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وزنامه ای برای همه ر

محسنی اژه ای: 

انگلیس از افرادی حمایت 
که منافعش را   می کند 

تأمین می کنند

  روحانی در جلسه هیئت دولت:

 وزارت کشور از آرای مردم
  به عنوان یک امانت 

حراست کند 22

فردا، روز سرنوشت

ــردا  ــذارد؛ ف ــر می گ ــت س ــور پش ــاط حض ــا نش ــردا را ب ــران، ف   ای
ــر شــوق و شــور  کــه در تاریــخ حضــور پ 7 اســفند اســت؛ روزی 
و ســرور ملــی بــه ثبــت می رســد؛ فــردا، صف هــا طوالنیســت و 
کــه  ــا وضــو بــرای انجــام تکلیــف و حقــی  ــا انگیــزه و ب مــردم ب
صندوق هــای  پــای  بــه  دارنــد،  خــود  نماینــده  انتخــاب  در 
ــه نامــزد مدنظرشــان رای می دهنــد و امــروز ــد و ب  رای می رون
احیانــا  و  دقیــق  مــرور  یــک  بــا  تــا  اســت  مناســبی  فرصــت 
مشــورت بــا افــراد مــورد اعتمــاد بــه تصمیــم قطعــی دربــاره بــه 
ــا  ــاب بهترین ه ــرای انتخ ــیم؛ ب ــم، برس ــی رای بدهی کس ــه  چ
کــه حداقــل نمــره ورود در ایــن عرصــه  از بیــن تاییدشــدگانی 
خــوب  و  خــوب  نســبتا  نمــره  کــه  آن هایــی  تــا  داشــته اند  را 
داشــته و دارنــد و می تواننــد بــه بخشــی از نیازهــای جامعــه 
کــدام یــک  کــه ببینیــم  پاســخ بدهنــد؛ امــا مــرور ایــن اســت 
کــه ســابقه معاملــه در دیــن ندارنــد  کســانی  اصلحنــد؛ مطمئنــا 
و در فراز هــای مختلــف پای بنــدی خــود بــه دیــن را نشــان 
داده انــد و تبعیــت از والیــت، شــاخص رفتــاری آن هاســت و 
بلکــه  اقدامی نداشــته اند،  ملــی  منافــع  خــاف  حــال  بــه  تــا 
کســی  گام بــر داشــته اند؛  در راســتای مصالــح و منافــع ملــی 
ــه روی مــردم  کــه مردمــی  باشــند، درب اتاقشــان ب کســانی   و 
 بــاز باشــد و دلشــان بــرای مــردم و مشــکات آن هــا بتپــد و
 بــه فکــر نگرانی هــای مــردم باشــند و بــرای اشــتغال و ازدواج 
و صنعــت و اقتصــاد و ... برنامــه داشــته باشــند و بــرای اصــاح 
کــه مانــع اقتصــاد مقاومتــی اســت و حتــی  قانون هــای موجــود 
ع توانایــی و شــجاعت داشــته  مجریــان مخالفــان ایــن موضــو
باشــند؛ یکــی از پیشــگامان انقــاب می گفــت: دو شــاخص 
شــجاعت؛  دیگــری  و  بــودن  انقابــی  یکــی  اســت؛  مهــم 
بســیاری  نمی توانــد  باشــد،  نداشــته  را  دو  ایــن  کــه  کســی 

باشــد... را دارا  ازشــاخص ها 

کشف دو مورد زمین خواری   

بزرگ در اصفهان

 تدارک تلویزیون 
برای نوروز 95

تورم، 12/6 درصد شد
 آیا تلفن همراه بر باروری

 زنان و مردان تاثیر دارد؟

گول نخورید! شما 
برنده هیچ جایزه ای 

نشده اید

4

3

38

5

گزارش

دانستنی اقتصاد 

فرهنگ و هنر

اصفهان 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2

2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مردم نجف آباد:

 ملت، مجلس مرعوب آمریکا
 نمی خواهد

کرد: کیمیای وطن بررسی 

کرد: بانک مرکزی اعالم 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:

ادامه  در صفحه 

هفتم اسفند، حضور مشتاقانه مردم در پای صندوق های رای
کنید  وقتی می بینید دشمن از شما تعریف می کند، بی درنگ ابراز بیزاری 

که عالج درد مردم را بشناسد ملت ایران، مجلسی می خواهد 
که در برابر آن ها تسلیم باشد کسی می داند  دشمن »میانه رو« را 

تند رفتن در صراط مستقیم، چیز بدی نیست
دشمن به بنده هم می گوید »تندرو«



فردا، روز سرنوشت            
 ادامــه از صفحه یک: 

کــه خــود را وقــف اســام و مــردم  کســی اســت   انقابــی، 
و  بایســتد  بــرای خــدا در مقابــل همــه مفاســد  و  کنــد 
جــز از خــدا نترســد و زبانــش بــرای حقایــق در غــاف 
قــرار نگیــرد و ذره ای از استکبارســتیزی عقب نشــینی 
ک شــهدای انقــاب و جنــگ تحمیلــی  نکنــد؛ خــون پــا
مغایــر  کــه  دیپلماســی  رفتــار  از  و  باشــد  پاســدار  را 
و  قــول  و در  بپرهیــزد  بــه شــدت  اســت،  انقابیگــری 
وعــده غیرعملــی  و  قــول  از  و  باشــد  ثابت قــدم  عمــل 
اجتنــاب نمایــد و از ســوابق روشــن انقابــی و مردمــی 
کار و تــاش برخــوردار باشــد ودر دوره فعالیــت از او   و 
همیــن  در  و  نزنــد  ســر  شــائبه دار  اقــدام  و  بی تقوایــی 
خــاف  بــود  تبلیغــات  دوره  کــه  هــم  اخیــر  روزهــای 
او و همراهانــش عمــل  انتخاباتــی،  قانــون و تخلــف 
ایــن  در  مردمــی  بــودن  کنیــم  توجــه  باشــند.  نکــرده 
کــه  کافــی نیســت؛ این گونــه نباشــد  چنــد روز تبلیغــات، 
بعــد شــخص را تــا دوره تبلیغــات بعــد نشــود، دیــد یــا 
کســی نتوانــد بــه شــکلی از اشــکال بــا او ارتبــاط  هرگــز 
کنــد حــال حضــوری باشــد یــا تلفنــی؟!  خاصــه  برقــرار 
خــدا و خــدا و خــدا برایــش مهــم باشــد و بعــد دیــن مــردم 
ــه  گرفت ــرار  ــمن ق ــرم دش ــه ن ــورد هجم ــا م ــن روزه ــه ای ک
فرهنگــی  فکــر  بــا  و  حســاس  اشــخاص  و  شــخص  و 

کننــد.  چاره اندیشــی  مهــم  ایــن  بــرای  می تواننــد 

سرمقاله 

دعوت فدراسیون دوچرخه سواری 
 قمری: شرکت در انتخابات 

وظیفه شرعی است
 رییــس فدراســیون دوچرخه ســواری، خانــواده بــزرگ 
ــات  گســترده در انتخاب ــه شــرکت  دوچرخــه ســواری را ب
خبرگان و مجلس شــورای اســامی  که هفتم اســفندماه 

کــرد. برگــزار خواهــد شــد، دعــوت 
دوچرخــه  عمومــی  فدراســیون  روابــط  گــزارش  بــه 
ســواری، فدراســیون دوچرخه ســواری از عمــوم جامعــه 
دوچرخه ســواری  بــزرگ  خانــواده  به ویــژه  کشــور 
ــرده و  ک ــه وظیفــه شــرعی خــود عمــل  ــا ب ــرد ت ک دعــوت 
اســامی  شــورای  مجلــس  روی  پیــش  انتخابــات  در 
 و خبــرگان رهبــری حضــوری پررنــگ داشــته باشــند. 
هرچــه حضــور مــردم در انتخابــات پیش رو گســترده تر و 
کشــور در عرصه  وســیع تر باشــد، اعتبار، حیثیت و توان 
بین المللــی افزایــش پیــدا می کنــد. رهنمودهــای مقــام 
معظــم رهبــری همــواره روشــنگر راه ملــت بــوده اســت و 
گامــی  اســتوار و محکــم  شــرکت در انتخابــات می توانــد 
شــکوهمندمان  انقــاب  ثبــات  و  پیشــرفت  مســیر  در 
بــه حســاب بیایــد. خســرو قمــری رییــس فدراســیون 
گفــت: قطعــا جامعــه ورزش و جــوان  دوچرخه ســواری 
کشــور، به ویــژه دوچرخه ســواران همچــون ســال های 
گذشــته در انتخابــات حضــوری فعــال داشــته و ســهمی 
خواهنــد  دیگــر  حماســه ای  خلــق  ایجــاد  در  را   بزرگــی 

داشــت.
شــرکت در انتخابــات وظیفــه شــرعی اســت و صرفنظــر 
بیگانــگان،  فشــارهای  و  جناحــی  حساســیت های  از 
ــم  ــزار خواهی ــدر برگ ــور و مقت ــش رو را پرش ــات پی انتخاب
اقتــدار جمهــوری اســامی  از  کــرد و جلــوه ای مانــدگار 
نمایــان  جهــان  کشــورهای  همــه  دیــد  بــه  را   ایــران 

. می کنیــم

کشتی: فدراسیون 
 حضور در انتخابات 

وظیفه ملی و مردمی است
کشــتی و دارنــده مــدال نقــره   ســخنگوی فدراســیون 
المپیــک آتــن گفــت: حضــور در انتخابــات، یــک وظیفــه 
ملــی و مردمــی  اســت و بــه نظــر مــن در شــرایط سیاســی 

کنونــی، حضــور همــه مــردم واجــب اســت.
گفت وگــو بــا خبرنــگار  علیرضــا رضایــی، روز سه شــنبه در 
می توانیــم  انتخابــات  در  حضــور  بــا  افــزود:  ایرنــا، 
کاندیدهــای خــوب و کارآمــد را شناســایی و بــا رای دادن 
کنیــم.  ــان، مجلــس خــوب و قدرتمنــدی ایجــاد  ــه آن ب
ــز ــری نی ــرگان رهب ــس خب ــات مجل ــه انتخاب ــن آنک  ضم

از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
خصــوص  بــه  مــردم  آحــاد  همــه  داد:  ادامــه  وی 
در  همیشــه  ماننــد  کشــتی،  جامعــه  و  ورزشــی ها 
ایرنــا داشــت.  خواهنــد  درخشــانی  حضــور  انتخابــات 

