خوانده 
حل  شورای   6 شعبه   - اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   - صبا  ساختمان  جنب 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
اختالف حل  شعبه6شورای  دفتر  مدیر  الف  م   /29245 شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده   ابالغ 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1647/94 خواهان سید ابوالفضل هاشمی جزی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد 
رضا آقا محمدی تقدیم نموده است . مورخه 94/12/3 ساعت 8:00تعیین 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 3شورای 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: 29239/ م الف مدیر دفتر 

شعبه 13شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-73 خواهان حسین کارگران  دادخواستی مبنی بر:تبادل لوایح  به طرفیت فرزاد شریفی 
تقدیم نموده است . مورخه ده روز پس از ابالغ ساعت اداری 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 3شورای 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: 29237/ م الف مدیر دفتر شعبه13شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-1715 خواهان محسن جزینی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک به طرفیت 1-زهرا 
سادات شرفبادهرسین2- سیمین تاج شهبازی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/12/1 ساعت 
8/30تعیین 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: 29228/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 940743 خواهان 1-لیالدهاتی 2- اسماعیل ابراهیمی دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت 
به طرفیت یاسر نوری فرزند روز علی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخ 94/12/1 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 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: 29229/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
طرفیت  به  چک  فقره  یک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  جوانی  مهدی  941035خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
با توجه به مجهول  عباس آذری نژاد فرزند علی تقدیم نموده است . مورخ 94/12/2 ساعت 9 تعیین گردیده است 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   7 شعبه  دفتر  مدیر  الف  29230/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم   و 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به طرفیت  بر:مطالبه وجه چک  مبنی  امیر مهرابی کوشکی دادخواستی  پرونده کالسه 94-1714خواهان  در خصوص 
1-مرضیه شمس کهریز سنگی 2- ابوالفضل صالحی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/12/1 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 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: 29225/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-1716 خواهان محسن جزینی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک به طرفیت 1-هانیه 
آزادی 2- سیمین تاج شهبازی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/12/1 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل 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: 29226/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 94-1717 خواهان محسن جزینی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک به طرفیت 1-هانیه 
آزادی 2- سیمین تاج شهبازی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/12/1 ساعت 9/30تعیین 
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: 29227/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
علی  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بنیادی  امیرعباس  خواهان   941225 کالسه  پرونده  خصوص  در 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  ظهرتعیین   12 ساعت   94/12/1 مورخ   . است  نموده  تقدیم  کریمی  اصغر 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
اختالف حل  شورای   2 شماره  8مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  29208/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم   و 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بندری  شاه  مهناز  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  خانی  احسان  خواهان  کالسه 941239  پرونده  در خصوص 
قوچانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 94/11/28ساعت 9/30تعیین 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: 29209/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
طرفیت  به  سند  انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  رضایی  زهرا  خانم  پرونده کالسه 941268 خواهان  در خصوص 
آقای سیامک سلمانی عالیی و نعمت اهلل سهرابی نژاد تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 
94/12/5ساعت 8/30صبح 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 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: 29219/م الف مدیر دفتر شعبه9مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1079/94 خواهان تیمورکاشانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مهدی محمودی 
تقدیم نموده است . مورخه94/12/9ساعت 4/30 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 3شورای 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: 29210/ م الف مدیر دفتر شعبه18شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
 941199 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980358301287 پرونده:  شماره   9410100353805919  : ابالغیه  شماره 
پدر:  نام   -3 آذری  خانوادگی:  نام   -2 فرهاد   : 1-نام  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات   1394/10/19 تنظیم:  تاریخ 
 : اصفهان  حضور:  محل   09:00 ساعت:  چهارشنبه   1394/11/28 حضور  تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:   -4 کاظم 
اتاق شماره 310 علت  طبقه 3    - اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت - ساختمان  باال - خ شهید  باغ  خ چهار 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  علیه  نخلی  وحید  و  آبادی  محمد  حاج  میر  رسول  شکایت  خصوص  در  حضور 
سابق(  جزایی   112( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   112 شعبه  شوید.منشی  حاضر  شعبه  این  در   رسیدگی 

شماره: 29318/م الف 
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 9410100353805918 شماره پرونده: 9409980359500585 شماره بایگانی شعبه: 941194 تاریخ تنظیم: 
1394/10/19 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1-نام : تورج2- نام خانوادگی: زرین 3- نام پدر: رضا 4- نشانی: مجهول المکان 
تاریخ حضور 1394/11/26 دوشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان : خ چهار باغ باال -  خ شهید نیکبخت - ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان -  طبقه 3 اتاق شماره 310 علت حضور در خصوص شکایت ناهید موسوی علیه شما در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.منشی شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( 

شماره: 29319/م الف 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه :

نام: شرکت تولیدی صنایع دستی هنر بانوان سپاهان به مدیریت مهدی کاردان پور ومائده بازاری دوزنشانی محل اقامت 
اقامت: اصفهان خیابان  : قرهی قمی نشانی محل  نام خانوادگی  ابراهیم  نام:  المکان مشخصات محکوم علیه:  مجهول 
حکیم بازار باغ قلندر ها جنب سرای ستوده بخش آسیا محکوم به به موجب رای شماره 1500 تاریخ 94/8/26 حوزه 
بابت  مبلغ 16/000/000 ریال  پرداخت   : به  45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است 
اصل خواسته  و 280000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/1/31 لغایت 
 زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شماره : 29266/م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
ابراهیم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت  محل  نشانی  سلیمانی   : خانوادگی  نام  برزو  نام: 
بخش  ستوده  ها جنب سرای  قلندر  باغ  بازار  خیابان حکیم  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  قهی  قرهی   : خانوادگی  نام 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  45شورای  حوزه   94/8/26 تاریخ   1502 شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  آسیا 
بابت  ریال   280000 و  خواسته   اصل  بابت  ریال    5/500/000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه   محکوم 
اجرای  در  حکم  اجرای  زمان  لغایت   88/12/7 چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه 
شهرستان یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  الف  29267/م   : شماره  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در   حکم 

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
نام: سعید نام خانوادگی : امید پرور نام پدر: قادر محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام 
خانوادگی : بهزاد منش نام پدر: محمد ابراهیم شغل: پارچه فروش نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان عبدالرزاق بازار چه 
نیم آورد پاساژانقالب محکوم به به موجب رای شماره 1349تاریخ94/8/4حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت /36/750/000ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ/530/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ) 94/3/20( لغایت زمان اجرای حکم در اجرای حکم 

طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم اله. شماره : 29250/م الف شعبه 6 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
نام:  علیه:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت  محل  پدر: جالل   نام  موالیی   : خانوادگی  نام  بهنام  نام: 
راسین  کوچه  یزدان  ایستگاه  زینبیه  .خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  علی  پدر:  نام  یسنی  قربانی  حسن 
حل  شورای   9 94/4/31حوزه  610تاریخ  شماره  رای  موجب  به  است   محکوم  علیه  محکوم   18 پالک 
بابت  /50/000/000ریال  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه   محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف 
طبق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  ریال   نشرآگهی/170/00   هزینه  ریال   320/000/ و  اصل خواسته  
لغایت   91/11/10 تاریخ   741/005936 شماره  به  سررسیداچک  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  تفرقه 
دوشهرستان شماره  مجتمع   9 شعبه  الف  29220/م   : شماره  اجرایی.  عشر  نیم  احتساب  با  محاسبه   وصول 

 اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
المکان مشخصات محکوم علیه:  اقامت مجهول  نام خانوادگی : سیف اهلل  پورشغل: آزاد محل  نام: غالمرضا 
خ   - شهر  خمینی  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   : شغل  محمد  پدر:  نام  حیدری  :حاج  خانوادگی  نام  نام: حسین 
رای  موجب  به  به  محکوم  شخصی  منزل  والیت  مسجد  از  بعد  شهدا  دبیرستان  کوچه   - شمالی  شریعتی 
شماره 968تاریخ 94/6/14حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت رسیدعادی مورخ 91/8/29 و مبلغ یکصدو هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 93/12/10 لغایت اجرای  دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 
 حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االاجرا. شماره : 29217/م الف شعبه14 مجتمع شماره دوشهرستان

 اصفهان
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اصغر قلندری:
برای حاکم کردن فرهنگ در ورزش  در روزگارانی که مسئوالن ورزش 
شعارهای گوناگونی می دهند، کار پسندیده رییس امور ورزش کارگران 
استان اصفهان، ستودنی است. رییس امور ورزش کارگران استان اصفهان، 
با خالقیت های فردی و تالشی همه جانبه، برای  طی یکی دوسال اخیر 
رشد و تعالی ورزش کارگران خطه پهناور اصفهان، گام های ارزشمندی 
برداشته است و خالف آن دسته از مدیرانی که با سیاه نمایی، به دنبال 

شهرت طلبی وخودنمایی هستند، صادقانه درکنار رسیدگی به امور ورزش 
ورزش  در  فرهنگ سازی  از  کارگران(  ورزش  )امور  خود  مدیریتی  حوزه 
کارگران  ورزش  امور  رییس  شیرانی،  جواد  است.  نمانده  غافل  کارگران 
استان اصفهان )ازجمله کشتی گیران صاحب نام اصفهان و کشور دعوت 
شده به تیم ملی کشتی فرنگی( طی ماه های اخیر، در یک حرکت نمادین 
)چهره  شیرانی،  علی  مراد  خود،  بزرگ تر  برادرهای  با  همراه  فرهنگی 
اسبق  رییس  آسیا(،  )قهرمان  فرنگی  کشتی   دوست داشتنی  و  محبوب 

فدراسیون کشتی ایران و مدیر کل سابق تربیت بدنی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی کشور(، غالم شیرانی )صاحب نام درکشتی فرنگی و مدیر 
کل قبلی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان که در یکی – دو سال اخیر 
به افتخار بازنشستگی نایل گردیده است( و برادر کوچک تر خود، رسول 
شیرانی )کشتی گیر نام آور کشتی فرنگی و مربی تیم ملی کشتی فرنگی 
ناظمی،  آقایان  مانند  خود  زیرمجموعه  همکاران  از  چند  تنی  و  ایران( 
شاطری و سروری از مرحوم فرهاد سیستانی پیشکسوت والیبال و رییس 
پیشین اداره ورزش و جوانان شهر اصفهان که در حادثه رانندگی قطع 
نخاع شده و در منزل بستری بود، عیادت کردند؛ سپس به دیدار از حاج 
مهدی میرسعیدی معروف به )مهدی عربه( پیشکسوت لیدرهای باشگاه 
سپاهان که هم اکنون در بستر بیماری به سرمی برد شتافت؛ همچنین از 
نصراهلل دلوی )پدر ورزش وزنه برداری اصفهان( که از قهرمانان وزنه برداری 
کشور بوده و سابقه بیش از 40 سال مدیریت در هیئت وزنه برداری استان 
اصفهان را در کارنامه درخشان ورزشی خود دارد، عیادت به عمل آورد؛ 
نصراهلل دلوی از جمله افرادی است که در تمام سال های گذشته از سوار 
شدن به اتومبیل امتناع می کرد و ترجیح می داد مسیر خانه تا محل کار 
و دفتر هیئت را پای پیاده بپیماید، اما متاسفانه این مدیر باکفایت و با 
اشتباهی چند سالی است خانه نشین  آمپول  تزریق  براثر  تجربه ورزش، 
شده و نیمی از ساعات روز را بر روی ویلچر سپری می کند، رییس امور 
ورزش کارگران، نشان داد که هنوز عاطفه ها نمرده و مهربانی همچنان 
باقیست. البته نگارنده به خاطر دارد که آقای غالم شیرانی در دوران مدیر 
کلی خود در اداره  ورزش و جوانان استان اصفهان نیز، عالقه زیادی به 
دیدار از پیشکسوتان و عیادت از بیماران داشت و چندین بار به عیادت از 
نصراهلل دلوی )پیر دیر ورزش اصفهان( همت گمارده بود. به هرتقدیر این 
حرکت زیبای فرهنگی جواد شیرانی، رییس امور ورزش کارگران استان 
اصفهان را می ستاییم و امیدواریم الگویی باشد برای  مدیران ورزش، به 

ویژه مدیر عامالن باشگاه ها و نهادهای وابسته به ورزش.

طی 10روز آینده؛

واگذاری مجموعه های ورزشی به استقالل و 
پرسپولیس

امام  ورزشی  مجموعه های  از  بهره برداری  امتیاز  اعطای  فرایند  بررسی  جلسه 
رضا)ع( و شهید کاظمی با حضور شریفی معاون امور مناطق شهرداری، امرودی 
معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات و 
امور بین الملل، گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری، نوروزی شهردار منطقه 
18، نثاری شهردار منطقه 19، نجف زاده رییس هیئت مدیره باشگاه استقالل، 
باشگاه  مدیره  هیئت  عضو  کاشانی  استقالل،  باشگاه  عامل  مدیر  افشارزاده 
پرسپولیس، طاهری مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و گرشاسبی مدیر کل تربیتی 

بدنی استان تهران برگزارشد.
در این نشست پس از گفت وگوی انجام شده مقرر شد طی ده روز آینده با تشکیل 
کارگروهی متشکل از مدیران تیم ها و رییس سازمان ورزش شهرداری تهران 
فرایند واگذاری امتیاز بهره برداری از این دو ورزشگاه به دو تیم سرخابی بررسی 
شود. به طوری که معین شود کدام ورزشگاه به کدام مجموعه تعلق خواهد گرفت 
و در نهایت مجموعه های ورزشی امام رضا )ع( و شهید کاظمی به این دو باشگاه 

واگذار می شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان باشگاه های استقالل و پرسپولیس و نیز مدیر کل 
تربیت بدنی استان تهران، مراتب تقدیر و تشکر خود را از شهردار تهران به دلیل 

اهتمام به ورزش همگانی و نگاه ویژه به ورزش قهرمانی ابراز داشتند.

طوفان فریدن بار دیگر وزیدن گرفت
تیم  اصفهان،  استان  ویژن  آسیا  فوتبال  اول  دسته  رقابت های  ادامه  در 
آبی پوشان طوفان فریدن پس از شکست سنگین 4 بر صفر مقابل زیباشهر 
در هفته نهم توانست برابر تیم میعاد نایین تیم سوم جدول، به برتری 

برسند.
اول  دسته  رقابت های  ادامه  در  نیوز،  فریدن  به  نیوز  گزارش صاحب  به 
فوتبال آسیا ویژن استان اصفهان، تیم آبی پوشان طوفان فریدن پس از 
شکست سنگین 4 بر صفر مقابل زیباشهر در هفته نهم توانست برابر تیم 

میعاد نایین تیم سوم جدول به برتری برسد.
شهر  تختی  ورزشگاه  زمین  بودن  نامساعد  علت  به  فریدن  طوفان  تیم 
داران، به اجبار باید میزبان تیم های رقیب خود در شهرستان تیران باشد.

بازی طوفان و میعاد نایین ساعت 14 روز گذشته )جمعه( در ورزشگاه 
تختی شهرستان تیران آغاز شد؛ گفتنی است تیم طوفان با گل های پوریا 
سوادکوهی، حسین شیخی و شهرام سلیمانی توانست با نتیجه سه بر یک 

تیم میعاد نایین را با شکست بدرقه کند.
این برد بار دیگر این امیدواری را زنده می کند که تیم طوفان با کسب 
نتاج بهتر بتواند راهی مراحل باالتر در فوتبال استان شود که این توجه 

مسئوالن را می طلبد.
الزم به ذکر است تیم طوفان فریدن در هفته هفتم مورد بی مهری نظاره 
بازی طوفان و تیم فالورجان قرار گرفت و به علت یک دلیل واهی که از 
سمت تیم مقابل مطرح شد، بازی نیمه تمام ماند؛ ولی زمزمه ها بر این قرار 
گرفته که سرمربی تیم آبی پوشان به این امر اعتراض داشته و آن را به 
هئیت فوتبال رسانده است؛ ولی تاکنون حکمی درخصوص آن بازی داده 
نشده است. با این اوصاف این تیم با این برد توانست یک پله صعود کند و 
در بین هشت تیم جدول در رده پنجم قرار گیرد؛ البته این تیم به نسبت 

تیم های دیگر با دوبازی کمتر در این رده قرار گرفته است.

بیرانوند؛
از معاوضه ام با بازیکن پرسپولیس هیچ خبری ندارم

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، علیرضا بیرانوند درخصوص حضورش در 
تیم نفت و اینکه نتوانست به تیم پرسپولیس بپیوندد، گفت: انتظار من از منصور 
قنبرزاده به عنوان مدیر عامل باشگاه این بود که وقتی در تلویزیون می گوید 
علیرضا بیرانوند فرزند ماست، به این سوال من پاسخ دهد که آقای قنبرزاده! 
دوست داری کار فرزندت به خاطر چک برگشتی به زندان بکشد؟! من هم به 
اندازه خودم مشکالت مالی دارم و باید خرج زن و بچه ام را بدهم و دوست ندارم 

که خدشه ای به زندگی ام وارد شود.
 وی ادامه داد: دوست دارم باشگاه نفت به من کمک کند. درست است که در چند 
روز اخیر، موضوع پیوستن من به پرسپولیس مطرح بود و فشارهای زیادی بر من 
وارد شد. اما این مسایل به مدیران این دو باشگاه ربط داشت و دارد. هر بازیکنی 
دوست دارد در یک تیم پرطرفدار بازی کند. حرف های من جنبه درددل دارد. 
می دانم که قنبرزاده من را دوست دارد و مطمئنا خوبی من را می خواهد. حتی با 
آقای شاه کرمی مدیر کل ورزش نفت هم صحبت و درددل می کنم. همین طور 
محمد علی پور هم فردی است که همیشه من را راهنمایی می کند. با این همه از 

همه این عزیزان انتظار دارم که به من کمک کنند.
 دروازه بان تیم نفت خاطر نشان کرد: االن هم می بینید که با تیم نفت به ترکیه 
آمدم و در اردو حضور دارم؛ آن هم در حالی که خیلی ها به من می گفتند تا پول 
نگرفتی، به اردو نرو. اما من بازیکن حرفه ای هستم و قرارداد دارم؛ به همین دلیل 
به این اردو آمدم. این حرف ها را که می گویند من ناراحت هستم، صحت ندارد. 
چرا که صبح و بعد از ظهر تمرینات خوبی انجام می دهم و مطمئن باشید اگر 
قرار باشد در تیمی هم حضور داشته باشم، باید در آمادگی کامل باشم. من با 
نفت قرارداد دارم و سرم را برای این تیم می گذارم و همه اتفاقات رخ داده را به 
فال نیک می گیرم. اما امیدوارم قنبرزاده هرچه زودتر مشکل مالی ام را حل کند.

 بیرانوند درباره شرایط تمرینی تیم نفت در اردوی آنتالیا هم اظهار داشت: از 
روزی که به این کمپ اردویی آمده ایم، تمرینات بسیار خوبی انجام می دهیم. دو 
روز صبح و بعد از ظهر تمرین کردیم. یک روز ریکاوری کردیم و قرار است روز 
یکشنبه با یک تیم لیگ دویی آلمان، بازی تدارکاتی انجام دهیم. از روز سه شنبه 
هم قرار است تمریناتمان را در تهران ادامه دهیم تا برای بازی با سیاه جامگان 
در لیگ برتر آماده باشیم. وی خاطر نشان کرد: من به قراردادم متعهدم؛ چرا که 
می خواهم پولم حالل باشد. اگر هم ناراحتی در این میان وجود دارد، به دلیل 
مسایل مالی است و امیدوارم طی این چند روز هرچه زودتر مشکالت من هم 
حل شود. اگر هم قرار باشد به تیمی بروم باید با خوبی و خوشی از این تیم بروم 
و دوست ندارم با دعوا تیمی را ترک کنم که 13 سال در آن زحمت کشیده ام. 
دوست دارم با مهربانی و خوشی اگر قرار است نفت را ترک کنم، این اتفاق بیفتد. 
نفت خانه من است و اگر من علیرضا بیرانوند شده ام و سال ها در تیم های ملی 
پایه و بزرگساالن حضور پیدا کردم، از باشگاه نفت بوده و مطمئن هستم آن ها هم 
خیر و صالح من را می خواهند و قطعا تا جایی که بتوانند به من کمک خواهند 
کرد. بیرانوند درباره اظهارات مدیر عامل باشگاه نفت درباره معاوضه او با یکی از 
بازیکنان پرسپولیس تصریح کرد: به خدا هیچ چیزی در این باره نمی دانم. این 
موضوعی است که بین مدیر عامالن 2 باشگاه مطرح شده و من هیچ خبری از 
این مساله ندارم. البته بازیکنی که مدنظر باشگاه نفت است، حتما با پرسپولیس 
قرارداد دارد؛ اما همان طور که گفتم این موضوع را پیگیری نکردم و خبری هم 
از آن ندارم. همه تمرکز من در حال حاضر بر روی نفت و تمرینات این تیم است 

تا بتوانم آمادگی صددرصدم را حفظ کنم. فارس

جعفر کاشانی در رابطه با جلسه مسئوالن باشگاه های استقالل و پرسپولیس با مسئوالن 
شهرداری برای واگذاری دو ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی به این دو باشگاه گفت: 
جلسه خوبی را با مسئوالن شهرداری پشت سر گذاشتیم و اقدامات الزم برای واگذاری 
انجام شده است. اما جلسات دیگری را برگزار خواهیم کرد تا تکلیف واگذاری این دو 

ورزشگاه تا دهه فجر مشخص شود.
 وی در رابطه با نگرانی هواداران مبنی بر عدم جذب یک دروازه بان افزود: هواداران نگرن نباشند؛ زیرا باشگاه اقدامات الزم را 

برای جذب یک دروازه بان خوب انجام داده است. اگر هم الزم باشد خودم دروازه بان پرسپولیس می شوم.
 رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با اینکه گفته می شود به خاطر جذب یک دروازه بان خارجی نام مایکل اومانیا 
از لیست خارج خواهد شد، تصریح کرد: من در این رابطه اطالع چندانی ندارم. در رابطه با جذب یک بازیکن علی اکبر طاهری 

اقدامات الزم را برای جذب بازیکن انجام می دهد.

سرمربی قطر پس از شکست ایران چه گفت؟

سرمربی تیم ملی فوتبال امید قطر گفت: بازی بسیار خوبی مقابل ایران انجام دادیم و خوشحالم که مقابل این تیم پیروز شدیم.
به گزارش صاحب نیوز،  فیلیکس سانچز پس از پیروزی 2 بر یک قطر مقابل ایران اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود. ایران تیم بسیار خوبی بود و منسجم بازی کردند. خوشحالم که در این بازی به 
پیروزی رسیدیم. وی ادامه داد: ما مستحق برد مقابل ایران بودیم. هنوز صدرنشینی ما قطعی نشده و باید تالش کنیم در بازی پایانی به عنوان تیم اول صعود کنیم. این پیروزی از لحاظ روحی به ما 

خیلی کمک کرد.
سرمربی قطر افزود: در ۶0 دقیقه اول بازی کمی سردرگم بودیم؛ اما هر چه زمان بازی گذشت، شرایط ما بهتر بود. هر 11 بازیکن ما امروز عملکرد بسیار خوبی داشتند.

سانچز با اشاره به پنالتی ای که ایران از دست داد، گفت: در صورتی که پنالتی به گل تبدیل می شد، شرایط بازی کامال تغییر می کرد؛ اما خوشبختانه گلر ما، این پنالتی را دریافت کرد و توانستیم در 
ادامه بازی شرایط خوبی داشته باشیم.