بهداد سلیمی: 
 حضور در انتخابات 

وظیفه تک تک ماست
ــرداری جهــان  ــناس وزنه ب ــره سرش ــلیمی،  چه ــداد س به

ــد. ــرکت می کن ــات ش ــه در انتخاب ــم، روز جمع ه
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بهــداد درباره انتخابــات روز 
ــا انداختــن  ــد: »مــردم ایــران می تواننــد ب جمعــه می گوی
خــود  سرنوشــت  انتخاباتــی  صندوق هــای  در  رای 
کــه آیــا  کننــد.« او در پاســخ بــه ایــن ســوال  را تعییــن 
خــودت هــم در انتخابــات شــرکت می کنــی، می گویــد: 
اصــل یــک  مــا  همــه  بــرای  انتخابــات  در   »حضــور 

کوچــک از خانــواده   اســت. مــن بــه عنــوان یــک عضــو 
کشــور بــر خــود واجــب می دانــم تــا  وزنه بــرداری و ورزش 

در ایــن مشــارکت عمومــی  حضــور داشــته باشــم.«
بهــداد در پایــان می گویــد: »فکــر می کنــم مــردم بایــد 
ابتــدا بــا دیــد بــاز نامزدهــای مــد نظــر خــود را ارزیابــی 
تــا اصلــح تریــن نماینده هــا در مجلــس حضــور  کننــد 
کننــد. حتمــا  کــرده و از حقــوق مــردم اساســی دفــاع  پیــدا 
در انتخابــات حضــور خواهــم داشــت؛ چــون وظیفــه 
 تک تــک ماســت و نمی توانیــم نســبت بــه آن بی تفاوت 

باشیم.« خبرگزاری خبرآناین

انتخابات

نماینده  مردم باید:                   
1 -  شجاع باشد

 ایــن ملــت، ملــت شــجاع و آزاده ای اســت؛ ملتــی اســت 
عقــب  بــه  را  او  جهانــی  متکّبــر  قدرت هــای  تهدیــد  کــه 
نمی نشــاند؛ بنابرایــن نماینــده  او هــم بایــد شــجاع باشــد و 

نترســد؛ 
چه جاهایی شجاعت الزم است؟

الف: شجاعت در مقابل دشمن
ب:  شجاعت در مقابل باطل

ج :  شجاعت در پذیرش حرف حق
ایســتادن  دشــمن  مقابــل  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
کــه بــه عنــوان ابرقــدرت  شــجاعت می خواهــد؛ دشــمنی 
امــام می توانــد  مثــل  انســانی شــجاع  شــناخته می شــود، 
ــد  ــکا هیــچ غلطــی نمی توان ــد آمری مقابلــش بایســتد و بگوی
کــس  کار هــر  کنــد وایــن  بکنــد و ایــن تــوپ تــو خالــی را رســوا 
کــه بایــد  نیســت؛ لــذا شــجاعت، یــک شــاخص مهــم اســت 

در رای دادن بــه آن توجــه نمــود.
گــر خودتــان توانســتید  مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »ا
کــه دارای ایــن خصوصیــات باشــند  کســانی را بشناســید 
آشــنایی  خودتــان  گــر  ا امــا  دهیــد؛  رأی  آن هــا  بــه  برویــد 
کــه بــه آن هــا  نداریــد، در هــر نقطــه  کشــور از آدم هــای امینــی 
اطمینــان داشــته باشــید، بپرســید؛ آن هــا معرفــی می کننــد 
تــا ان شــاءاهلل یــک مجلــس قــوی، مردمــی  و مّتکــی بــه آرای 
مــردم تشــکیل شــود و بتوانــد کارهــای بزرگــی را کــه بــر عهده  
او قــرار دارد، انجــام دهــد و مــردم را طبــق آنچــه شایســته  
و  راضــی  ان شــاءاهلل  اســت،   بــزرگ  و  آزاده  مــردم  ایــن 
خشــنود کنــد کــه ایــن رضایــت الهــی را هم بــه دنبــال دارد.« 

)خطبه هــای نمــاز جمعــه  تهــران، ۸۲/11/۲۴(
۲- روحیه انقابی داشته باشد

کار  نشــاط  باشــد،  داشــته  انقابــی  روحیــه  نماینــده  گــر  ا
بریــدن  جســارت  و  جرئــت  و  دارد  وجــود  او  در  تــاش  و 
قفل هــای ســر راه را دارد و همچــون بلــدوزر ناهمواری هــای 
مشــکات  از  و  می بــرد  پیــش  را  کار هــا  و  می بــرد  را  راه 

نمی هراســد.
رهبری معظم می فرمایند:

»)نماینــده بایــد( روحیــه و نشــاط و امیــد و قــّوت و روحیــه  
کــه  انقابــی در او وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد راه هایــی را 
بــه نظــر بن بســت می رســد، بشــکافد و پیــش بــرود.« )در 

ــزرگ مــردم قزویــن، ۸۲/۹/۲۵( اجتمــاع ب
بفهمیــد  و  »ببینیــد  می فرماینــد:  دیگــر  جملــه ای  در  و 
کــه بــه  کســی  کســی را بــه مجلــس می فرســتید؛ آن  چــه 
عنــوان وکیــل ایــن ملــِت انقابــی و مؤمــن و شــجاع بــه 
مجلــس مــی رود، بایــد انقابــی و مؤمــن و شــجاع باشــد. 
انقابی تریــن؛  گــر نگوییــم شــجاع ترین و مؤمن تریــن و  ا
گونــه از  کــه ایــن  الاقــل در ســطح ایــن تــوده  عظیــم مــردم 
خــود درخشــش نشــان می دهنــد، باشــد؛ دنبــال آدم هــای 
مؤمــن و شــجاع و انقابــی و کســانی کــه بتواننــد قــدرت ایــن 
 ملــت را کــه در ســایه  ارزش هــای انقابــی اســت، حفــظ کنند
ــد و موضعــی  ــه وقتــی قوانینــی می گذارن ک کســانی  باشــید. 
می گیرنــد و نطقــی می کننــد، همــه در ایــن جهــت باشــد. 
ــه عنــوان وکیــل  کــه ب ایــن طــور آدمــی، شایســته  آن اســت 
کســی  ایــن ملــت، بــه مجلــس شــورای اســامی  بــرود؛ آن 
کــه بفهمــد امــام چــه می گفــت، چــه می خواســت و چــرا 
ــر، ۷۴/1۲/1( ــد فط ــاز عی ــای نم ــید.« )خطبه ه می خروش

۴- متکی به خدا باشد
کســی کــه کــه توکلــش بــه خداســت، نــه از غیر خدا می ترســد 
و نــه تــن بــه تطمیــع می دهــد و نــه از تهدیــد می ترســد و 
گــز  مرعــوب قــدرت ظاهــری دشــمن هــم نمی شــود و هــر 
بــا  بــا اعتمادبه نفــس  و  نــدارد  راه  او  رعــب و وحشــت در 
مفاســد و مفســدان مبــارزه می کنــد؛  چنانچــه رهبــر معظــم 
کــه مرعــوب  کســی باشــد  انقــاب فرمودنــد: »نماینــده بایــد 
ــه  کســی مرعــوب نمی شــود؟ آدمی کــه دلــش ب نشــود. چــه 
ــود، از  ــوّکل ب ــدا مت ــه خ ــان ب ــی انس ــد. وقت ــی باش ــدا مّتک خ
کســانی  هیچ کــس مرعــوب نمی شــود. مــا یــک نمونــه  زنــده  
دیدیــم  خودمــان  زمــان  در  نمی شــوند،  مرعــوب  کــه  را 
– یعنــی امــام )ره( – و هــزاران نمونــه  دیگــر را در میــدان 
کردیــم…  ماحظــه  سیاســت  میدان هــای  در  و  جنــگ 
مرعــوب شــدن، صفــت خیلــی بــدی اســت. حــاال یــک وقت 
انســان در خانــه  خــودش نشســته اســت و مرعــوب می شــود 
– ایــن یــک نفــر آدم اســت –  امــا یــک وقــت انســان در 
مســند مســئولیتی نشســته اســت – در مجلــس اســت، در 
ــر مرعــوب شــد، واویاســت! مرعــوب  گ ــت اســت –  او ا دول
شــدن او، یعنــی از دســت دادن بســیاری از امکانــات ایــن 
ملــت! نماینــده نبایــد مرعــوب شــود.« )بیانــات در دیــدار 

کارگــزاران حــج، ۷۸/11/۲۶(

یادداشت  سر دبیر

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای صبــح دیــروز )چهارشــنبه( در دیدار 
ــی  ــخنان مهم ــاد، در س ــردم نجف آب ــر از م ــزاران نف ــا ه ــور ب پرش
ضمــن تبییــن دقیــق دو واژه  »میانــه رو و تنــدرو« و دعــوت همــه  
مــردم، به ویــژه مســئوالن و سیاســیون بــه هوشــیاری در قبــال 
ترفنــد دشــمن بــرای ایجــاد دوقطبی هــای دروغیــن و القایــی 
در فضــای انتخاباتــی، انتخابــات را »عرصــه  قــد برافراشــتن 
ــزت  ــت از ع ــی و حمای ــتادگی مل ــاداری و ایس ــی وف ــی« و تجل مل
کــه  کســانی  ــد: همــه   کردن کیــد  کشــور دانســتند و تا و اســتقال 
ــات روز  ــد در انتخاب ــد، بای ــامی  عاقه مندن ــران اس ــزت ای ــه ع ب
کننــد و دنیــا در روز هفتــم اســفند، خواهــد دیــد  جمعــه شــرکت 
پــای صندوق هــای  ایــران، چگونــه مشــتاقانه در  مــردم  کــه 
خامنــه ای آیــت اهلل  حضــرت  شــد.  خواهنــد  حاضــر   رأی 
زهــرا  فاطمــه   حضــرت  شــهادت  ایــام  گرامیداشــت  ضمــن 
ســام اهلل علیها، بــه دو انتخابــات بســیار مهــم مجلــس شــورای 
و  کردنــد  اشــاره  جمعــه،  روز  در  خبــرگان  مجلــس  اســامی  و 
کشــور، فقــط به واســطه   گفتنــد: اهمیــت اصــل انتخابــات در 
رأی دادن نیســت؛ بلکــه انتخابــات بــه معنــای ســینه ســپر 
کــردن و عــرض انــدام ملــت ایــران در مقابــل دشــمن، بعــد از 
ــز  ــات خباثت آمی ــه و تبلیغ ــای ظالمان ــارها و تحریم ه ــواع فش ان
ــات را موجــب  گســترده  مــردم در انتخاب اســت. ایشــان حضــور 
هیبــت و عظمــت مجــدد انقــاب اســامی  در جهــان خواندنــد 
و افزودنــد: انتخابــات، عــاوه بــر نشــان دادن »قــدرت و عــزم 
ــت  ــک مل ــری ی ــجاعت و دلی ــاداری، ش ــی«، وف ــتادگی مل و ایس
کارزار مقابلــه بــا اهــداف غرض آلــود، نشــان خواهــد  بــزرگ را در 
داد. رهبــر معظــم انقــاب بعــد از تبییــن اهمیــت حضــور آحــاد 
ترفندهــای  بــه  انتخابــات،  در  دادن  رأی  شــرایط  واجــدان 
گذشــته، در مقاطــع مختلــف انتخاباتــی  دشــمن در ۳۷ســال 
گفتنــد: »انــکار و دروغ خوانــدن انتخابــات در  کردنــد و  اشــاره 
کم تعــداد مــردم در  کم رنــگ و  ایــران«، »تــاش بــرای حضــور 
انتخابــات«، و »القــای بی فایــده بــودن حضــور در انتخابــات 
جملــه  از  قبــل«،  از  آن  نتیجــه   بــودن  مشــخص  دلیــل  بــه 
در  مــردم  حضــور  کــردن  سســت  بــرای  بدخواهــان  تبلیغــات 
گذشــته بــود و حتــی در برخــی  انتخابــات در طــول ســال های 
کردنــد.  موضع گیــری  صراحتــا  آمریکایــی  مقامــات  دوران هــا 
کیــد بــر اینکــه آمریکایی هــا  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
کــه موضع گیــری صریــح کنــون بــر اســاس تجربــه، دریافته انــد   ا
نتیجــه  عکــس خواهــد داشــت، افزودنــد: بــر همیــن اســاس 
ــا عوامــل  ــد؛ ام کرده ان ــات ســکوت  آمریکایی هــا در ایــن انتخاب
ــه روش هــای مختلــف مشــغول اجــرای  و ریزه خــواران آن هــا ب
ترفنــدی جدیــد هســتند. ایشــان در تشــریح ایــن ترفنــد جدیــد 
گفتنــد: بدخواهــان ملــت ایــران بــرای ایــن انتخابات، بــه ایجاد 
»دوقطبی هــای دروغیــن« روی آورده انــد تــا وجــود دودســتگی 
در مــردم را القــا بکننــد. رهبــر معظــم انقــاب اســامی  بــا اشــاره 
بــه اینکــه طبیعــت انتخابــات، همچــون هــر مســابقه ای شــور و 
کردنــد: ایــن  نشــاط و برتــری و عــدم برتــری اســت، خاطرنشــان 
برتــری یــا عــدم برتــری در انتخابــات بــه معنای دوقطبی شــدن 
ملــت و ایجــاد دو دســتگی در جامعــه و دشــمنی و عنــاد مــردم بــا 
یکدیگــر نیســت و القــای وجــود ایــن دوقطبــی در ایــران، دروغ 

اســت.
را  ایــران  در  واقعــی  دوقطبــی  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
ــه انقــاب اســامی  و اصــول امــام  ــاداران ب دوقطبــی میــان »وف
خواندنــد  آن«  همفکــران  و  اســتکبار  »جبهــه   و  رحمــة اهلل«، 
ایــران،  ملــت  قاطبــه   دوقطبــی،  ایــن  در  البتــه  افزودنــد:  و 
ــه امــام رحمــة اهلل  ــادار ب ــه انقــاب و وف ــد ب ــی و عاقه من »انقاب

گفتنــد: منشــأ اصلــی  و تفکــر و اصــول ایشــان« هســتند. ایشــان 
کشــور اســت؛ امــا  ج از  دوقطبی ســازی های دروغیــن، در خــار

متأســفانه برخــی اوقــات در داخــل نیــز تکــرار می شــود.
اســامی، دوقطبــِی »مجلــس دولتــی«  انقــاب  رهبــر معظــم 
دروغیــن  دوقطبی هــای  از  یکــی  را  ضددولتــی«  »مجلــس  و 
ایــن  طراحــان  افزودنــد:  و  برشــمردند  انتخاباتــی  فضــای  در 
ــی از  ــه بخش ک ــد  کنن ــا  ــه الق ــا این گون ــد ت ــاش دارن ــی، ت دوقطب
مــردم ایــران، طرفــدار مجلــس دولتــی هســتند و بخــش دیگــر 
کــه ملــت ایــران نــه مجلــس  مخالــف مجلــس دولتــی؛ در حالــی 
ــت اهلل  ــرت آی ــس ضددولتی.حض ــه مجل ــد و ن ــی می خواه دولت
کــه  کردنــد: ملــت ایــران، مجلســی می خواهــد  کیــد  خامنــه ای تأ
»متدیــن«، »متعهــد«، »شــجاع«، »فریــب نخــور«، »مقــاوم در 
مقابــل زیاده خواهی هــا و طمع ورزی هــای اســتکبار«، »مدافــع 
پیشــرفت  بــه  واقعــی  »عاقه منــد  ملــی«،  اســتقال  و  عــزت 
جــوان«  علمــی  اســتعدادهای  حرکــت  بــه  »معتقــد  کشــور«، 
»معتقــد بــه اقتصــاد درون زا«، »آشــنا بــا درد مــردم« و »مصمــم 
بــه حــل مشــکات مــردم« باشــد و مرعــوب آمریــکا نشــود و بــه 
کنــد. ایشــان افزودنــد: آحــاد ملــت  وظایــف قانونــی خــود عمــل 
ایــران، بــه دنبــال چنیــن مجلســی هســتند و نه مجلــس طرفدار 

ــا فــان شــخص دیگــر. فــان شــخص ی
ــکا  ــای آمری ــه طراحی ه ــپس ب ــامی  س ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــد: آمریکایی هــا  کردن ــرای بعــد از برجــام اشــاره و خاطرنشــان  ب
بعــد از برجــام، طرحــی بــرای ایــران و طرحــی هــم بــرای منطقــه 
کــه همچنــان پیگیــر آن هــا هســتند؛ زیــرا بــه خوبــی  داشــتند 
کشــور در مقابــل اهــداف پلیــد آن هــا در  کــدام  کــه  می داننــد 
منطقــه، محکــم ایســتاده اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
اســتفاده از نفوذی هــا را راهــکار آمریکایی هــا بــرای طراحــی خود 
در ایــران دانســتند و گفتنــد: از هنگامی کــه موضــوع نفــوذ و لزوم 
ح شــد، عــده ای در داخــل  هوشــیاری در قبــال نفوذی هــا مطــر
کــه چــرا دائمــا حــرف از نفــوذ زده می شــود؛ امــا  برآشــفته شــده اند 
کردنــد:  کیــد  ایــن برآشــفتگی بی جــا و بی مــورد اســت. ایشــان تا
گاهــی اوقــات فــرد  موضــوع نفــوذ و نفــوذی واقعــی اســت؛ امــا 
کــه در چــه مســیری قــرار  نفــوذی خــودش هــم متوجــه نیســت 

گرفتــه اســت.
امــاِم  ســخنان  بــه  اشــاره  اســامی  بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ســخن  اوقــات  گاهــی  اینکــه  بــر  مبنــی  مجــّرب،  و  هوشــیار 
دشــمن بــا چنــد واســطه از زبــان افــراد موجــه شــنیده می شــود، 
گرفتــه و نــه تعهــدی داده  افزودنــد: ایــن فــرِد موجــه، نــه پولــی 
اســت؛ امــا بــدون آنکــه بدانــد، ســخن دشــمن را تکــرار می کنــد 
بــه نوعــی زمینه ســاز نفــوذ شــده اســت. حضــرت  و در واقــع 

کــه احیانــا  آیــت اهلل خامنــه ای بــه نمونه هایــی از نفوذی هایــی 
گفتنــد:  و  کردنــد  اشــاره  نبوده انــد،  متوجــه  هــم  خودشــان 
از  یکــی  مجلــس،  علنــی  صحــن  در  گذشــته،  ســال های  در 
نماینــدگان، بــا تکــرار حــرف دشــمن، نظــام اســامی  را متهــم بــه 
کــرد. رهبــر معظــم انقــاب در اشــاره بــه نمونــه ای  دروغ گویــی 
کره کننــده  هســته ای  کــه هیئــت مذا دیگــر افزودنــد: در دورانــی 
کــره  ســخت و در واقــع مبــارزه بــا طــرف  کشــورمان، مشــغول مذا
مقابــل بــود و رییس جمهــور محتــرم فعلــی نیــز، رییــس هیئــت 
کره کننــده بــود، عــده ای طرحــی ســه فوریتــی را بــه مجلــس  مذا
کــرات بــود و  کــه تاییــد حــرف طــرف مقابــل مــا در مذا آوردنــد 
گایــه  ح  رییس جمهــور محتــرم فعلــی در آن زمــان از ایــن طــر
ح بــه نفــع دشــمن اســت. رهبــر معظــم  گفــت ایــن طــر کــرد و 
انقــاب اســامی، همــه  مــردم، به ویــژه مســئوالن و سیاســیون 
گاهانــه در مقابــل نفــوذ دشــمن فراخواندنــد و  را بــه هوشــیاری آ
گر دشــمن با  کــه ا خاطرنشــان کردنــد: الزمــه  مراقبــت ایــن اســت 
هــدف ایجــاد دودســتگی در مــردم، از فــان گــروه یــا فــرد تعریــف 
می کنــد، بی درنــگ ابــراز بیــزاری و در مقابــل او موضع گیــری 
ــادآوری ســخنان امــام  ــا ی شــود. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
کــرد گــر دشــمن از شــما تعریــف   رحمــة اهلل مبنــی بــر اینکــه »ا
ــد: ایــن ســخن  کنیــد«، افزودن ــد  کارهــای خــود تردی در رفتــار و 
»دســتورالعمل انقــاب« اســت؛ بنابرایــن بایــد در مقابــل تعریــف 

کــرد و دچــار غفلــت نشــد. بیگانــه، ســریع موضع گیــری 
کشــوری بــا ایــن وســعت  کردنــد: الزمــه  اداره  کیــد   ایشــان تا
رشــادت،  و  بزرگــی  ایــن  بــه  مردمــی   امــور  بــردن  پیــش  و 
»هوشــیاری چشــم بــاز و عــزم راســخ« در مقابــل دشــمن اســت.
ــه  ــر معظــم انقــاب، مســئوالن و سیاســیون را همچنیــن ب رهب
پرهیــز از تکــرار ادبیــات سیاســی دشــمن، به ویــژه اســتفاده از 
تعبیــر »تنــدرو« و »میانــه رو« توصیــه کردند و افزودنــد: از ابتدای 
پیــروزی انقــاب اســامی، بدخواهــان ایــن تعبیــر را بــه کار بردنــد 
کــه نســبت بــه انقــاب  کســانی اســت  و منظــور آن هــا از تنــدرو 
اســامی  و تفکــر و اصــول امــام پای بندتــر و مصمم تــر هســتند 
مقابــل  در  کــه  هســتند  کســانی  میانــه رو  از  آن هــا  مقصــود  و 