وی افزود: حضور تماشاگران در بازی امروز به ما خیلی کمک کرد و از لحاظ روحی برای ما مفید بود. بازیکنان ما رفته رفته به شرایط خوبی می رسند و مهیای بازی های آینده و سخت تر خواهند شد.

به گزارش ایرنا از فدراسیون بوکس، احمد ناطق نوری اظهار داشت: در حال حاضر تمرینات تیم 
ملی بوکس ایران به صورت منظم زیر نظر علیرضا استکی انجام می شود و اعضای تیم نیم حرفه ای 

)APB( نیز با هدایت اکبر احدی در اردوی جمهوری آذربایجان حضور دارند.
 APB وی افزود: در چند وقت اخیر بارها اعالم کردم که تیم ملی بزرگساالن و همچنین تیم
فعالیت خود را زیر نظر روح اهلل حسینی مدیر تیم های ملی انجام می دهند و مربیان این دو تیم 

با حسینی در تعامل هستند. ناطق نوری ادامه داد: هر دو تیم شرایط خوبی دارند و به دور از حاشیه در حال تمرین کردن هستند تا به 
امید خدا بتوانیم در راه کسب سهمیه المپیک موفق باشیم. رییس فدراسیون بوکس درخصوص رقابت های قاره ای چین گفت: مسئولیت 

هدایت تیم ملی بوکس ایران در رقابت های قاره ای چین که کسب سهمیه المپیک است، بر عهده علیرضا استکی خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه مربیان تیم ملی زیر نظر روح اهلل حسینی هستند، بیان داشت: استکی مربی تیم ملی و احدی مربی تیم 

APB ایران هستند و هر دو مربی با هماهنگی روح اهلل حسینی که مدیر تیم های ملی است، کار خود را دنبال می کنند.

مایکل اومانیا همچون روز گذشته در تمرین امروز هم 
به دویدن دور زمین  و  نشد  بازیکنان حاضر  در جمع 

پرداخت.  
و  گذاشتن  کنار  بر  مبنی  که صحبت هایی  حالی  در   
این  می شود،  شنیده  اومانیا  مایکل  با  همکاری  پایان 
تمرینات  از  گذشته  روز  همچون  هم،  امروز  مدافع 

گروهی محروم شد.
حالی  در  و  پرسپولیس  تمرینات  دوم  مرحله  در 
برانکو  مدنظر  آیتم های  انجام  به  بازیکنان  تمام  که 
ایوانکوویچ مشغول هستند، مایکل اومانیا بعد از خروج 

تا  پرداخت  زمین  دور  دویدن  به  بدنسازی  سالن   از 
پرسپولیس  لیست  از  او  شدن  گذاشته  کنار  شایعه 

جدی تر شود.
در  ناکامی  از  بعد  پرسپولیسی ها  که  حالی  در 
فکر  خارجی  گزینه های  به  داخلی  دروازه بان  جذب 
مانع  تیم  این  خارجی  سهمیه  بودن  پر  می کنند، 
تالش  و  است  شده  دروازه بان  جذب  برای  بزرگی 
سمت به  بازیکن  یک  نام  خروج  برای  تیم   مسئوالن 

 مایکل اومانیا است.
لوکا  حضور  به  توجه  با  فصل  این  در  که  اومانیا 
نیاورده،  دست  به  بازی  برای  چندانی  فرصت  ماریچ 
می شود  محسوب  پرسپولیس  بازیکنان  گران ترین  از 
حل  برای  امروز  به  تا  تیم  این  مسئوالن  تالش  و 
بی نتیجه  بازیکن  این  خروج  و  جدایی  مسالمت آمیز 

باقی مانده است. 
بی اعتنایی  و  بی توجهی  می شود  گفته  رابطه  این  در 
تلقی  اومانیا  با  کار  پایان  برای  سرخ ها  حربه  آخرین 
امروز  تمرین  در  منظور  این  به  مدافع  این  و  می شود 
هم از سوی کادر فنی در آیتم ها قرار نگرفته و ناچار به 

دویدن دور زمین شده است.

مدافع کاستاریکایی که زمان مدیریت علیرضا رحیمی با قرارداد 550 
هزار دالری به پرسپولیس آمد و کلی درخصوص جذب او در آن 
زمان تبلیغ شد، بعد از گذشت تقریبا یک سال و نیم شرایطی عجیب 
در این تیم پیدا کرده تا حدی که به وی اجازه نمی دهند در تمرینات 
گروهی تیم شرکت کند. واقعیت امر این است که مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس برای جذب دروازه بان اول تیمشان که از بلوک شرق 
اروپا خواهد آمد، فقط یک راه پیش رو دارند و آن هم فسخ قرارداد 
یکی از بازیکنان خارجی است؛ به خواسته برانکو، اومانیا تنها گزینه 
آن ها برای این امر است. نکته شایان توجه اینکه اومانیا یک روز بعد 
از بازی پرسپولیس و استقالل اهواز خواستار جدایی از پرسپولیس 
با دریافت کامل حق  و حقوقش تا نیم فصل شد؛ اما مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس با این امر مخالفت کردند و از وی خواستند خواسته 
مالی خود را تا حد زیادی کاهش دهد. مطمئنا مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس تصور نمی کردند در تعطیالت، آن مشکالت برای سوشا 
مکانی به وجود بیاید و جذب علیرضا بیرانوند نیز به مشکل بخورد؛ 
اما این شرایط پیش آمد تا پرسپولیسی ها به این فکر بیفتند که به 
هر شکلی است، اومانیا را کنار بگذارند و دروازه بان اروپایی جانشین 
اومانیا در آخرین روز های نقل  و  اینجاست که  وی کنند. مشکل 
انتقاالت و با آغاز دور برگشت لیگ کشورش، دیگر حاضر نیست 
و  از پرسپولیس جدا شود  نیم فصل  تا  با دریافت حق  و حقوقش 

برای رضایت به جدایی کل مبلغ قراردادش را می خواهد. نشست 
شب گذشته )جمعه شب( طاهری با این مدافع کاستاریکایی نیز 
بی نتیجه ماند؛ چون اومانیا همچنان اصرار دارد که کل پولش را 
بگیرد. مربیان پرسپولیس به خواسته مسئوالن این باشگاه از روز 
پنجشنبه به اومانیا اجازه شرکت در تمرینات گروهی را ندادند؛ اما 
از قرار معلوم این اتفاق چندان برای این بازیکن مهم نبوده و او از 
موضع قبلی خود عقب نشینی نکرده است. با توجه به این موضوع 
احتمال اینکه شرایط اومانیا در پرسپولیس به مراتب سخت تر شود، 
زیاد است و باید دید در نهایت این بازیکن راضی به جدایی از جمع 
سرخ پوشان خواهد شد یا اینکه مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای 

جذب دروازه بان مدنظر برانکو، چاره ای دیگر می اندیشند.

 داوران در فوتبال، برای جریمه کردن بازیکنان از دو کارت زرد و قرمز استفاده می کنند. 
فدارسیون فوتبال ایتالیا تصمیم گرفت که یک کارت رنگی دیگر به داوران بدهد که این 
بار نه در جهت مجازات کردن بازیکنان بلکه برای قدردانی از آنها از این کارت استفاده 

کنند.
 فدارسیون فوتبال ایتالیا اعالم کرد که در هفته جدید رقابت های سری B از کارت سبز 

هم استفاده خواهد کرد و داور بعد از پایان بازی، می تواند به بازیکن یا بازیکنانی که رفتار خوبی در زمین از خود نشان دادند 
چنین کارتی را بدهند تا به نوعی از او قدردانی کنند.

 قرار است که این تصمیم بعد از امتحان پس دادن در رقابت های سری B در سری A هم عملی شود.
 رقابت های سری A، یکی از جنجالی ترین و خشن ترین رقابت های باشگاهی در اروپاست و سران فدارسیون فوتبال این کشور 

می خواهند با چنین اقداماتی تا حدودی فضا را آرام کنند.

پرسپولیس بعد از مذاکرات پیاپی در نهایت با مهرداد طهماسبی برای سپردن دروازه اش 
به او به توافق رسید.  

به گزارش کیمیای وطن،  به نقل از  »ورزش سه«، پرسپولیس که در تعطیالت نیم فصل 
و در شرایطی خاص هر دو دروازه بانش را از دست داده بود، با مهرداد طهماسبی به 

توافق رسید و در ادامه مسابقات، او شماره یک سرخ پوشان خواهد بود.
طهماسبی که در ابتدای فصل هم مورد توجه سرخ پوشان قرار داشت در ادامه با توجه به عدم توافق طرفین به جمع سرخ های 

تبریزی پیوست و در تراکتورسازی نیمکت نشین محمدرضا اخباری شد. 
مهرداد طهماسبی که امیر قلعه نویی اعالم کرده بود در صورت معاوضه بازیکن با فوالد او را به اهوازی ها خواهد داد، در نهایت با 
صحبت هایی که مسئوالن دو تیم انجام دادند، در ازای پرداخت مبلغی برای رضایت نامه اش راهی تهران می شود تا با پرسپولیس 

بر سر میز مذاکره بنشیند و قراردادش را ثبت کند.

ورزش و جواانن 

هدایت تیم ملی در انتخابی المپیک بر عهده علیرضا استکی است

فشار مسئوالن باشگاه به بازیکن پرسپولیس برای جداییمحرومیت  مجدد اومانیا از تمرینات  گروهی  پرسپولیس!

آغاز استفاده از کارت سبز در فوتبال ایتالیا

طهماسبی با پرسپولیس به توافق رسید الزم باشد خودم دروازه بان پرسپولیس می شوم!

«« ورزش در اصفهان 

با وجود ناهنجاری های فرهنگ در ورزش:

    مهرورزی و عیادت از پیشکسوتان ورزش، خرج ندارد!
رییس امور ورزش کارگران، نشان داد عاطفه ها نمرده و مهربانی همچنان باقیست !



 روستای شیخ شبان، قطب 
خاتم کاری ایران می شود

 روستای شیخ شبان در چهار محال و بختیاری، با توجه به 
تقویت کارگاه های تولید گل خاتم به قطب اصلی این رشته 
در کشور تبدیل می شود. به گزارش کیمیای وطن و به نقل 
از روابط عمومی فرمانداری بن، فرماندار شهرستان بن گفت: 
با توجه به اختصاص شش میلیارد و 300 میلیون ریال برای 
حمایت از مشاغل خانگی این شهرستان، بخشی از این اعتبار 
در اختیار خاتم کاری قرار می گیرد. کمال اکبریان افزود: بنیاد 
این  خانگی  مشاغل  و  دستی  صنایع  از  حمایت  برای  علوی 
شهرستان 500 میلیون ریال تخصیص داده است که بخشی 
اختصاص می یابد.  خاتم  تولید  از  برای حمایت  اعتبار  این  از 
وی تصریح کرد: هم اکنون400 نفر در روستای شیخ شبان 
با صنایع دستی تولید گل خاتم آشنا هستند و با حمایت از 
این صنعت دستی و تجهیز کارگاه ها و اختصاص سرمایه در 
گردش برای فعاالن این بخش، به زودی این منطقه در ایران 
قطب اصلی تولید خاتم می شود. گفتنی است، هنر خاتم یکی 
از هنرهای زیبا و ماندگار تاریخ صنایع دستی ایران است که 
از دیرباز هنرمندان فالت مرکزی ایران از جمله اصفهان به آن 
مشغول بوده اند و این هنر از اصفهان به چهار محال و بختیاری 

منتقل شده است.
در بین هنرهای صنایع دستی، خاتم کاری، هنری بسیار زیبا 
و منحصر به فرد ایرانیان است؛  در آن از چوب خشک مرده، 

جلوه ای از حیات زیبای دیده شدن آفریده می شود.
اکنون گل صنعت خاتم کاری روستای شیخ شبان در شهرستان 
شهرکرد، شهرتی ملی و جهانی یافته است. در حال حاضر بیش 
از  400 نفر در چهار محال و بختیاری در رشته خاتم کاری فعال 
هستند و ساالنه بیش از   300 هزار گل یا قامه خاتم در استان 
تولید و روانه بازار می کنند. ارزش افزوده محصول خاتم   300 
درصد است و مواد اولیه این محصول شامل چوب، استخوان، 
سیم مسی و مفتول است. روستای شیخ شبان در30 کیلومتری 

مرکز چهار محال و بختیاری واقع شده است.