بیگانــگان، تســلیم و ســازش پذیرتر هســتند.
داخــل  در  کــه  کســانی  گفتنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ایــن تعابیــر را بــه کار می برنــد، بایــد معــارف اســامی  را به دقــت 
تقســیم بندی وجــود  اســام، چنیــن  در  زیــرا  کننــد؛  مطالعــه 
اســت؛  مســتقیم«  »راه  معنــای  بــه  وســط،  و  میانــه  و  نــدارد 
بلکــه  نــدارد؛  قــرار  تنــدروی  میانــه،  راه  درمقابــل  بنابرایــن 
افزودنــد:  ایشــان  قــرار دارنــد.  از صــراط مســتقیم  منحرفیــن 
در مســیر مســتقیم ممکــن اســت عــده ای تندتــر برونــد و عــده 

ــر معظــم انقــاب  ــدارد. رهب ــه ایــن اشــکالی ن ک ــر  کندت ای هــم 
کردنــد: در ادبیــات سیاســی بیگانــه، بــه  اســامی  خاطرنشــان 
تنــدرو می گوینــد؛ در حالی کــه داعــش منحــرف  نیــز  داعــش 
از اســام، قــرآن و صــراط مســتقیم اســت. حضــرت آیــت اهلل 
گفتنــد:  خامنــه ای در جمع بنــدی ایــن بخــش از ســخنان خــود 
کــه در بیــرون مرزهــا، تعبیــر تنــدرو را بــه کار می برنــد،  کســانی 
ــه انقــاب و حزب اللهی هاســت؛  ــادار ب ــان وف ــان جری مقصودش
کــه بــا تکــرار ایــن تعابیــر،  بنابرایــن در داخــل بایــد مراقبــت شــود 

هــدف دشــمن تامیــن نشــود. 
ایشــان بــا اشــاره بــه اعتــراف آمریکایی هــا مبنــی بــر اینکــه در 
کردنــد: قاطبــه   کیــد  ایــران هیــچ میانه رویــی وجــود نــدارد، تا
ملــت ایــران، طرفــدار انقــاب هســتند و بــر انقــاب پافشــاری 
می کننــد؛ البتــه ممکــن اســت برخی اوقــات اشــتباه و لغزش هم 
باشــد؛ امــا هیچ یــک از ملــت ایــران، طرفــدار وابســتگی بــه آن هــا 
نیســت. رهبــر معظــم انقــاب اســامی  بــه اهمیــت چگونگــی 
»انتخــاب« نیــز اشــاره کردنــد و خطــاب بــه مردم گفتنــد: نتیجه  
از انتخــاب  هرگونــه انتخــاب شــما در ایــن انتخابــات، اعــم 
گشــت؛ بنابرایــن ســعی  خــوب یــا بــد، بــه خــوِد شــما بــاز خواهــد 
آیــت اهلل  گیــرد. حضــرت  انجــام  انتخــاب درســتی  کــه  شــود 
خامنــه ای، رضایــت یــا نارضایتــی خداونــد متعــال را یکــی دیگــر 
از نتایــج چگونگــی انتخــاب برشــمردند و افزودنــد: تــاش شــود 
تــا انتخــاب بــا دقــت و بصیــرت و بــا شــناخت درســت انجــام 
کردنــد: بــرای انتخــاب نماینــدگان مجلــس  کیــد  شود.ایشــان تا
شــورای اســامی  و خبــرگان حتمــا از تدیــن، تعهــد، وفــاداری 
در  نشــدن  مرعــوب  انقــاب،  راه  در  ایســتادگی  انقــاب،  بــه 
مقابــل دشــمن و عــزم و شــجاعت داوطلبــان مطمئــن شــوید و 
ســپس رأی دهیــد. رهبــر معظــم انقــاب اســامی  خاطرنشــان 
کــه رأی  گــر برخــی افــراد را هــم نمی شناســید، نگوییــد  کردنــد: ا
کــه نســبت بــه دیــن، تعهــد و  نمی دهــم؛ بلکــه بایــد بــا افــرادی 

کنیــد.  بصیــرت آن هــا اطمینــان داریــد، مشــورت 
کیــد بــر اینکــه در ایــن مســیر،  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
گــر ایــن  راه، هــدف و وظیفــه و تکلیــف روشــن اســت، افزودنــد: ا
ــد  ــورت، خداون ــا در آن ص ــود، قطع ــام ش ــت انج ــزرگ درس کار ب
ــه  ــد، ب ــه باش ک ــه  ــات هرچ ــه  انتخاب ــرد و نتیج ک ــد  ــاری خواه ی
نفــع کشــور خواهــد بــود. ایشــان گفتند: اعتقــاد راســخ دارم که با 
وجــود همــه  تاش هــای بدخواهــان، خداونــد پیــروزی نهایی را 
بــرای ملــت ایــران مقــدر فرمــوده اســت و به فضل الهی، دشــمن 
ــه ای ــه ایــن انقــاب و نظــام اســامی  ضرب  نخواهــد توانســت ب
کنــد. رهبــر معظــم انقــاب اســامی  در بخــش دیگــری   وارد 
از ســخنان خــود بــا تجلیــل از ایمــان، صداقــت و وفــاداری و 
ــاد در مســیر انقــاب اســامی  گفتنــد:  ــردم نجف آب ــتادگی م ایس
و  شــعور  و  اســامی  شــور  نهضــت  در دوران  مــردم نجف آبــاد 
فهــم بــاالی خــود را در حمایــت از مبــارزه نشــان دادنــد و بعــد 
ــژه  ــز، در مقاطــع مختلــف، به وی از پیــروزی انقــاب اســامی  نی
دوران دفــاع مقــدس بــار دیگــر رشــادت، غیــوری، ایســتادگی و 

گذاشــتند. کارآمــدی خــود را بــه نمایــش 
پیــش از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حجت االســام 
و المســلمین حســناتی، امــام جمعــه  نجف آبــاد، بــا اشــاره بــه 
رݥشــاݥدݥتݥ هاݥ وݥ حماݥســهݥ هاݥیݥ مــرݥدݥمݥ شــهیدݥپرݥوݥرݥ اݥیــنݥ شــهرݥ دݥرݥ دݥوݥرݥاݥنݥ 
پیــروزی انقــاب اســامی  و دفــاع مقــدس و تقدیــم بیــش از 
گفــت: مــردم باوفــای نجف آبــاد بــر عهــد و پیمانــی  ۲۵۰۰شــهید 
کــه بــا اســام و قــرآن و بــا امــام رحمــة اهلل و رهبــر فرزانــه انقــاب 
ــا آخریــن قطــره  خــون بــر ایــن عهــد  کیــد دارنــد و ت بســته اند، تا

خواهنــد مانــد.

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداربامردمنجفآباد:

هفتم اسفند، حضور مشتاقانه مردم در پای صندوق های رای 

کــه می خواهنــد  افــرادی هســتند  انگلیســی ها  کــه  اســت  معــروف  مــا  بیــن 
کننــد و بــا تفرقه افکنــی بــه منافــع خــود برســند و بیــن مــردم مــا  تفرقــه ایجــاد 
کــه  کــن«  کــه می گویــد »اختــاف بینــداز و حکومــت  ضرب المثلــی وجــود دارد 

ایــن ضرب المثــل دربــاره حــکام مــکار انگلیــس صــدق می کنــد.
کــه  افــرادی  از  انگلیــس  و  آمریــکا  گفــت:  قضایــی  دســتگاه  اول  معــاون   
کننــد و یــک رابطــه پشــت پــرده ای بــا آن هــا داشــته  منافعشــان را تامیــن 

می کننــد. حمایــت  باشــند، 
غامحســین  المســلمین  و  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
محســنی اژه ای، در حاشــیه مراســم امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری در 
کشــور و دســتگاه بازرســی  کل  زمینــه بازرســی بیــن رییــس ســازمان بازرســی 
عــراق، در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه بــا توجــه بــه 
کــه دولــت انگلیــس بــه نوعــی از مــردم  انتخابــات پیــش رو شــاهد هســتیم 

کــه در انتخابــات بــه چــه افــرادی رأی دهنــد و بــه چــه افــرادی  دعــوت می کنــد 
رأی ندهنــد، دســتگاه قضایــی بــه عنــوان مدعی العمــوم در ایــن زمینــه ورود 
گذشــته نســبت  گفــت: مــردم مــا در طــول ســنوات  کــرد یــا خیــر،  پیــدا خواهــد 
بــه حــکام مــکار انگلیــس، ذهنیــت بســیار منفــی دارنــد و مــردم هوشــیار مــا هــر 
ــرد. ک ــد  ــل خواهن ــاف آن عم ــنوند، برخ ــزی بش ــی ها چی ــه از انگلیس ک ــان  زم

کــه  کــه انگلیســی ها افــرادی هســتند  وی ادامــه داد: بیــن مــا معــروف اســت 
کننــد و بــا تفرقه افکنــی بــه منافــع خــود برســند  می خواهنــد تفرقــه ایجــاد 
کــه می گویــد »اختــاف بینــداز و  و بیــن مــردم مــا ضرب المثلــی وجــود دارد 
کــه ایــن ضرب المثــل دربــاره حــکام مــکار انگلیــس صــدق  کــن«  حکومــت 

می کنــد.
کــرد: برخی هــا تعبیــر می کننــد  معــاون اول دســتگاه قضایــی، خاطرنشــان 
کنــد؛ امــا ایــن خیــال خامــی  کــه انگلیــس می خواهــد در انتخابــات دخالــت 

کــه دارنــد. بــه خصــوص شــیطان بــزرگ، آمریــکا و انگلیــس در خــواب   اســت 
ح می شــود  کننــد؛ امــا ایــن ســوال مطــر کــه بتواننــد در ایــران دخالــت  ببیننــد 
کــه از آن هــا حمایــت می کنــد، دارد و  ــا افــرادی  کــه انگلیــس چــه ســنخیتی ب
کــه مــورد حمایــت انگلیــس  همچنیــن چــه رابطــه ای بیــن افــرادی اســت 
انگلیــس  کــه  اســت  افــرادی  بیــن  قــرار می گیرنــد و چــه تضــادی  آمریــکا  و 

می گویــد بــه آن هــا رأی ندهنــد؟
ــکا  ــع آمری ــانی مناف کس ــر  گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــخ ای ــه داد: پاس ــنی اژه ای ادام محس
باشــند  داشــته  آن هــا  بــا  پــرده  پشــت  رابطــه  و  کننــد  تامیــن  را  انگلیــس  و 
گــر افــرادی باشــند  انگلیســی ها از افــراد یــا از لیســت آن هــا حمایــت می کننــد و ا
مــردم ســفارش  بــه  بردارنــد،  قــدم  انگلیــس  و  آمریــکا  منافــع  تضــاد  کــه در 
کــه بــه آن لیســت و آن افــراد رأی ندهنــد؛ امــا مــردم مــا هوشــیار  می کننــد 

کــرد. هســتند و عکــس آن عمــل خواهنــد 

محسنیاژهای:

که منافعش را تامین می کنند  انگلیس، از افرادی حمایت می کند 

عمــده  گفــت:  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
تخلفــات نامزدهــای انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای 

اســت. بــوده  زودرس  اســامی،  تبلیغــات 
احمــد خســروی وفــا افــزود: ایــن تخلفــات مربــوط بــه پیــش از 

زمــان شــروع رســمی  تبلیغــات انتخابــات بــوده اســت.
کــه دو مــورد آن در  کــرد  وی ایــن تخلفــات را ســه مــورد عنــوان 
شــهر اصفهــان و یــک مــورد در یکــی از شهرســتان های اســتان 
صــورت گرفتــه اســت. رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
افــزود: ایــن تخلفــات، شــامل ســخنرانی در مکان هــای ممنــوع 
و اســتفاده از بیــش از یــک بنــر در برخــی مناطــق بــوده اســت. 
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مــوارد دیگــری در حــد تذکــر حــل 
ــز، در حــال  ــده دیگــر نی گفــت: ســه پرون و فصــل شــده اســت، 
رســیدگی در شــعب ویــژه مســایل اســتان اســت. خســروی وفــا 
مجــازی  فضــای  در  انتخاباتــی  تخلفــات  دربــاره  همچنیــن 
زودهنــگام  تبلیغــات  نیــز،  مجــازی  فضــای  در  گفــت:  نیــز 
ــده ای در ایــن زمینــه تشــکیل نشــده اســت.  ــی پرون ــوده؛ ول ب
اســتان  آرام  و  مطلــوب  امنیتــی  فضــای  بــه  همچنیــن  وی 
گفــت:  کــرد و  بــرای برگــزاری انتخابــات هفتــم اســفند اشــاره 
گزارشــی از ناحیــه نیــروی  کنــون هیــچ  بــه عنــوان تخریــب، تا

انتظامــی  بــرای دســتگاه قضایــی اســتان ارســال نشــده اســت.
کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا تشــریح آخریــن  رییــس 
وضعیــت انتخاباتــی گفــت: رویکــرد دســتگاه قضایی اســتان با 
مســایل مربــوط بــه انتخابــات از بــاب پیشــگیری از تخلفــات و 
وقــوع جرایــم انتخاباتــی، همگام با کل کشــور بوده اســت. وی 
ــا اشــاره بــه تشــکیل و فعالیــت ســتاد پیشــگیری از تخلفــات  ب
تمامــی  شهرســتان های  و  اصفهــان  در  انتخاباتــی  وجرایــم 
ایــن  در  گفــت:  کنــون  تا گذشــته  مــاه  دو  از  اســتان  تابعــه 
کــه ۹ جلســه  ــزار شــده اســت  مــدت، ۶۵ جلســه در اســتان برگ
آن مربــوط بــه شــهر اصفهــان بــوده و در راســتای پیشــگیری، 
اقدامــات الزم را معمــول داشــته اســت. رییــس کل دادگســتری 
ــا تدبیــر و اقدامــات الزم، فضــای امــن  کــرد: ب اســتان یــادآوری 

بــا کمتریــن تخلــف در اســتان وجــود دارد و زمینــه جــدی بــرای 
حضــور مــردم در پــای صندوق هــای رای فراهــم اســت.

کــرد: بــا شــور و اشــتیاق و فضــای  خســروی وفــا پیش بینــی 
دارد،  وجــود  اســتان  ســطح  در  کــه  رقابتــی  خــوب  بســیار 
مــردم سراســر اســتان بــا حضــور در پــای صندوق هــای رأی 
موجــب  کــه  کــرد  خواهنــد  خلــق  دیگــری  بــزرگ  حماســه 
خواهــد  دنیــا  سراســر  در  نظــام  دشــمنان  ناامیــدی  و  یــأس 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــتان اصفه ــدگان اس ــداد نماین ــد. تع ش
ــا احتســاب یــک نفــر اقلیــت مذهبــی ارامنــه  اســامی  ۲۰ نفــر ب
جنــوب اســت. انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  در اســتان 
اصفهــان در 1۵ حــوزه انتخابــی اصلــی و ۳۵ حــوزه انتخابــی 
و  بخــش   ۵۰ شــهر،   1۰۶ شهرســتان،   ۲۴ ســطح  در   فرعــی 

یک هزار و ۳۴۹ روستا برگزار خواهد شد.  
ــر  ــزار و ۴۵۰ نف ــون و ۳۶۵ ه ــان ۵ میلی ــتان اصفه ــت اس جمعی
اســت کــه از ایــن تعــداد ۳ میلیــون و ۸۵۶ هــزار و 1۸۵ نفــر واجد 
شــرایط رای دادن هســتند. دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 
دوره  پنجمیــن  انتخابــات  بــا  اســامی،  همزمــان  شــورای 
مجلــس خبــرگان رهبــری روز جمعــه، هفتــم اســفند در سراســر 

کشــور برگــزار خواهــد شــد.

دعــوت  مــردم  آحــاد  از  رییس جمهــور 
گســترده  ــا حضــور  ــا یکبــار دیگــر ب کــرد ت
و بــا نشــاط خــود در انتخابــات مجلــس 
رهبــری  خبــرگان  اســامی  و  شــورای 
ســرمایه  و  ملــی  قــدرت  دمکراســی، 
و  اتحــاد  و  افــزون  را  کشــور  اجتماعــی 
اخــاق اســامی  را بــه نمایــش بگذارنــد.

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از  گــزارش  بــه 
پایــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهــوری 
در  چهارشــنبه  دیــروز  روحانــی  حســن 

جلســه هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش روی 
گفــت: ملــت  مجلــس شــورای اســامی  و خبــرگان رهبــری 
ایــران در هفتــم اســفند، آزمونــی دیگــر را پیــش رو خواهــد 
کــه  گذشــته  داشــت و مطمئنــا بــار دیگــر همچــون ســال های 
ــد  ــربلند خواه ــوده، س ــرافراز ب ــی س ــای مل ــواره در آزمون ه هم
بــود. روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه هیچ کــس نبایــد بــه هــر 
آرا  پــای صنــدوق  از شــرکت در انتخابــات و حضــور  دلیلــی 
ــور،  کش ــای  ــروز فض ــبختانه ام ــزود: خوش ــد، اف کن ــودداری  خ
بســیار بانشــاط اســت و جناح هــای مختلــف، لیســت های 
گونــی را ارایــه دادنــد و مــردم پرشــور در جریــان تبلیغــات  گونا
انتخابــات حضــور دارنــد و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه انتخاب 

در نهایــت متعلــق بــه مــردم خواهــد 
ــود. ب

رییــس  جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــات مجلــس  ــد تجمیــع دو انتخاب نبای
رهبــری  خبــرگان  اســامی و  شــورای 
موجــب  اســامی  کاندیداهــا  تعــدد  و 
مــردم  از  شــود،  مــردم  خســتگی 
خواســت تــا بــا صبــر و حوصلــه پــای 
صنــدوق آرا  آمــده و بــه کســانی که فکر 
می کننــد بــرای رشــد و پیشــرفت کشــور 
کــه ایــن وقــت  مفیــد بــوده و اصلــح هســتند،  رأی دهنــد؛ چــرا 
بــرای ســربلندی و اقتــدار نظــام بــوده و سرنوشت ســاز خواهــد 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه توصی ــان اینک ــا بی ــی ب ــود. روحان ب
و  پــای صندوق هاســت  بــر حضــور همــه واجدیــن شــرایط 
 ایشــان، تمامــی  مراحــل انتخابــات را حق النــاس دانســته اند

کشــور، ســتادهای تبلیغاتــی و  افــزود: توصیــه مــن بــه وزارت 
کشــور ایــن اســت  اســتانداری ها و فرمانداری هــا در سراســر 
کامــا  از آرای مــردم بــه عنــوان حــق آن هــا و یــک امانــت  کــه 
ــه  کننــد و همــه عوامــل اجرایــی و نظارتــی دســت ب حراســت 
بــدون هرگونــه  شــائبه را در  دســت هــم داده و انتخاباتــی 

کننــد. ــزار  کامــل برگ امنیــت 

روحانیدرجلسههیئتدولت:

کند کشور، از آرای مردم به عنوان یک امانت حراست  وزارت 
خسرویوفا:

تبلیغات زودرس ،عمده تخلفات نامزدهای انتخاباتی اصفهان است

حتما بخوانید!
تبلیغات زودرس ،عمده تخلفات ... پنجشنبـــــه  6 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 102 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



ربیعی:
افزایش پلکانی حقوق 
کشوری  بازنشستگان 

کــه چنــدی  علــی ربیعــی وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
پیــش، خبــر خــوب افزایــش حقــوق را بــه بازنشســتگان 
کــرد: حقــوق ایــن افــراد از ســال  کشــوری داده بــود، اعــام 
آینــده بــه شــکل پلکانــی افزایــش مــی یابــد. طراحــی هــای 