سفر به یزد؛ دومین شهر تاریخی جهان
استان یزد از جمله استان هایی است که با داشتن جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی کم نظیر، همه ساله گردشگران و 

مسافران زیادی را به سوی خود جلب می کند.
استان یزد،  از جمله استان هایی است که با داشتن جاذبه های 
نظیر، همه ساله گردشگران  فرهنگی کم  و  تاریخی  طبیعی، 
و مسافران زیادی را به سوی خود جلب می کند. ویژگی های 
متنوع طبیعت استان برای گردشگران داخلی و خارجی، جالب 

و جذاب است و آثار تاریخی آن منحصر به فرد است. 
یزد را به عنوان دومین شهر تاریخی جهان می شناسند و به 
دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد آن را با نام های برترین جاذبه 
یعنی »شهر بادگیرها«، »دارالعباده«، »دارالعلم و دارالعمل«، 
»حسینیه ایران«، »شهر دوچرخه ها«، »شهر شیرینی«، »شهر 

قنات و قنوت و قناعت« و »شهر آتش و آفتاب« می شناسند.

بافت قدیم یزد
یزد نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان 
کوچه  فهادان،  نظیر  محالتی  شامل  تاریخی  بافت  این  است. 
بادگیری  یعقوبی، شش  میرقطب،  خرمشاه، سرجمع،  بیوک، 
و... می شود؛ محله فهادان از قدیمی ترین محله های شهر یزد 
محسوب می شود؛ در این بافت خانه های دوره ایلخانی همچنان 
میان  این  در  است.  فرد  به  منحصر  لحاظ  این  از  و  مسکونی 
قدیمی ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نیز در استان 
یزد قرار دارد و آن هم نارین قلعه یا کهندژ نام دارد که در شهر 
باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شده است. تاکنون کشوری 

ادعا نکرده است که بنایی قدیمی تر از کهن دژ دارد.

««بادگیرهای یزد
آن  بادگیرهای  یزد،  استان  جاذبه های  پرطرفدارترین  از  یکی 
است. مسلما بلندترین و منحصربه فردترین بادگیرهای جهان را 
تنها می توان در استان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ دولت آباد یزد 
در شمار زیباترین بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی 
270 ساله، بلندترین بادگیر جهان به حساب می آید. این بادگیر 
که نمونه ای از معماری دوره زندیه است، در سال 1160 ه.ق 
توسط محمدتقی خان یزدی مشهور به خان بزرگ سرسلسله 
خوانین یزد ساخته شد. این بادگیر، ارتفاعی به طول 33 متر 
بارزش هشت ضلعی  از خصوصیات  و  و 80 سانتی متر دارد 
بودن آن است که باعث می شود باد در هر جهت به راحتی و 
به سرعت به قسمت زیرین آن هدایت شود و پس از برخورد به 
سطح آب حوضچه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخل آن ایجاد 
کند. در کنار این بادگیر، باغی شامل سه عمارت هشتی و سردر 
و تاالر آینه نیز موجود است که بهشت آیین خوانده می شود و 
دارای نقوش اسلیمی است. این باغ مدت ها محل اقامت کریم 
خان زند در یزد بود و از نظر طراحی در شمار زیباترین باغ های 

دوره زندیه و قاجاریه محسوب می شود.

««میدان تاریخی ساعت در یزد
یزد  میدان وقت الساعت  در  ایران  قدیمی ترین ساعت شهری 
جامع  کتاب  استناد  به  آفتابی  ساعت  این  است.  شده  نصب 
مفیدی نخستین ساعت شهری است که فردی به نام ابوبکر 
ساعت ساز یزدی آن را در سال 725 هجری قمری در مدرسه 
رکنیه در جوار مسجد جامع یزد نصب کرد. این مکان بعدها به 

نام میدان وقت الساعت شهرت یافت.

کهن ترین درخت جهان
سرو چهار هزار ساله ابرکوه را می توان مسن ترین موجود زنده 
نیز  در کشور سوئد  گفته می شود  که  هر چند  نامید.  جهان 
درختی وجود دارد که از سرو ابرکوه قدیمی تر است؛ اما اکنون 
باقی مانده، در حالی  تنها ریشه های آن  پیر سوئد  از درخت 
که سرو کهنسال شهرستان ابرکوه با 25 متر ارتفاع 18 متر 
زندگی خود  به  آرام  آرام  تنه  دور  اندازه  متر  و 5.11  محیط 

ادامه می دهد.
                                                                       منبع: هفته نامه اوقات خوش

اسالمی  تبلیغات  دفتر  مسئوالن  و  رییس 
اصفهان با رییس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
گفت وگو  و  دیدار   - بنیاد  این  در  حضور  با   -
از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به  کردند. 
اصفهان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  عمومی  روابط 
نیلی پور،  مهدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رییس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی در ابتدای 
بنیاد  این  فعالیت های  تشریح  به  دیدار  این 
از  متشکل  بنیاد  این  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
سه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( 
به نمایندگی از بنیاد مهدی موعود )عج( کشور، 
بنیاد مهدویت و آینده پژوهی و بنیاد خیریه َهْل 
أَتی است. حجت االسالم و المسلمین نیلی پور 
دو  در  این مجموعه  فعالیت های  اینکه  بیان  با 
با  اول  بخش  گفت:  می شود،  تعریف  بخش 
شعار مهدی باوری است که شامل 20 ساعت 

آموزشی برای هر نفر است.

وی از آموزش 90،000 هزار نفر از مشتاقان از 
ابتدای تاسیس خبر داد و گفت: این دوره در 
سه سبک آموزش مکاتبه ای )پیشوای آسمانی(، 
برگزار  مجازی  و  حضور(  )بهشت  حضوری 
آینده پژوهی  و  مهدویت  بنیاد  رییس  می شود. 
به تعامل این بنیاد با آموزش و پرورش استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این طرح با عنوان 
و  معلمان  گروه  دو  در  انتظار«  »خیمه های 

دانش آموزان اجرا می شود.
وی گفت: صبحگاه مهدوی، سه شنبه هر هفته 
در  آموزشی  نکات  و  مهدوی  آیات  قرائت  با 
اردوی آموزشی مسجد مقدس  سطح مدارس، 
و  دانش آموزان  از  نفر   7000 برای  جمکران 
کانون های  تشکیل  گرفتن  قرار  کار  دستور  در 
این  فعالیت های  دیگر  از  مدارس،  در  مهدویت 
بنیاد بوده است. این استاد حوزه و دانشگاه در 
بخش دیگری از سخنان خود به رسالت دیگر 

کرد  اشاره  أَتی  َهْل  بنیاد  قالب  در  بنیاد  این 
بی سرپرست  خانوار   50 و  یتیم   140 گفت:  و 
با  مشاوره ای  و  فرهنگی  مالی،  حمایت  تحت 
حال  در  مهدی باوری  عنوان  با  خیران  کمک 

انجام است. 
به  توجه  با  خود  صحبت های  پایان  در  وی 
فعالیت های آموزشی و اعزام اساتید به مناطق 
انعقاد  خواستار  اصفهان،  استان  مختلف 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  با  همکاری  تفاهم نامه 
اصفهان شد. حجت االسالم و المسلیمن محمد 
اصفهان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رییس  قطبی، 
در  مجموعه  این  با  همکاری  آمادگی  اعالم  با 
مهدویت  عنوان  با  تبلیغی  گروه های  تشکیل 
تبلیغات  دفتر  گفت:  تخصصی،  اعزام های  و 
دوره های  برگزاری  آماده  اصفهان،  اسالمی 
این  در  آزاداندیشی  کرسی های  و  تخصصی 
المسلیمن  و  االسالم  حجت  است.  زمینه 

مانند  فرصت ها  از  باید  گفت:  ادامه  در  قطبی 
به خصوص  سینمایی  در جشنواره های  حضور 
برگزار  زودی  به  که  نوجوان  و  کودک  بخش 
مجموعه  گفت:  وی  کرد.  استفاده  می شود، 
بنیاد مهدی موعود )عج( می تواند با ارایه فیلم 
یا فیلمنامه های مهدوی از حمایت و تخصیص 
بودجه اختصاصی شهرداری اصفهان که بالغ بر 

یک میلیارد تومان است، بهره مند شود.
فرهنگ  تعمیق  و  توسعه  میز تخصصی  رییس 
قرآن، حضور در این زمینه را یک تکلیف دینی 
دانست و گفت: با توجه به فیلم های راه یافته 
به جشنواره های فجر و حسنات، متاسفانه بیش 
از 50 درصد از آن ها از کیفیت خوبی برخوردار 
نبوده و محتوای بیشتر آن ها خشونت و خیانت 
بوده است؛ این وظیفه نهادهایی همچون بنیاد 
مهدی موعود )عج( است که در این زمینه ورود 

پیدا کند.

تفاهم همکاری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بنیاد مهدویت و آینده پژوهی

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

سیاست هاي جدید میراث فرهنگي کرمان قابل تقدیر است
نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: سیاست هاي جدید میراث فرهنگي کرمان به سبب واگذاري و تغییر کاربري خانه هاي تاریخي قابل تقدیر است.

به گزارش کیمیای وطن، »آیت اهلل سید یحیي جعفري« در دیدار با مدیر کل و معاونین میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان با اشاره به اینکه باید تعریف جامعي 
از ضوابط و قوانین میراث فرهنگي داشته باشیم ، افزود: باید درحفظ آثار تاریخي منحصربفرد تالش شود.

وي با بیان اینکه در حال حاضر در آمد اصلي برخي از کشورهاي جهان از محل صنعت گردشگري است ، اظهار کرد: بدون شک وجود آثار تاریخي متعدد مي تواند زمینه را براي 
جذب گردشگران داخلي و خارجي فراهم آورد.

آیت اهلل جعفري با اشاره به اینکه هم اکنون استان کرمان داراي 3 اثر در فهرست میراث جهاني است ، گفت: این مسئله سبب شده که نام کرمان در میان استانهاي تاریخي و 
گردشگرپذیر به خوبي بدرخشد.

وي با اشاره به اینکه در بحث مرمت آثار تاریخي باید به همه شهرهاي استان نگاه یکسان شود ، بیان کرد: نباید به بهانه کمبود اعتبارات از رسیدگي به آثار تاریخي غافل شد.
امام جمعه کرمان با تقدیر از سیاستهاي جدید میراث فرهنگي در واگذاري و تغییر کاربري اماکن و خانه هاي تاریخي به بخش خصوصي به منظور تغییر کاربري و استفاده بهینه 
از این قبیل آثار ، افزود: خوشبختانه استاندار کرمان توجه خاصي به بناهاي تاریخي دارد به گونه اي که در طول 2 سال اخیر شاهد تحوالت بي نظیري در زمینه احیاء و بازسازي 

اماکن تاریخي بوده ایم.