ــرای ایــن امــر انجــام شــده اســت. الزم ب
حاشــیه  در  ربیعــی  علــی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه در محــل  نشســت تخصصــی رفــاه و توانمندســازی 
اجــاس ســران برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران دربــاره 
گفــت:  شــایعه حــذف 15 میلیــون نفــر از یارانــه بگیــران 
کــه در روزهــای نزدیــک بــه  ایــن موضــوع شــایعه اســت 
ح  مطــر سیاســی  هــای  بــرداری  بهــره  بــرای   انتخابــات 
مبنــای  بــر  دولــت  در  ســندی  کوچکتریــن  و  شــود  مــی 
کــه  افــرادی  تعــداد  نــدارد.وی  چنیــن موضوعــی وجــود 
نقــدی  یارانــه  دریافــت  از  جــاری  ســال  پایــان  تــا  بایــد 
حــذف مــی شــدند را 6 میلیــون بــر اســاس مصوبــه مجلــس 
کار و  گفــت: بــه دلیــل اینکــه وزارت تعــاون،  کــرد و  ذکــر 
کاملــی در خصــوص  رفــاه اجتماعــی بــه بانــک اطاعــات 
وضعیــت اقتصــادی ایــن افــراد دسترســی نداشــت ، نصــف 
گفــت:  در ســال جــاری یــک  کــرد.وی  ایــن تعــداد را حــذف 
کننــدگان  کــودک بــه تعــداد دریافــت  میلیــون و 100 هــزار 
بــا  کــرد،  کیــد  کشــور اضافــه شــد.ربیعی تا یارانــه نقــدی 
کاهــش قیمــت نفــت، پرداخــت یارانــه نقــدی در  وجــود 
دولــت یازدهــم همچنــان ادامــه دارد و شــایعه حــذف 15 
 میلیــون نفــر از دریافــت یارانــه نقــدی فقــط یــک تبلیــغ 
غیــر اخاقــی از ســوی برخــی از افــراد اســت.وزیرتعاون، 
گفــت: از  کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره مســکن اجتماعــی 
دیگــر اقــدام هــای دولــت یازدهــم ایجــاد مســکن اجتماعــی 
کــه وزارتخانــه هــای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی به  اســت 
 همــراه وزارت مســکن و شهرســازی ایــن مهــم را پیگیــری

 مــی کنند.ربیعــی یکــی دیگــر از برنامــه های ششــم توســعه 
نهادهــای  ســوی  از  رفاهــی  هــای  سیاســت  پیگیــری  را 
هــای  ســازمان  یــا  و  هــا  دهیــاری  نظیــر  کشــور  در  مدنــی 
ح خوشــه بنــدی مشــاغل از  کــرد و گفــت: طــر غیردولتــی ذکــر 
مــواردی اســت کــه در برنامه ششــم توســعه پیگیــری خواهد 
ح مشــاغل خــرد و کوچــک به شــکل زنجیره  شــد.در ایــن طــر
کشــور بــا توجــه بــه قابلیــت هــای  در مناطــق روســتایی 

اقتصــادی و اجتماعــی ایــن مناطــق تنظیــم مــی شــود.

 چشم اندازهای مالی 
و سرمایه گذاری استان یزد

کل امــور اقتصــادی  »علــی نمــازی«، نماینــده وزیــر و مدیــر 
گذشــته  و دارایــی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه در دو ســال 
ــادی  ــای اقتص ــل مجموعه ه ــکاری و تعام ــی، هم همگرای
و  اقتصــاد  وزارت  تابعــه  دســتگاه های  از  اعــم  اســتان 
اســت  یافتــه  گســترش  اقتصــادی  دســتگاه های   ســایر 
از تدویــن و عملیاتــی شــدن بــرش اســتانی ســند راهبــردی 
گفــت: ایــن  وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی خبــر داد. وی 
ســند، شــامل بخش هــای اقتصــاد مقاومتــی، چشــم انداز  
و  خط مشــی  و  نظــام  کلــی  سیاســت های  و  20ســاله 
برنامــه دولــت تدبیــر و امیــد اســت. نمــازی افــزود: تامیــن 
کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی  مالــی پایــدار دولــت و 

ایجــاد و یکپارچه ســازی ســامانه های اطاعــات مدیریتــی 
و عملیاتــی، افزایــش شــفافیت و ســامت و انضبــاط مالــی 
و همــکاری  افزایــش هم افزایــی درون ســازمانی  اداری،  و 
فراســازمانی، توســعه هدفمنــد ســرمایه انســانی و ســازمانی، 
ــذاری  ــت گذاری و قانون گ ــر در سیاس ــارکت موث ــش مش افزای
هفــت  عنــوان  بــه  کشــور  ثروت آفرینــی  تــوان  افزایــش  و 
اولویــت راهبــردی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن 
ماموریت هــا  یادشــده  ســند  وی،  گفتــه  بــه  اســت.  ســند 
معاونت هــای  و  ســازمان ها  دســتگاه ها،  وظایــف  و 
امــور  شــامل  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  تابعــه 
و  آوری  جمــع  گمــرک،  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  مالیاتــی، 
خصوصی ســازی  حسابرســی،  تملیکــی،  امــوال  فــروش 
 شــرکت های ســرمایه گذاری خارجــی ایــران، بیمــه مرکــزی
اقتصــادی  و  فنــی  کمک هــای  و  ســرمایه گذاری  ســازمان 
معاونت هــای امــور بانکــی  و بیمــه و نظــارت، اقتصــادی 
امــور حقــوق و مجلــس، توســعه مدیریــت و منابــع و نظــارت 

کــرده اســت. کل را مشــخص  مالــی و خزانــه داری 

افتتاح بزرگ ترین مرکز پرورش 
قارچ استان در شهرضا

اجــرای  شــهرضا  ســپاه  ســازندگی  بســیج  قــرارگاه  مســئول 
ــی اقتصــاد مقاومتــی را یکــی از مهم تریــن  کل سیاســت های 
و  برشــمرد  اجرایــی  نهادهــای  و  دســتگاه ها  وظایــف 
گفــت: تنهــا راه اســتقال اقتصــادی و توســعه و پیشــرفت 
ــا  ــت. احمدرض ــی اس ــاد مقاومت ــول اقتص ــرای اص ــور، اج کش
تولیــد  مرکــز  بزرگ تریــن  افتتــاح  حاشــیه  در  صفابخــش 
جمــع  در  اســتان  جنــوب  خوارکــی  چ هــای  قار پــرورش  و 
کــرد: قــرارگاه بســیج ســازندگی، یکــی از  خبرنــگاران، اظهــار 
که به دنبال فرمان رهبر  کشــور اســت  ســازمان های اجرایی 
معظــم انقــاب، مبنــی بــر اجرای سیاســت های کلــی اقتصاد 
کنــون نیز اقدامات مؤثــری در این  مقاومتــی ایجــاد شــده و تا
زمینــه انجــام داده اســت. مســئول قــرارگاه بســیج ســازندگی 
کارآفرینــی  کیــد بــر لــزوم توســعه فرهنــگ  ســپاه شــهرضا، بــا تا
از اصــول  گفــت: یکــی  کشــور  نیــاز  بــه عنــوان مهم تریــن 
مهــم اقتصــاد مقاومتــی اعطــای تســهیات اشــتغالزایی بــه 
کارآفرینــان اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز، برتریــن 
چ هــای خوارکــی از نظــر مدیریــت مصــرف  مرکــز تولیــد قار
گفــت: ایــن مرکــز  ح اســت،  کشــور مطــر  انــرژی در ســطح 
چ خوارکی  در هــر دوره برداشــت محصــول، حــدود 10 تــن قــار
تولیــد می کنــد که همــه آن ها از طریق بندر عباس در جنوب 
کشــورهای حومــه خلیــج فــارس صــادر می شــود.  کشــور بــه 
خاطــر  شــهرضا  ســپاه  ســازندگی  بســیج  قــرارگاه  مســئول 
کــرد: ایــن مرکــز، زمینــه اشــتغال 17 نفــر را بــه صــورت  نشــان 
کــرده  ثابــت و 17 نفــر را بــه صــورت فصلــی و دوره ای ایجــاد 

 است.

سیری در دنیای اقتصاد

تجــارت و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  نعمــت زاده،   محمدرضــا 
بــا صــدور دســتور ویــژه ای بــرای بــازار شــب عیــد، آیین نامــه 
رفــع  تولیــد،  بــه  کمــک  منظــور  بــه  را  بازارروزهــا  ســاماندهی 
کــرد.  ابــاغ  کم ســرمایه  فروشــندگان  بــه  کمــک  و  ســدمعبر 
ــان عجیبــی دارد.  ــال همیشــه شــور و هیج ــی س ــای پایان روزه
همــه تــاش می کننــد کــه نونــوار شــوند، کاالیی بخرنــد و کاالیی 
هــم بفروشــند. همیــن حــس روزهــای پایانــی ســال و نزدیــک 
کــه بســیاری از مــردم را بــه  شــدن بــه روزهــای نــوروز اســت 
خیابان هــا می کشــاند؛ بســیاری از مــردم هــم بــرای اســتفاده 
کــه در حاشــیه خیابان هــا و البتــه در  کثــری از حراج هایــی  حدا
بازارهــای غیررسمی شــکل می گیــرد، جنــب و جــوش خــود را 
کــرده و بــا حضــور در بازارهــا، پاســاژها و مغازه هــا، اقــدام  بیشــتر 

بــه خریــد مایحتــاج خــود می کننــد.
  جبران رکود

بســاط  شــویم؛  نزدیــک  ســال  پایانــی  روزهــای  بــه  روز  هــر 
همــه  گویــا  می شــود؛  گســترده تر  هــم  جمعــی  روزبازارهــای 
مالیــات  بیــم  از  امــروز،  غیررســمی   و  رســمی  دیــروز  کاســبان 
حضــور در بازارهــای حاشــیه ای را بــه مغــازه ترجیــح می دهنــد. 
کســب و  کــه  در ایــن میــان امــا، بســیاری از مغــازه داران دیــروز 
کاالهــای خــود را در روزهــای پایانــی ســال بــا  کاری داشــتند و 

کــردن ویتریــن مغازه هــای خــود  تبلیغــات جــذاب و رنگارنــگ 
ــازار  ــر ب کــه ب کار و رکــودی  کســب و  بــه دلیــل اوضــاع نامناســب 
کــم اســت، بــه حاشــیه خیابان هــا می آینــد و دســت فروش  حا
کاالهــای در انبــار مانــده خــود را هــم  می شــوند، تــاش می کننــد 
کنــار اجنــاس تــک ســایز و بعضــا مشــکل دار، بــه مــردم بــا  در 
قیمــت مناســبی بفروشــند و در واقــع، همــان رکــودی را کــه چنــد 
کننــد. کرده انــد، بــه نوعــی جبــران  ماهــی اســت در بــازار تحمــل 