معارف و رگدشگری 

افزایش امنیت در شعبه های میراث فرهنگی استان

اعزام پرسنل وظیفه برای امنیت و 
حفاظت موثر میراث فرهنگی در 

شهرستان های استان
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان اعالم 
از کارکنان  تعدادی  ارتقای وضعیت موجود،  کرد: در جهت 
کل  اداره  نمایندگی های  و  حفاظتی  پایگاه های  به  وظیفه 
میراث فرهنگی، در شهرستان های تابعه معرفی و اعزام شدند. 
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
عرب  عبدالرضا  سرهنگ  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث 
تعدادی  الزم  آموزش های  ارایه  از  پس  کرد:  عنوان  بافرانی 
و  فریدن  شهرستان  حفاظتی  پایگاه های  به  وظیفه  سرباز 
اختیار  در  و همچنین یک سرباز  بیابانک  و  شهرستان خور 
تقویت  ضمن  تا  گرفت  قرار  برخوار  شهرستان  نمایندگی 
پایگاه و نمایندگی نام برده، حضور فعال سربازان وظیفه باعث 
بافرانی  عرب  سرهنگ  گردد.  موثر  حفاظت  و  امنیت  ایجاد 
افزود: چنانچه نمایندگی های اداره کل و پایگاه های حفاظتی 
و  نمایند  برای سربازان وظیفه مهیا  شرایط زیستی مطلوب 
آمادگی کامل و الزم را در این خصوص داشته باشند، یگان 
سرباز  اعزام  رده،  دو  هر  تقویت  جهت  در  استان  حفاظت 

وظیفه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

  انتصاب سرپرست معاونت
 صنایع دستی استان اصفهان

حکمی  صدور  با  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
را  اصفهان  استان  دستی  صنایع  معاونت  جدید  سرپرست 

منصوب کرد.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فریدون الهیاری در آیین 
تکریم و معارفه حسین دهقانی معاونت صنایع دستی پیشین 
و جعفر جعفرصالحی سرپرست جدید معاونت صنایع دستی 
اهمیت  برشمردن  ضمن  اصفهان،  استان  سنتی  هنرهای  و 
رویدادهایی  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  در  دستی  صنایع 
همچون انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی 
منظر  از  شهر خالق  عنوان  به  اصفهان  انتخاب  همچنین  و 
صنایع دستی، همگی نشان دهنده اهمیت هنرهای سنتی در 
این سرزمین  اقتصاد مردم  و حتی  تمدن  و  فرهنگ  توسعه 
یاد  این نشست ضمن گرامیداشت  ادامه  کهن دارد. وی در 
پیشین  دستی  صنایع  فقید  معاون  ادیب  احمد  خاطره  و 
اداره کل و همچنین قدردانی از تالش های حسین دهقانی، 
معاون صنایع دستی استان، جعفر جعفرصالحی را به عنوان 
استان  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاونت  سرپرست 

منصوب کرد.
شایان ذکر است مدیر کل میراث میراث فرهنگی استان در 
بخشی از حکم انتصاب سرپرست جدید معاونت صنایع دستی 
استان، خطاب به وی عنوان کرد: سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و تعیین خط مشی و اولویت های امور صنایع دستی به منظور 
معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان به عنوان میراث 
مادی و معنوی، توسعه کمی و کیفی همراه با افزایش حجم 
اصالت  ثبت  دستی،  صنایع  بازرگانان  و  صنعتگران  صادرات 
سطح  ارتقای  استان،  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  آثار 
ایجاد فضای سالم  و  انتقال هنر و فرهنگ  با هدف  آموزش 
از وظایف  بازرگانی این صنعت  در حوزه پژوهش و تولید و 
جنابعالی است که انتظار می رود در راستای تحقق اهداف و 

مأموریت های سازمان اقدام شایسته به عمل آورید.
گفتنی است جعفر جعفرصالحی پیش از این به عنوان مدیر 
رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد اداره کل مشغول به 

فعالیت بوده است.

  آغاز طرح پیاده رو سازی در 

محور شمالی میدان امام اصفهان
طرح  آغاز  از  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  معاون 

پیاده روسازی محور شمالی میدان امام اصفهان خبر داد.
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
این  اعالم  با  طاهری  ناصر  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث 
خبر افزود: با توجه به اجرای طرح پیاده روسازی محور شمالی 
از  محور  این  ساماندهی  طرح  امام،  میدان  جهانی  مجموعه 
بامداد امروز آغاز شد. این طرح در راستای اقدامات اساسی 
در جهت حذف عبور حرکت های سواره و خودرو از عرصه این 

میدان بزرگ تاریخی اجرا شده است. 
طاهری با بیان این مطلب افزود: اجرای این طرح، با تاکید بر 
نقش پیاده روسازی میدان، بازآفرینی محور گردشگری شمال 
میدان و همچنین حذف عناصر و الحاقات نامتجانس و مصالح 
ناهمگون به کار رفته در این بخش از میدان در گذشته، انجام 
شمال  محور  پیاده روسازی  به  توجه  با  افزود:  وی  می گیرد. 
میدان، طرح اصالح این بخش از میدان با مشارکت اداره کل 
میراث فرهنگی استان، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
تصویب  از  پس  سه،  منطقه  شهرداری  همچنین  و  اصفهان 
طرح در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان، به اجرا 
مرحله  در  طرح  این  کرد:  تاکید  همچنین  طاهری  آمد.  در 
همچون  میدان  در  نامتناسب  مصالح  جمع آوری  با  نخست 
شده  آغاز  میدان  شمالی  محور  در  سیمان  و  بتن  آسفالت، 
و از ورودی میدان در سمت خیابان سپاه آغاز و تا ورودی 
فرهنگی  میراث  معاون  یافت.  خواهد  ادامه  حافظ  خیابان 
استان تصریح کرد: تمامی موارد پس از هماهنگی با معاونت 
با نظارت کامل شورای ثبت جهانی  میراث فرهنگی کشور، 
استان،  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  یونسکو(  به  )وابسته 
معاونت  مستقیم  نظارت  با  و  شهرداری  نوسازی  سازمان 

میراث فرهنگی اداره کل اجرا می شود.
استفاده  بر عدم  تاکید  استان ضمن  فرهنگی  میراث  معاون 
از هرگونه ماشین آالت سنگین در این طرح و در محدوده 
مصالحی  طرح،  این  اول  مرحله  در  داشت:  اظهار  میدان، 
میدان  شمال  محور  از  سیمان  و  بتن  آسفالت،  همچون 
مجموعه  با  متناسب  مصالح  سپس  و  می شود  جمع آوری 
جایگزین  جهانی  میراث  کمیته  تایید  با  امام  میدان  جهانی 

خواهد شد.
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حوزه های  پژوهش  و  آموزش  معاون 
بیش  شرکت  به  اشاره  با  اصفهان  علمیه 
از 5 هزار طلبه حوزه های علمیه اصفهان 
در امتحانات پایان ترم، از تصحیح بالغ بر 
به صورت متمرکز  امتحانی  برگه  33هزار 

خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین محسن جاللی 
نیم  پایان  امتحانات  برنامه های  تشریح  با 
اظهار  اصفهان  علمیه  حوزه  اول  سال 
داشت: فصل امتحانات نیم سال اول سال 
تحصیلی 95-94 حوزه های علمیه استان 
دروس  عنوان  با  دی ماه   14 از  اصفهان، 
پژوهشی آغاز شده است و تا پایان دی ماه 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در هر نوبت امتحانی نیم 
از  امتحان  درس  عنوان   70 حدود  سال، 
گرفته  اصفهان  علمیه  حوزه های  طالب 
می شود، گفت: در این فصل از امتحانات، 
سطح  علمیه  مدرسه   14 از  بیش  طالب 
یک  در  متمرکز  صورت  به  اصفهان  شهر 
و  روحانی  فضای  جوار  در  امتحانی  حوزه 

ملکوتی گلستان شهدا، امتحان می دهند.
افزود:  المسلمین جاللی  و  االسالم  حجت 
طالب دیگر مدارس علمیه استان اصفهان، 
براساس تقسیم بندی صورت گرفته در 20 
منطقه ای  صورت  به  دیگر،  مجزای  حوزه 
 21 در  مجموع  در  که  می هند  امتحان 

حوزه امتحانی، دروس نیم سال اول سال 
امتحان  استان  علمیه  حوزه های  تحصیلی 

گرفته می شود.
وی با اشاره اینکه در طول فصل امتحانات 
طلبه  هزار   5 به  قریب   ، اول  سال  نیم 
حوزه های علمیه استان در سطوح مختلف 
امسال  کرد:  تصریح  داد،  خواهند  امتحان 
امتحانی  برگه  33هزار  دوم،  سال  برای 
علمیه  حوزه های  روحانیون  و  طالب 
و  تصحیح  متمرکز  صورت  به  اصفهان 

نتیجه آنها به اطالع طالب می رسد.

معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه 
فصل  از  روز  هر  در  داد:  توضیح  اصفهان 
طالب  برای  امتحان  نوبت  سه  امتحانات، 
برگزار می شود؛ همچنین به منظور هرچه 
به طالب،  کمک  و  امتحان  برگزاری  بهتر 
اصفهان  علمیه  حوزه  استاد   120 بر  بالغ 
در روند برگزاری امتحان، معاون آموزش را 
در طرح سوال، راهنمایی و هدایت طالب، 
اعتراضات  به  رسیدگی  و  برگه ها  تصحیح 

کمک و یاری می کنند.
متمرکز  تصحیح  چگونگی  تشریح  در  وی 

هر  در  گفت:  طالب  امتحانی  برگه های 
به  اوراق  امتحانات،  برگزاری  از  نوبت 
و  می رسد  تصحیح کننده  اساتید  دست 
گروهی  صورت  به  هستند  موظف  آن ها 
برگه ها را تصحیح و در نهایت ظرف مدت 

2 روز نتایج هر درس را اعالم کنند.
حجت االسالم و المسلمین جاللی اضافه 
کرد: بین دو ترم سال تحصیلی 95-94 
حوزه های علمیه اصفهان، به دلیل کثرت 
تعطیلی ها، فرجه تعطیلی وجود ندارد و 
سال  نیم  برای  طالب  درس  کالس های 

دوم از سوم بهمن ماه آغاز می شود.
برای  بیان توصیه هایی به طالب  وی در 
به  توجه  با  کرد:  اذعان  امتحانات  فصل 
اصفهان،  علمیه  حوزه های  در  اینکه 
امتحان جبرانی به هیچ وجه وجود ندارد 
و امکان امتحان دیگر تا سال آتی نیست، 
حضور  برای  طالب  تالش  و  جدیت  لذا 
نباید  و  است  ضروری  امتحان  جلسه  در 
هیچ گونه غفلت صورت گیرد که در روند 

تحصیل خللی به وجود آید.
معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه 
اصفهان در پایان گفت: معتقدیم که فرصت 
برای  فرصتی  یک  طالب،  برای  امتحانات 
مطلب  اصل  و  است  دروس  مرور  و  تکرار 
و دروس باید در طول سال تحصیلی و با 

حضور پای درس اساتید فراگرفته شود.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: شهید فوالدگر 
به لحاظ اینکه بیشتر در تهران حضور داشتند، 
کمتر مردم اصفهان از ایشان شناخت داشتند؛ 
اما خدمات وی در حوزه فعالیت های فرهنگی 
به عنوان یک باقی الصالحات و یک صدقه جاریه 

است.
در  شیروانیان،  مجتبی  پاسدار  دوم  سرتیپ 
از  فوالدگر،  سردار  ترحیم  مراسم  حاشیه 
شهید  با  بنده  گفت:  منا  واقعه  جان باختگان 
همراه  به  انقالب،  شروع  ابتدای  از  فوالدگر 
شهیدان باباگلی و وفایی هم دوره و هم رزم بودم.

شیروانیان اظهار داشت: شهید فوالدگر دردانه ای 
بود که نه تنها ما که از نزدیکان ایشان بودیم، 
ایشان را نشناختیم، بلکه خیلی های دیگر هم 

ابعاد وجودی شخصیت ایشان را نشناختند.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر 

ریا  اهل  ایشان  افزود:  اصفهان  استان  مقدس 
شهید  این  که  خدماتی  و  نبود  خودنمایی  و 
مختلف  کشورهای  و  اسالم  جهان  به  بزرگوار 
نظر  به  بود؛  بزرگی  بسیار  خدمات  داد،  انجام 
نبود  این شخصیت  از شهادت حق  کمتر   من 
دیگر  حجاج  به  هم  لحظه  آخرین  تا  و 
ویژه ای  تالش  و  کردند  می  خدمت رسانی 

داشتند .
وی بیان کرد: امیداوریم که ما هم توفیق پیدا 
کنیم، راه این شهید را ادامه بدهیم و شرمنده 

این شهدا نباشیم.
شهید  کرد:  نشان  خاطر  شیروانیان  سردار 
فوالدگر به دلیل حضور بیشتر در تهران، کمتر 
اما  داشتند؛  شناخت  ایشان  از  اصفهان  مردم 
اصفهان  آب  مشکل  درخصوص  وی  خدمات 
یک  عنوان  به  فرهنگی  فعالیت های  دیگر  و 

باقی الصالحات و یک صدقه جاریه است.

رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان، در آیین 
بسیج  روز  و  خبرنگار  شهدای  بزرگداشت  همایش 
رسانه که با حضور روسای سازمان های بسیج رسانه 
رییس  نَقدی،  بسیجی محمدرضا  و سرتیپ  کشور 
به  شد،  برگزار  کشور  مستضعفین  بسیج  سازمان 
عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب و با لوح سپاس 

از وی تقدیر شد.
شهدای  بزرگداشت  همایش  آیین  در  رضا صفری، 
روسای  حضور  با  که  رسانه  بسیج  روز  و  خبرنگار 
سازمان های بسیج رسانه کشور و سرتیپ بسیجی 
محمدرضا نَقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین 
کشوری  نمونه  مدیر  عنوان  به  شد،  برگزار  کشور 

انتخاب و با لوح سپاس از وی تقدیر شد.
در  ابتکارات  و  خالقیت  ماموریت ها،  موفق  اجرای 
اجرای برنامه ها از جمله شاخص های رییس سازمان 
بسیج رسانه استان اصفهان بود که سبب شد وی 
و  تقدیر  شایسته  کشوری  نمونه  مدیر  عنوان  به 

سپاه  کل  فرمانده  جانشین  از  سپاس  لوح  دریافت 
مستضعفین  بسیج  سازمان  رییس  و  بسیج  امر  در 

کشور شود.
لوح سپاس رضا صفری  در  گزارش،  این  اساس  بر 
توسعه  و  رشد  مسیر  در  نهادن  قدم  است:  آمده 
فرهنگی جامعه، عالوه بر عزمی برخواسته از تعهد 
و ایثار، قدم های محکم و استوار و بصیرتی دین مدار 
و  متعهدانه  توانمندی های  لذا  می طلبد؛  پرعیار  و 
گویای  که  است  زده  رقم  را  سوابقی  مسئوالنه تان 
عرصه  این  در  انتخاب  برای  الزم  شایستگی های 
متعالی  اهداف  پیشبرد  در  رسانه  نقش  است.  بوده 
نظام جمهوری اسالمی و آگاه سازی اذهان عمومی 
و مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان، بی بدیل و 
بی نظیر است و جامعه به وجود مدیرانی چون شما 
که به رغم مشکالت فراوان در راستای آگاهی بخشی 

تالش می کنید، افتخار می کند.
منبع: ایمنا

حجت االسالم و المسلمین جاللی خبر داد: 

شرکت ۵ هزار طلبه در امتحانات حوزه علمیه اصفهان
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خاطرات شهدالطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای 

مخلص
بیشتر  آمد  که  جبهه  نداشت.  بیشتر  سال  پانزده  چهارده   «
مواقع دست راستش را روی سینه می گذاشت. طوری که انگار 
داشت به کسی ادای احترام می کرد . علتش را نمی گفت؛ حتی 
نظرش  گویا  اواخر  این  اما  بودم.  بزرگ ترش  برادر  که  من  به 
عوض شده بود! آخرین باری بود که همدیگر را دیدیم. البه الی 
را  خودم  تازه  آمدم،  جبهه  به  که  روزی  گفت:  صحبت هایش 
شناختم. چیزهایی که اینجا دیدم و می بینم، فکر می کنم هیچ 
جای دنیا پیدا نشود. من همیشه احساس می کنم »آقا« پیش 
رویم است؛ به همین جهت دست راستم را برای احترام روی 
سینه دارم. دست چپم را نذر حضرت عباس )ع( کردم و تا پای 
مردانه  عملیات،  موقع  در جبهه می مانم.... شنیدم  دارم،  رفتن 
جنگید. ناگهان گلوله توپی آمد و کنارش منفجر شد. بعد از دو 
دیدن جنازه اش شگفت زده شدم.  با  آوردند.  را  سال جنازه اش 
دست راست مهدی روی سینه اش بود . دست چپ و دو پایش 

هم قطع شده بود.
خالی  قمقمه های  کتاب   . نجف زاده  مهدی  از شهید  خاطره ای 

تا کجای قرآن پیش رفته ای؟
برادرش مسعود،  و  ایوبی  بین صالح الدین  که  است  نقل 
و  ملک  درگذشت،  مسعود  چون  بود؛  مبارزه  و  اختالف 
مال بسیاری برای فرزند خویش )شیر کوه( باقی گذاشت. 
صالح الدین معترض میراث او شد و بیشتر آن را مصادره 
کرد و فقط چیزهایی را که به کار نمی آمد، نگرفت. یک 
سال بعد، وقتی که صالح الدین برادر زاده خود )شیرکوه( 
قرآن  کجای  تا  پرسید:  او  از  دل جویی  قصد  به  دید،  را 

پیش رفته ای؟
گفت: تا این آیه )ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً انّما 
یأُکلون فی بُطونِِهم نار(؛ آنان که اموال یتیمان را به ستم 

می خورند، شکم خویش را پر از آتش می کنند.
شیرکوه  حاضرجوابی  و  هوش  از  صالح الدین  و  حاضران 

شگفت زده شدند.

دو سه روزی بود، می دیدم توی خودش است. پرسیدم »چته 
تو؟ چرا اینقدر تو همی؟« گفت: »دلم گرفته. از خودم دلخورم. 
اصال حالم خوش نیست.« گفتم: »همین جوری؟« گفت: »نه.« 
با حسن باقری بحثم شد. داغ کردم. چه می دونم؟ شاید باهاش 
شد  تموم  که  حرف  بودم.  عصبانی  نمی دونم.  زدم.  حرف  بلند 
حرف  جوری  این  فرمانده هام  با  من  »مهدی  گفت:  بهم  فقط 
نمی زنم که تو با من حرف می زنی.« دیدم راست می گه. االن د و 
سه روزه کالفه ام. یادم نمی ره.« شاگرد مغازه کتاب فروشی بودم. 
خونه مون  بیا  شب  تو  سفر.  بریم  »می خواهیم  گفت:  آقا  حاج 
بخواب.« بد زمستانی بود. سرد بود. زود خوابیدم. ساعت حدود 
دو بود. در زدند. فکر کردم خیاالتی شده ام. در را که باز کردم، 
دیدم آقا مهدی و چند تا از دوستانش از جبهه آمده اند. آنقدر 
خسته بودند که نرسیده خوابشان برد. هوا هنوز تاریک بود که 
نگاه  که  پنجره  از  ناله می کرد.  انگار کسی  باز صدایی شنیدم. 
کردم، دیدم آقا مهدی توی آن سرمای دِم صبح، سجاده انداخته 

توی ایوان و رفته به سجده. شهید مهدی زین الدین

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

خدمات فرهنگی سردار فوالدگر به عنوان صدقه جاریه است
سازمان بسیج رسانه استان اصفهان به عنوان مدیر نمونه 

کشوری انتخاب شد



خواجه بخشنده و غالم وفادار
درویشی كه بسیار فقیر بود و در زمستان لباس و غذا 
را  شهر  حاكم  غالمان  هرات،  شهر  در  روز  هر  نداشت، 
و  دارند  تن  بر  و گران قیمت  زیبا  می دید كه جامه های 

كمربندهای ابریشمین بر كمر می بندند.
خدایا!  گفت:  و  كرد  آسمان  به  رو  جسارت  با  روزی 
بنده نوازی را از رییس بخشنده شهر ما یاد بگیر. ما هم 

بنده تو هستیم.
كرد  دستگیر  را  خواجه  شاه  روزی  و  گذشت  زمان 
را  طالها  ببیند  می خواست  بست.  را  پایش  و  دست  و 
چه كرده است؟ هرچه از غالمان می پرسید: آنها چیزی 
نمی گفتند. یك ماه غالمان را شكنجه كرد و می گفت: 

بگویید خزانه طال و پول حاكم كجاست؟
گلویتان  از  را  زبانتان  و  را می برم  گلویتان  نگویید  اگر   
بیرون می كشم؛ اما غالمان شب و روز شكنجه را تحمل 
می كردند و هیچ نمی گفتند. شاه آنها را پاره پاره كرد؛ 
فاش  را  خواجه  راز  و  باز  سخن  به  لب  یك  هیچ  ولی 
كه  شنید  صدایی  خواب  در  درویش  شبی  نكردند. 

می گفت:
ای مرد! بندگی و اطاعت را از این غالمان یاد بگیر.

قدرتمندترین تلفن همراه هوشمند 
جهان ساخته شد

 به تازگی تلفن همراه هوشمندی ساخته شده كه به ادعای 
دنیاست.  در  خود  نوع  در  قدرتمندترین  سازنده،  شركت 
محققان  توسط  دارد  نام   Yutopia كه  جدید  فناوری  این 
شركت Yu ساخته شده كه بخش زیادی از سهام آن متعلق 
در  سازنده  شركت  است.  هند   Micromax شركت  به 
توصیف این محصول جدید از یك جمله استفاده كرده است: 
جهان. در  حاضر  حال  هوشمند  همراه  تلفن  قدرتمندترین 

نشده  جهانی  بازارهای  وارد  هنوز  جدید  محصول  این  البته 
و گفته می شود طی روزهای آتی، نخستین سری از آن ها به 
فروش خواهد رسید. مشخصات فنی این تلفن همراه هوشمند 
حكایت از درستی ادعای سازندگانش دارد. این محصول جدید 
از سیستم عاملی موسوم به Cyanogen بهره می برد. صفحه 
نمایشگر این تلفن همراه از نوع ۵.۲ اینچی كواد HD بوده و 
جالب اینكه تراشه اسنپ دراگون ۸۱۰ نیز در ساختار آن به 
كار گرفته شده است. حافظه رام ۴ گیگابایتی در كنار دوربین 
۲۱ مگاپیكسلی پشت و ۸ مگاپیكسلی در جلو آن را به یك 
محصول تمام عیار و قدرتمند تبدیل كرده است. همچنین این 
انگشت مجهز  اثر  فناوری تشخیص  به  تلفن همراه هوشمند 
بهره  امپری هم  باتری قدرتمند ۳ هزار میلی  از یك  و  بوده 
به  قیمتی درحدود ۳۷۷ دالر  با  این محصول جدید  می برد. 

فروش خواهد رسید.

ساعت هوشمند گوگل و تشخیص قند 
خون بدون سوزن

شركت گوگل پتنت جدیدی را ثبت كرده كه در آن یك ساعت هوشمند برپایه 
قابلیت نمونه برداری خونی بدون نیاز به سوزن، به چشم می آید. آن طور كه 
از شواهد پیداست این ساعت هوشمند می تواند جایگزینی برای دستگاه های 
فعلی تشخیص میزان قند خون باشد تا این شركت گام مهم دیگری در راستای 
مبارزه با بیماری دیابت بردارد. این دستگاه، افزایش فشار لحظه ای را به لوله ای 
كه در آن یك جسم كوچك قراردارد، می فرستند تا بدین طریق، پوست سوراخ 
شده و مقدار خون كمی، برداشته شود. پس از دریافت قطره خون، این مایع 
به داخل لوله ای با فشار منفی، مكیده می شود.در توضیحات ثبت اختراع این 
چنین می خوانیم كه با استفاده از چنین كاربردی می توان مقدار خون جزیی 
اگرچه  آورد.  به دست  قند خون،  میزان  تشخیص  مانند  نمونه هایی  برای  را 
اما  بازار خواهد شد،  روانه  زمانی  این دستگاه چه  كه  نیست  هنوز مشخص 
آنچه مسلم است، این اولین تالش گوگل به منظور یافتن راه كارهایی مرتبط با 
بیماری دیابت نیست و نخواهد بود. این شركت در حال حاضر همكاری هایی 
را با شركت Novarits در دستور كار دارد كه در آن توسعه لنزهای هوشمند 
تماسی كه به طور بی سیم به گوشی هوشمند شما متصل خواهند شد و میزان 
قند خون را تشخیص می دهند، مدنظر قرار گرفته شده است. عالوه بر این در 
اقدام دیگری توسعه لنزهایی برای درمان دوربینی نیز در پروژه های در دست 
اقدام این شركت است. بهره گیری از این تكنولوژی ها، اجبار برای استفاده از 
سنسورها، ریزتراشه ها و دیگر تجهیزات الكترونیكی در قالب لنزها را تا حد 
زیادی مرتفع خواهد كرد. عالوه بر این  گوگل به تازگی پتنت دیگری را ثبت 
كرده كه در آن لنزهایی مجهز به دوربین، مشاهده می شوند. در تخمین های 
اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، این چنین عنوان شده كه 9 درصد 
از افراد بالغ باالی ۱۸ سال از بیماری دیابت رنج می برند و ۱.۵ میلیون نفر تنها 

در سال ۲۰۱۵ بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

به  موقع،  به  درمان  و  بیماری ها در صورت عدم تشخیص  برخی 
طور ناگهانی باعث مرگ افراد مبتال می شوند. دراین مطلب با پنج 

بیماری از این نوع آشنا خواهید شد.
آمبولی ریوی

نیمی از افراد دچار لخته خون در ریه، از مشكل خود آگاه نیستند. 
در واقع این بیماری، در ۵۰ درصد افراد مبتال هیچ نشانه ای ندارد 
و مرگ ناگهانی، اولین نشانه آمبولی ریوی در یك چهارم افراد مبتال 
است! لذا بروز نشانه های وجود لخته خون در سایر اندام های بدن 
به خصوص پاها و بازوها را جدی بگیرید تا به موقع از رسیدن لخته 

به ریه ها جلوگیری كنید.
درد و تورم در بازوها و پاها یا سایر اندام ها كه بیش از یك یا دو 
روز طول می كشد )به خصوص اگر اخیرا یكی از اندام ها دچار 
شكستگی شده باشد، یا اخیرا یك پرواز طوالنی مدت داشته باشید 
یا برای مدتی طوالنی تحرک داشتید(، ممكن است نشانه ای از 
لخته شدن خون باشد. داروهای رقیق كننده خون جهت درمان 

آمبولی ریوی توسط پزشك تجویز می شود.
کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

كاردیومیوپاتی  انواع  از  یكی  به  نفر  یك  نفر،   ۵۰۰ هر  از  تقریبا 
هیپرتروفیك دچار می شود. این بیماری سبب می شود كه دیواره 
عضالنی قلب ضخیم شود و قدرت پمپاژ خون را از دست بدهد. 
حدود یك درصد از افراد مبتال به این بیماری در هر سال به طور 
ناگهانی می میرند؛ آن هم به دلیل یك ضربان قلب بیش از حد 
سریع كه اغلب نیز در بین جوانانی اتفاق می افتد كه از بیماری 

خود ناآگاه هستند.
در واقع كاردیومیوپاتی هیپرتروفیك شایع ترین علت مرگ و میر 
در جوانان زیر ۳۰ سال است و این بیماری اغلب ژنتیكی می باشد. 
بین  در  به حال  تا  آیا  كه  بپرسید  خانواده خود  ترهای  بزرگ  از 
جوانان قوم و خویش تان مرگ ناگهانی، به هر علتی وجود داشته 
است یا خیر؛ زیرا به نظر می رسد كه برخی از مرگ و میرهای ناشی 
از تصادفات، غرق شدن و افتادن ناگهانی از روی موتور سیكلت و 
یا اسب در هنگام ورزش، به دلیل نوعی كاردیومیوپاتی بوده است.

است  بهتر  دارد،  وجود  نزدیكانتان  در  اتفاقاتی  چنین  سابقه  اگر 

انجام  را  سونوگرافی  و  قلب  نوار  نظیر  هایی  تست  و  ها  آزمایش 
دهید. به عالوه اگر دچار تنگی نفس های غیرعادی، ضربان قلب 
تكان دهنده و لرزش زیاد دست ها هستید، حتما به فكر بررسی 
پزشكان  توسط  هیپرتروفیك  كاردیومیوپاتی  باشید.  آن  علت 
و  درمان  برای  گاهی  و  شده  شناسایی  عروق  و  قلب  متخصص 
جلوگیری از مرگ ناگهانی نیاز به جراحی است. داروی ِدفیبریالتور 

نیز از داروهای موثر جهت درمان این بیماری خطرناک است.
اختالل الکتریکی قلب

تغییر  را  آن  ساختار  و  قلب  ضربان  كاردیومیوپاتی،  كه  حالی  در 
كه  قلب  الكتریكی  سیستم  بر  نیز  دیگری  عوامل  می دهد، 
كنترل كننده ضربان قلب است، تأثیر می گذارند. بیماری های نادر، 
اما جدی و خطرناكی مانند سندروم بروگادا، سندروم QT طوالنی و 
سندروم ُولف – پاركینسون – وایت، سبب اختالل در سیگنال های 

الكتریكی موثر بر قلب می شوند.
گاهی تا زمانی كه حفره های پایینی قلب، به جای پمپاژ صحیح 
دهد.  نمی  بروز  را  عالیمی  فرد  بدن  باشند،  داشته  لرزش  خون 
ژنتیك در بروز این بیماری نقش دارد و بهتر است در صورت وجود 
سابقه فامیلی، تست های الكتروكاردیوگرام و تست ورزش را جهت 

اطمینان خاطر انجام دهید.
ورزش  الكلی،  مشروبات  نوشیدن  عدم  دخانیات،  استعمال  عدم 
از روش  برخورداری  )در كل  برنامه غذایی سالم  و داشتن  منظم 
زندگی صحیح(، در جلوگیری از ابتال به بیماری هایی قلبی موثر 
قلب،  الكتریكی  اختالالت  موقع  به  تشخیص  صورت  در  هستند. 

می توان با دارو مشكل را حل كرد.
آنوریسم مغزی

ایجاد برآمدگی های غیرطبیعی در دیواره عروق مغزی، عامل بیماری 
آنوریسم مغزی است. این بیماری متأسفانه در نهایت سكوت پیش 
می رود و تقریبا می توان گفت هیچ عوارضی را بروز نمی دهد. 
حدود یك سوم آنوریسم ها منجر به پارگی عروق مغزی و در حدود 

۴۰ درصد سبب مرگ افراد می شود.
شدید  سردردهای  باعث  كه  سر  به  شدید  و  ناگهانی  های  ضربه 
می شود، به خصوص اگر همراه با افتادگی پلك ها، دوبینی و گشاد 

شدن مردمك چشم باشد، ممكن است نشانه آنوریسم مغزی باشد 
و باید سریعا پیگیری شود.

خونی  رگ های  دیواره  پارگی  از  قبل  را  آنوریسم  پزشكان  اگر 
تشخیص دهند، می توانند آن را درمان كنند. به یاد داشته باشید 
فشار خون باال مهم ترین دلیل ابتال به این بیماری خطرناک است.

دیسکسیون آئورت
اما  اند؛  نكرده  را كشف  بیماری  این  به طور دقیق علت  پزشكان 
جریان یافتن نابه هنگام خون یا ایجاد سوراخ و پارگی در آئورت 
می تواند دلیل این مشكل باشد كه متاسفانه كشنده خوهد بود.

حدودا از هر ۱۰ هزار نفر، دو نفر به این بیماری مبتال می شوند و 
اغلب این افراد باالی ۴۰ تا ۷۰ سال هستند.

درد ناگهانی قفسه سینه یا پشت، به عنوان نشانه اصلی دیسكسیون 
آئورت محسوب می شود. 

اگر سابقه ابتال به این بیماری در خانواده وجود دارد یا اگر خود 
مانند  هستید،  هم بند  بافت  در  اختالل  نوع  یك  به  مبتال  شما 
سندرم اهلرز-دانلوس كه باعث انعطاف پذیری بیش از حد پوست 
و مفاصل می شود، باید بیشتر از دیگران مراقب باشید. افراد مبتال 
به دیسكسیون آئورت باید واكسن آنفلوآنزا را دریافت نمایند. زیرا 
بیشترین مراجعات این بیماران به بیمارستان ها در فصول ابتال به 

آنفلوآنزا است.

از  حاكی  چینی  محققان  جدید  تحقیقات 
آن است كه انسان بیشتر از شب می ترسد تا از 
تاریكی؛ بدن انسان در شب هوشیارتر و متالطم تر 

است كه آن را از اجداد خود به ارث برده است.
محققان دریافتند افراد در طول شب و حتی در 
اتاق روشن وحشت بیشتری نسبت به تصاویر و 
صداهای ترسناک دارند. بدن انسان هنگام شب 
تغییر حالت می دهد و نسبت به وقایع اطرافش 
هوشیارتر می شود؛ این حالت باعث ایجاد ترس و 

وحشت در فرد خواهد شد.
محققان دانشگاه جنوب غربی چین اظهار كردند: 
پژوهش حاضر نشان می دهد افراد در طول شب 
نسبت به نشانه های وقایع احتمالی تهدیدكننده 
واكنش پذیری بیشتری دارند. آنها در این تحقیق، 
۱۲۰ زن را در یك اتاق بدون پنجره تحت یكی 
از چهار موقعیت زیر آزمایش كردند: اتاق روشن 
در طول روز، اتاق تاریك در طول روز، اتاق روشن 

در طول شب و اتاق تاریك در طول شب.
 ۱۰۰ آنها  به  رایانه  یك  نمایش  صفحه  روی 

انجام  تصویر ترسناک مانند یك حمله در حال 
نشان  منزل  لوازم  مانند  خنثی  تصویر   ۵۰ و 

دادند. همچنین ۱۰۰ صدای ترسناک مانند 
صدای  مانند  خنثی  صدای   ۵۰ و  فریاد  صدای 
پنكه برای این زنان پخش شد. دمای اتاق نیز به 
شدت كنترل شد؛ محققان با استفاده از داده های 
فیزیولوژیكی از جمله ضربان قلب و میزان تعریق، 
كردند.  بررسی  شرایط  این  در  را  زنان  واكنش 
همچنین محققان گزارش زنان را در نتیجه گیری 

خود دخیل كردند.
واكنش  در  چنانی  آن  تفاوت  كه  دریافتند  آنها 
زنان نسبت به تصاویر و صداهای خنثی در طول 
شب و روز وجود ندارد؛ اگرچه تصاویر و صداهای 
ترسناک در طول شب برایشان وحشتناک تر به 

نظر می رسد. 
احتمالی  تهدیدهای  برابر  در  شب  هنگام  زنان 
این  و  می دهند  نشان  خود  از  بیشتری  واكنش 
درحالی است كه آنها از موقعیت امن اطرافشان 

آگاهی دارند.