  دست فروش ها در تضاد با مغازه دارها
ــاد  ــت فروش ها در تض ــازار دس ــم، ب ــاله ه ــر س ــاس ه ــن اس ــر ای ب
مغــازه داران  ایــن  مقابــل،  در  و  می گیــرد  قــرار  مغازه دارهــا  بــا 
کــه آن هــا بایــد  کــه خــود را متضــرر می داننــد و معتقدنــد  هســتند 
مالیــات را بپردازنــد و از همــه نــوع عــوارض و مباحــث درآمــدی 
دولــت برخــوردار باشــند و در مقابــل، دستفروشــان و افــرادی کــه 
ــه فــروش  کار رســمی  ب کســب و  ــدون  در حاشــیه خیابان هــا و ب
کاالهــا مشــغول هســتند، برنــدگان بــازار شــب عیــد هســتند و 
چــون ارزان هــم می فروشــند و هزینه هــای تبعــی مغــازه داران 
کارهــای رســمی  شــده اند. کســب و  را ندارنــد، رقیبــی هــم بــرای 

  راه اندازی بازار روز
کــه در ماه هــای اخیــر، منجــر  شــاید همیــن اعتراض هــا هــم بــود 
بــه جمــع آوری بســاط دســتفروش ها بــا همــکاری اتــاق اصنــاف 

کــه در  ایــران و نیــروی انتظامــی  شــد و در نهایــت، افــرادی 
کار می پرداختنــد، بساطشــان  کســب و  ــه  حاشــیه خیابان هــا ب
کار دعــوت  کســب و  جمــع شــده و تحــت پوشــش دیگــری بــه 
گرفتنــد  شــدند. در واقــع، دولــت و نهادهــای صنفــی، تصمیــم 
کــرده و بــرای افــراد دســتفروش  کــه دستفروشــی را ســاماندهی 
آســتانه  کــه در  کنــون هــم  ا کننــد.  راه انــدازی  را  روزهــا  بــازار 
شــب عیــد اســت و دولــت بــه نوعــی امســال می خواهــد ســفت 
را  آیین نامــه ای  کنــد،  برخــورد  دستفروشــان  بــا  ســخت تر  و 
اســت.  کــرده  ابــاغ  روزبازارهــا  ســاماندهی  بــرای  به تازگــی 
حمایــت از تولیــدات داخلــی، از جملــه صنایــع دســتی، خانگــی 
کمــک بــه رفــع ســد معابــر عمومــی  و فروشــندگان  و روســتایی و 
برگــزاری  نحــوه  اجرایــی  آیین نامــه  اهــداف  از  کم ســرمایه 
ــوان شــده اســت. در واقــع، آیین نامــه  روزبازارهــای جمعــی عن
اجرایــی نحــوه برگــزاری روزبازارهــای جمعــی، موضــوع مــاده 

۸5 قانــون نظــام صنفــی که بــه تصویب محمدرضــا نعمت زاده 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت رســیده، بــرای اجــرا بــه رؤســای 
ــده  ــاغ ش ــور اب کش ــر  ــارت سراس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
اســت. براســاس مــاده یــک آیین نامــه اجرایــی نحــوه برگــزاری 
روزبازارهــای جمعــی، موضــوع مــاده ۸5 قانــون نظــام صنفــی 
محصــوالت  و  کاال  عرضــه  بــرای  اســت  مکانــی  »روزبــازار« 
بــه  کــه  صنفــی  واحدهــای  یــا  افــراد  توســط  داخلــی،  صرفــا 
ــود.  ــاد می ش ــه ایج صــورت موقــت وفــق شــرایط ایــن آیین نام
کارگــروه راهبــری روز بازارهــای جمعــی کارگــروه نیــز،   منظــور از 

 است. 
حمایــت از تولیــدات داخلــی، از جملــه صنایــع دســتی، خانگــی 
کمــک بــه رفــع ســد معابــر عمومــی  و فروشــندگان  و روســتایی و 
ــزاری  ــوه برگ ــی نح ــه اجرای ــداف آیین نام ــز از اه ــرمایه نی ــم س ک

روزبازارهــای جمعــی اســت.

آیین نامه جدید ساماندهی روزبازارها اعالم شد؛

کم سرمایه کمک به فروشندگان 

تخصصــی  نمایشــگاه  اولیــن  وطــن:  کیمیــای 
موتورســیکلت، دوچرخــه، اســکوتر، اســکیت، تجهیزات 
و صنایــع وابســته، از 13 تــا 16 اســفند در محــل برگــزاری 
پــل  در  واقــع  اصفهــان،  بین المللــی  نمایشــگاه های 

گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار  شهرســتان 
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد 
رییــس  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
دوچرخــه  فروشــندگان  اتحادیــه 
تهــران  یدکــی  لــوازم  و  موتورســیکلت 
مــاه  بهمــن  از  کــرد:  اظهــار  بــاره  ایــن  در 
ــا تاییــد جدیدتریــن مدل هــای  هم زمــان ب

رانندگــی و  راهنمایــی  پلیــس  ســوی  از   موتورســیکلت 
کشــور، تغییــرات مثبتــی  ــازار فــروش موتورســیکلت در  ب
بــه همیــن دلیــل، زمــان برپایــی  را انتظــار می کشــد و 
ایــن نمایشــگاه در اصفهــان زمــان بســیار مناســبی بــوده 
رعایــت  کــرد:  کیــد  تأ منصــوری  محمدخــادم  اســت. 

مســایل زیســت محیطی در موتورســیکلت های ســاخت 
جدیــد لحــاظ شــده و از مهــر مــاه 94 موتورســیکلت های 
بــه  شــد.  نخواهنــد  گــذاری  ک  پــا دیگــر  کاربراتــوری 
 گفتــه وی پیــش بینــی می شــود تــا پایــان امســال حــدود 
انــواع  فــروش  افزایــش  درصــد   30 تــا   20
کشــور  ســطح  در  را  موتورســیکلت  مــدل 

باشــیم.  شــاهد 
اتحادیــه فروشــندگان دوچرخــه،  رییــس 
بــا  تهــران  یدکــی  لــوازم  و  موتورســیکلت 
نمایشــگاه  اولیــن  برگــزاری  بــه  اشــاره 
دوچرخــه  موتورســیکلت،  تخصصــی 
در  وابســته  صنایــع  و  تجهیــزات  اســکیت،  اســکوتر، 
گفــت: برگــزاری نمایشــگاه بــرای  اصفهــان از  13 اســفند 
همــه اصنــاف، یــک نقطــه قــوت و یــک ضــرورت بــه 
ــته های  ــان، رس ــی اصفه ــهر صنعت ــد و در  ش ــمار می آی ش

دارنــد. نمایشــگاه ها  از  بیشــتری  انتظــار  صنعتــی 

برگزاری اولین نمایشگاه موتورسیکلت در اصفهان

کــه  گــزارش داد  اســفندماه  سه شــنبه 4  رویتــرز،  خبرگــزاری 
ــوم  کــه هنــوز معل ــه رغــم لغــو تحریم هــا، مشــکل اینجاســت  ب
پوشــش  بــه  مجــاز  آمریکایــی  بیمــه  شــرکت های  نیســت 
بیمــه ای محموله هــای نفتــی ایــران باشــند یــا نــه. ایــن گزارش 

ــت ژاپــن در زمــان تحریم هــا  ــه دول ک ــد  می افزای
بــا تخصیــص بودجــه ای ۸ میلیــارد دالری بــه 
کــرد  صنــدوق بیمــه نفتکش هــای ایــران کمــک 
ــران متوقــف نشــود؛ امــا  ــد نفــت خــام ای ــا خری ت
ــش بیمــه ای در  ــوع پوش ــای ایــن ن ــان انقض زم
ابتــدای مــاه مــارس پایــان می پذیــرد و معلــوم 
آمریکایــی  بیمــه  آیــا شــرکت های  کــه  نیســت 

مجــاز بــه همــکاری باشــند، یــا نــه. البتــه رویتــرز می نویســد 
کــه احتمــاال دولــت ژاپــن باقــی مانــدن ۸ میلیــارد دالر بودجــه 
شــرکت های  توســط  ایــران  نفتکش هــای  بیمــه  پشــتوانه 
داخلــی را دوبــاره در پارلمــان بــه رای بگــذارد و آن را تمدیــد 

کنــد.

میــادی  گذشــته  مــاه  در  آمریــکا  فــردا،  رادیــو   گــزارش  بــه   
کلیــه تحریم هــای بیمــه ای نفــت ایــران بــرای شــرکت های 
کشــور هنــوز  کــرد؛ امــا خزانــه داری ایــن  غیرآمریکایــی را لغــو 
بیمــه  ارایــه  جملــه  از  داخلــی  شــرکت های  محدودیت هــای 
داشــته  نگــه  را  نفتکش هــا  بــرای  ثانویــه 
گــزارش، بیمــه ثانویــه  اســت. بــر اســاس ایــن 
موثــر  بســیار  روش هــای  از  یکــی  نفتکش هــا 
ســهمی عمده  و  بــود  ایــران  بــه  فشــار  بــرای 
بــاالی 2  از  کشــور  نفــت  کاهــش صــادرات  در 
ــه یــک میلیــون بشــکه  میلیــون بشــکه در روز ب
گــزارش  ایــن  داشــت.  تحریم هــا  دوران  طــی 
رای گیــری  زمــان  هنــوز  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــه  می افزایــد 
پارلمــان ژاپــن بــرای تمدیــد تخصیــص بودجــه به شــرکت های 
بیمــه داخلــی پوشــش دهنده تانکرهــای حامــل نفــت ایــران 
پاالیشــگاه های  مــارس  مــاه  در  احتمــاال  نیســت،  مشــخص 

ژاپنــی مجبــور بــه توقــف واردات نفــت ایــران شــوند.

قیمت موبایل سامسونگ در بازار  )تومان(

اعــام  بهمن مــاه 12.6 درصــد  پایــان  در  را  تــورم  خ  نــر مرکــزی،  بانــک 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی در مناطــق شــهری ایــران  کــرد. شــاخص بهــای 
گونــه ای تغییــر  براســاس ســال پایــه 100=1390 در بهمــن مــاه امســال بــه 
کــی از رشــد 0.2 درصــد  کــه بــه 233.1 رســید. ایــن تغییــر شــاخص، حا کــرد 
آن نســبت بــه مــاه قبــل و بــه عبارتــی تــورم ماهانــه 0.2 درصــدی در 

بهمن مــاه اســت. 
بــه  منتهــی  دوازده مــاه  در  تــورم  خ  نــر مرکــزی،  بانــک  اعــام  بنابــر 
 1393 بهمن مــاه  بــه  منتهــی  دوازده مــاه  بــه  نســبت   1394 بهمن مــاه 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی  معــادل 12.6 درصــد اســت. همچنیــن بهــای 
گذشــته نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه(  در مــاه 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد   ۸.9 معــادل 
کمتــر از بانــک مرکــزی  اخیــرا مرکــز آمــار ایــران نیــز، تــورم ســاالنه را 0.۸ 
بــه  نقطــه  تــورم  خ  نــر کــرد. همچنیــن  اعــام  و  11.۸ درصــد محاســبه 
آمــار  مرکــز  ســوی  از  درصــدی   0.4 ماهانــه  تــورم  و  درصــد   ۸.9 نقطــه 
کــه آمارهــای بانــک مرکــزی  گــزارش شــده بــود؛ آن طــور  بــرای بهمن مــاه 
نشــان می دهــد، در مــاه قبــل تحصیــل بــا 21 درصــد و بهداشــت و درمــان 
 بــا 1۸ درصــد بیشــترین تــورم نقطــه بــه نقطــه را بــه خــود اختصــاص

 داده اند.