با کمردرد خداحافظی کنید

ناصحیح  شیوه  از  ناشی  علل  مهم ترین  از  یكی  كمردرد   
نمی شناسد؛ كمر درد مزمن  و جوان  پیر  است كه  زندگی 
كیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما با چند راهكار 
ساده می توان با آن مقابله كرد. متخصصان تخمین می زنند 
كمردرد  می كنند.  تجربه  را  كمردرد  افراد  درصد   ۸۰ كه 
فرآیند  آن  دقیق  علت  تشخیص  و  دارد  مختلفی  عالیم 
پیچیده ای است؛ ولی می توان با حفاظت از ستون فقرات و 
تقویت ماهیچه ها، فشار و درد وارد بر كمر و ستون فقرات 

را كاهش داد.
 چند راهکار ساده برای خداحافظی با کمر درد

اولین و مهم ترین قدم برای  - هنگام نشستن دقت كنید؛ 
جلوگیری از كمردرد، اجتناب از نشستن های طوالنی مدت 
است. بیشترین مدت زمان نشستن حدود ۴۵ دقیقه در نظر 
گرفته شده است. هنگام نشستن قوز نكنید و سعی كنید 
سر و گردن با ستون فقرات در یك راستا قرار داشته باشد. 
شانه ها را داخل گوش ها فرو نكنید و عضالت شكم را پیوسته 
منقبض نگه دارید. صندلی مناسب و راحت فراموش نشود. 
پس از هر ۴۵ دقیقه نشستن، بلند شوید و راه روید تا جریان 

خون كافی در اختیار عضالت و استخوان ها قرار گیرد.
زانو  آمدن  باال  هنگام خواب؛  زانو  زیر  بالشت  دادن  قرار   -

سبب كاهش فشار و درد در ستون فقرات می شود.
ناحیه مركزی  برنامه ورزشی منظم، به ویژه تمرین های   -
فیله های پشت و ماهیچه های شكم  تقویت  بدن كه سبب 
از اسپاسم و  می شوند، كمر و ستون فقرات را محافظت و 

درد عضالت جلوگیری می كند. 
از  جلوگیری  و  استخوان ها  تقویت  استخوان ها؛  تقویت   -
پوكی استخوان، یكی از مهم ترین روش های حفاظت از كمر 
تا می توانید مواد غذایی حاوی  و ستون فقرات است؛ پس 
كلسیم و ویتامین D مصرف كنید. شیر، حبوبات، ماهی و 
روغن ماهی، تخم مرغ، آب پرتقال، قارچ، انواع پنیر، خاویار، 
 D ویتامین  منابع  مهم ترین  و جگر گوساله  تخم مرغ  زرده 

هستند.
 - در انتخاب كفش دقت كنید؛ كفش مناسب فشار وارد 
متر،  سانتی  سه  حدود  پاشنه  می دهد.  كاهش  را  كمر  بر 
كفش های  پوشیدن  از  است.  پاشنه  ارتفاع  مناسب ترین 

پاشنه دار خودداری كنید كه قاتل زانو و كمر است. 
- هنگام ایستادن و راه رفتن بدن را در بهترین وضعیت قرار 
دهید؛ برای كاهش كمردرد و گردن درد، هنگام راه رفتن و 
ایستادن عضالت شكم را منقبض نگه دارید و سعی كنید سر 
و ستون فقرات در یك راستا قرار داشته باشند. از كشیدن 
سر و گردن به سمت جلو، قوز كردن و چرخاندن شانه ها به 

دو طرف هنگام راه رفتن یا ایستادن اجتناب كنید.
  - اضافه وزن و چاقی یكی از دالیل كمردرد است؛ وزن 
خود را كاهش دهید؛ اضافه وزن، به ویژه در ناحیه مركزی 
شاخص  به  همواره  می شود.  درد  كمر  افزایش  سبب  بدن، 
 )BMI( توده بدنی توجه داشته باشید. شاخص توده بدنی
مهم ترین فاكتور در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن و چاقی 
بر  كیلوگرم(  )به  وزن  تقسیم  با  بدنی  توده  شاخص  است. 
توده  شاخص  می آید.  دست  به  متر(  )به  قدش  دوی  توان 
بدنی كمتر از ۱۸.۵، نشان دهنده كم وزنی غیرطبیعی است. 
اگر عدد به دست آمده بین ۱۸.۵ تا ۲۴.9 باشد، یعنی وزن 

فرد طبیعی است.
عدد بزرگتر و مساوی ۲۵، نشان دهنده اضافه وزن است. عدد 
۳۰ به باال نشان دهنده چاقی است كه به ترتیب به چاقی 
درجه یك )بین ۳۰ تا ۳۴.9(، چاقی درجه دو )بین ۳۵ تا 
۳9.9( و چاقی درجه سه )۴۰ به باال( تقسیم بندی می شود. 

آگاهی از شاخص توده بدنی برای هر فرد ضروری است.
 - سیگار را ترک كنید؛ نیكوتین موجود در سیگار و دخانیات 
دیگر، جریان خون ناحیه دیسك در ستون فقرات را كاهش 
می دهد و سبب خشك شدن، پارگی یا ترک آن می شوند. 
از طرفی سیگار سبب كاهش اكسیژن خون و كاهش مواد 

غذایی عضالت و تاندون  ها می شود.
 - از بلند كردن و حمل اجناس سنگین خودداری كنید؛ 
از بلند كردن اجسام سنگین است.  اغلب كمردردها ناشی 
از  یا  بگیرید  كمك  امكان  حد  تا  اجناس  این  حمل  برای 
چرخ استفاده كنید. استفاده از كوله پشتی برای حمل كتاب، 

لپ تاپ و وسایل ضروری توصیه شده است.
 - از پوشیدن شلوارهای تنگ جلوگیری كنید؛ لباس های 
تنگ عالوه بر كاهش جریان خون در نواحی مختلف، خم 
شدن، راه رفتن و ایستادن را مختل می كنند و سبب فشار 

بر كمر و ستون فقرات می شوند.
بازدم  و  بینی  از طریق  بكشید؛ دم عمیق  - نفس عمیق   
محكم از طریق دهان، سبب تقویت عضالت شكم و افزایش 
اكسیژن خون می شود كه هر دو در كاهش كمردرد موثر 

هستند.
 - حین كار با تلفن حرف نزنید؛ تلفنی صحبت كردن حین 
كار سبب می شود كه به طور غریزی گوشی تلفن را با شانه 
باعث كمردرد و گردن درد می شود.  این كار  نگه دارید كه 

استفاده از هدست در تماس های طوالنی ضروری است.
 - هنگام نشستن كف هر دو پا را با فاصله عرض شانه روی 

زمین قرار دهید.
- هنگام نشستن پاها را روی هم نیندازید.

- از حمل كیف های دستی سنگین جلوگیری كنید.
- هنگام نشستن و ایستادن سر خود را باال نگه دارید.

- از فعالیت های شدید بدنی پرهیز كنید.
- روزی هشت لیوان آب بنوشید.

- قبل از ورزش بدن را گرم و پس از آن سرد كنید.
- تغذیه سالم و كافی داشته باشید.

- به خواب كافی توجه كنید.

عوارض خطرناک خوردن مغز کاهو!
به طوری كه  نیترات در كشورهای مختلف فرق دارد؛  میزان مجاز 
در برخی از كشور ها میزان نیترات مجاز در اسفناج ppm ۴۰۰ و 
كه  است  درحالی  این  است؛  تعیین شده   ppm كاهو ۱۰۰۰  برای 
از  در كشور ما مقدار نیترات موجود در این سبزی ها خیلی بیشتر 

حد مجاز است.
گفت:  سینا  بوعلی  دانشگاه  كشاورزی  دانشكده  علمی  هیئت  عضو 
از سبزی های میوه ای و  نیترات در سبزی های برگی، بیشتر   تجمع 
پیازی است و از آنجا كه نیترات باعث بیماری هایی از قبیل كم خونی، 
سقط جنین و انواع سرطان ها می شود، ساقه وسط سبزیجاتی مثل 

كاهو را نباید خورد.
مانند  سبزی هایی  در  نیترات  تجمع  افزود:  دشتی«  »فرشاد  دكتر 
نیترات موجود  از سایر سبزی هاست. میزان  بیشتر  كاهو و اسفناج، 
در اندام های مختلف سبزیجات نیز متفاوت است؛ به طوری كه میزان 
آن به ترتیب در ساقه، دم برگ، پهنك برگ، اندام های زیرزمینی، پیاز، 

ریشه ها و غده ها بیشتر است.
دشتی تاكید كرد:  در میوه ها و سبزی های میوه ای، مشكل زیادی از 
نظر تجمع نیترات وجود ندارد و مشكل اصلی بیشتر در سبزی هایی 
است كه اندام رویشی آن ها مصرف می شود. نیترات باعث بیماری هایی 
از قبیل كم خونی، سقط جنین و انواع سرطان ها می شود و میزان 
مجاز ورود نیترات به بدن هر فرد ۶۵/۳ میلی گرم بر هر كیلوگرم وزن 
بدن در روز است. با توجه به اینكه میزان مجاز آن نسبت به وزن بدن 
سنجیده می شود، مقدار مصرف آن در كودكان هم حایز اهمیت است.

این مدرس دانشگاه راه های انتقال نیترات به بدن را آب آشامیدنی و 
سبزی ها عنوان كرد و گفت:  در مورد آب ها نظارت زیادی وجود دارد 
و میزان نیترات در آب اندازه گیری می شود؛ ولی درخصوص سبزی ها 
كنترلی صورت نمی گیرد؛ این درحالی است كه در كشورهای توسعه 

یافته بر روی سبزی ها نیز كنترل انجام می شود.
دشتی درخصوص دالیل تجمع نیترات در سبزی ها یادآور شد:   كاربرد 
زیاد كودهای شیمیایی ازته در مزارع از دالیل اصلی تجمع نیترات در 
سبزی هاست؛ چرا كه كودهای نیتروژنه باعث افزایش تولید می شود؛ 
مجاز  میزان  می كنند.  مصرف  زیاد  كود  این  از  كشاورزان  بنابراین 
از  به طوری كه در برخی  نیترات در كشورهای مختلف فرق دارد؛ 
كاهو  برای  و   ۴۰۰ ppm اسفناج  در  مجاز  نیترات  میزان  كشور ها 
ppm ۱۰۰۰ تعیین شده است؛ این درحالی است كه در كشور ما 
مقدار نیترات موجود در این سبزی ها خیلی بیشتر از حد مجاز است.

وی با بیان این كه پرورش سبزی ها در باغچه منازل، بهترین شیوه برای 
كنترل نیترات است به شهروندان توصیه كرد، تاجایی كه امكان دارد 
سبزی ها را خودشان پرورش دهند یا این كه از محصوالت ارگانیك 
استفاده كنند. هم چنین از بخش هایی كه نیترات زیادی دارند، استفاده 
نكنند و در اسفناج ساقه و دمبرگ و در كاهو ساقه وسط را مصرف 

نكنند.
دشتی افزود: نگهداری سبزی ها به صورت پخته در فریزر نیز باعث 
تركیب نیترات با اسیدهای آمینه می شود كه ماده ای به نام نیتروزامین 
تولید می كند، این ماده سرطان زاست و فرآیند تولید آن در یخچال 

و فریزر رخ می دهد.

نكاتي درخصوص لباس نوزادان
لباس های جدیدی را كه می خرید، قبل از پوشاندن به نوزاد حتما 

بشویید.
 برای پاک كردن لكه از روی لباس نوزاد، باید ابتدا آن ها را با آب 
سرد بشویید. بسیاری از لكه ها مخصوصا لكه شیر، اگر زود شسته 

شوند، به راحتی با آب از بین می روند.
پزشكان  توصیه می كنند برای پاک كردن لكه های لباس نوزاد از 
مالیم ترین محصوالت استفاده كنید، نه از نرم كننده و محصوالتی 
كه حاوی رنگ و عطر هستند و مراقب هر نوع نشانه حساسیت 
باشید. در صورت مشاهده نشانه هایی مانند جوش، خشكی و پوسته 
پوسته شدن یا برآمدگی های قرمز بر پوست نوزاد، با پزشك تماس 

بگیرید. 
لباس های  بیشتر  آبكشی  و  تر  كامل  با شستن  موارد  بیشتر  در 
نوزاد، مشكل برطرف می شود. قبل از شستن هر لباس برای اولین 
است  بهتر  بخوانید.  را  آن  بسته بندی  روی  مندرج  اطالعات  بار، 
لباس های نوزاد را جدا از لباس دیگر افراد خانواده بشویید؛ اما اگر از 
صابون مالیم استفاده كنید، این كار ضروری نیست. همیشه لباس 
نوزاد را در اولین فرصت بشویید؛ چون با ماندن آلودگی روی لباس 

نوزاد، شستن و پاک كردن لكه ها سخت تر می شود.
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