گفــت: ســطح  ــت از حقــوق مصرف کننــدگان  ــی حمای رییــس انجمــن مل
قیمتــی بســیاری از خودروهــای وارداتــی بــاال اســت؛ بنابرایــن واردات 
شــود.  ایــران  خــودروی  بــازار  شــدن  رقابتــی  باعــث  نتوانســته  خــودرو 
کــرد: یکــی از مهم تریــن دالیــل وضعیــت فعلــی  محمــد جعفــری اظهــار 
صنعــت خــودروی ایــران، وجــود انحصــار در ایــن بــازار اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه بــاال بــودن تعرفــه واردات خــودرو باعــث شــده تــا خودروســازان 
داخلــی نگرانــی از واردات ایــن محصــوالت نداشــته باشــند، خاطرنشــان 
کــه بیشــتر شــرکت های واردکننــده  کــرد: نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
خودروهایــی بــا قیمــت بــاال وارد می کننــد و واردکننــده ای در راســتای 

واردات خودروهــای بــا ســطح قیمتــی پاییــن اقــدام نکــرده اســت. 
رییــس انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان ادامــه داد: در 
ایــن زمینــه تنها برخی واردکننــدگان، اقدام بــه واردات برخی خودروهای 
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــد؛ ب کرده ان ــر  ــبت پایین ت ــه نس ــای ب ــا قیمت ه ــی ب چین
قیمت هــا نیــز در مقایســه بــا قــدرت خریــد عمــوم مصرف کننــدگان، زیــاد 
کــه مطمئنــا خودروهــای  اســت. وی افــزود: ایــن وضعیــت در حالــی اســت 
بــازار  بــر  کــم  حا اســتانداردهای  و  شــرایط  بــا  متناســب  ارزان قیمتــی 
خــودروی ایــران در جهــان تولیــد می شــود و واردکننــدگان بایــد نســبت بــه 

کننــد. واردات ایــن خودروهــا اقــدام 

ــر راه  ــت وزی ــه ریاس ــا، ب ــی راه ه ــیون ایمن کمیس ــه  ــن جلس ــصت و نهمی ش
و شهرســازی برگــزار و از آمــار تصادفــات رانندگــی٬ علــل عمــده تصادفــات 
دارای  محورهــای  و  مقصــر  نقلیــه  وســایل  ســهم  جرحــی٬  فوتــی- 
گزارشــی ارایــه  بیشــترین تعــداد تصادفــات فوتــی در 9ماهــه ســال 1394، 
کــه بــر ایــن اســاس، خــودروی پرایــد ســهمی 24 درصــدی بــه عنــوان  شــد 

مقصــر در تصادفــات جــاده ای داشــته اســت. 
بــر اســاس آمــار پزشــکی قانونــی، میــزان متوفیــان ناشــی از تصادفــات 
رانندگــی در 9 مــاه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در 
کاهــش 2.7 درصــدی را نشــان می دهــد. تــا پایــان آذرمــاه  کشــور،  سراســر 
امســال، 13 هــزار و 102 نفــر جــان خــود را در ســوانح رانندگــی از دســت 
گذشــته آمــار جان باختــگان در همیــن مــدت   دادنــد؛ حــال آنکــه ســال 
گــزارش، بــه تفکیــک در بخــش  13 هــزار و 471 بــود. بــر اســاس ایــن 
کاهــش  کاهــش 3.2 درصــدی، در بخــش برون شــهری  درون شــهری 
کاهــش 1.9 درصــدی تلفــات  1.7 درصــدی و در بخــش روســتایی نیــز، 
ناشــی از ســوانح رانندگــی را شــاهد هســتیم. همچنیــن آمــار تصادفــات 
کــه  ــا، حکایــت از آن دارد  ــور ناج ــس راه ــزارش پلی گ ــاس  ــر اس ــی ب رانندگ
ع تصادفــات فوتــی و جرحــی در 9 مــاه نخســت امســال در مقایســه  مجمــو

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــل 4.11 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب

تورم، 12.6 درصد شد
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وانتهایداخلیتکستارهاند
وهــا،بســته یابــیکیفــیخودر ز مــدلار پنــجســتارهکیفــیراکســبکردهانــد.در تنهــایــکســتارهاز کشــور وانتهــایتولیــدیدر
یــنســطوحکیفیــت وهــا،بیــنیــکتــاپنــجســتارهکیفــیبــهآنهــاتعلــقمیگیــردویــکســتاره،بیانگــرپایینتر بــهکیفیــتخودر

وهاســت. خودر در

در قاب تصویر

احتمال توقف خرید نفت ایران، از سوی ژاپن

سهم 24 درصدی پراید در تصادفات جاده ایدرخواست برای واردات خودروهای ارزان قیمت

مسایل ایمنی 

گزارش

حوادث برق گرفتگی )1(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

درایــن شــماره درنظــر داریــم مطالبــی بــه منظــور پیگیــری از 
کــن مذهبــی در زمــان برگــزاری  حــوادث برق گرفتگــی در اما
مراســم عــزاداری وجشــن بــه مناســبت اعیــاد ارایــه نماییــم.
انــرژی  تامیــن  منبــع  مهم تریــن  بــرق،  نیــروی  امــروزه 
ــل آن  ــهولت تبدی ــز س ــی ونی کیزگ ــل پا ــه دلی ــه ب ک ــد  می باش
بــه دیگــر انرژ ی هــا از اهمیــت بســزایی در زندگــی انســان 
برخــوردار اســت و همــکاران مــا درصنعــت بــرق بــه ایــن 
کــه بــرق، خــادم خــوب و قاتــل بــی رحــم  معتقــد هســتند 
کــه اولیــن اشــتباه در  اســت و ایــن بــه ایــن منظــور اســت 
اســتفاده از ایــن انــرژی پــاك، می توانــد آخریــن اشــتباه باشــد 
کــه عواقــب ایــن خطــا، باعــث ایجــاد خســارت جانــی ومالــی 
کثــرا باعــث مــرگ یــا نقــص عضو  می گــردد و خســارت جانــی ا

می شــود.
توصیه های ایمنی در زمان برگزاری مراسم های مذهبی: 

1.مســؤالن مســاجد و تکایــا جهــت اخــذ انشــعاب موقــت بــا 
مراجعــه بــه اداره هــای بــرق منطقــه خــود و ثبــت درخواســت 
صحیــح  انشــعاب  گــذاری  وا جهــت  الزم  اقدامــات  بــرق، 
همــراه بــا تجهیــزات حفاظتــی الزم را مهیــا نماینــد. یکــی از 
کــه بیشــتر شــاهد حــوادث جانــی و مالــی ناشــی  زمان هایــی 
از بــرق هســتیم، شــروع زمــان عــزاداری حضــرت ســید و 
ســاالر شــهیدان امــام حســین )ع( و یــاران باوفایشــان اســت 
کــه بیشــتر جوانــان و نوجوانــان، باتوجــه بــه شــور وشــوق 
گرفتــه و متاســفانه خاطــرات بــدی  خطــرات بــرق را نادیــده 
ــتباهات  ــد. اش ــادگار می گذارن ــه ی ــواده ب ــود و خان ــرای خ را ب
بیشــتر در اخذ انشــعاب غیرمجاز از شــبکه  می باشــد و اینکه 
خودســرانه و بــدون کســب اجــازه از اداره هــای بــرق اقــدام به 
اخــذ انشــعاب غیرایمــن از شــبکه می نماینــد؛ ایــن موضــوع 
ــح  ــی ناصحی ــی، عمل ــرعی و قانون ــر ش ــاوه براینکــه از نظ ع
ناصحیــح  بــه صــورت  و  بررســی  بــدون  می باشــد، چــون 
انجــام می گیــرد، باعــث خســارت بــه امــوال بیــت المــال 
ــوازم و تجهیــزات خانگــی مشــترکین بــرق می شــود. و نیــز ل
کــه در ســطح شــهرها و  کــه پایه هــای بــرق  2.از آنجایــی 
خیابان هــا مشــاهده می شــود، براســاس اصــول فنــی وزن 
طراحــی  بــاد  از  ناشــی  مکانیکــی  تنش هــای  و  متعــادل 
شــده اســت، نصــب تجهیــزات از قبیــل ریســه های المــپ 
ــه ایــن  علم هــای عــزاداری نیــروی پیش بینــی نشــده ای ب
کــج شــدن یــا ســقوط آن  تجهیــزات وارد می کنــد و باعــث 

... دارد  ادامــه  می شــود. 

 گول نخورید! شما برنده 
هیچ جایزه ای نشده اید

گذشــته، بــه طــور دایــم اخبــاری  طــی ســال های 
قرعه کشــی ها  در  شــدن  برنــده  بــر  مبنــی  جعلــی 
منتشــر شــده و عــده ای بــا جعــل عنــوان اپراتورهــای 
ــن  ــد. ای ــرداری می کنن کاهب ــردم  ــراه از م ــن هم تلف
جــذب  و  مــردم  اعتمــاد  جلــب  بــا  کاهبــرداران 
تمایــات  می شــوند  باعــث  خــود،  طعمه هــای 
افــراد  طمــع  یــا  کنجــکاوی  مثــل  گرایش هایــی  و 
ماننــد  حساســی  اطاعــات  و  شــده  تحریــک 
عبــور  رمزهــای  بانکــی،  کارت هــای  اطاعــات 
کاهبــرداران  اختیــار  در  خصوصــی  اطاعــات  و 
ــه  ــد. ب گیرن گرفتــه و مــورد ســوء اســتفاده قــرار  قــرار 
کاهبــرداران  مــوارد،  از  یکــی  در  مثــال،  عنــوان 
گفته انــد شــما در یــک  گرفتــه و  بــا فــردی تمــاس 
برنامــه رادیویــی، برنــده مســابقه یکــی از اپراتورهــا 
پــای  تــا  را  او  جایــزه،  دریافــت  بــرای  و  شــده اید 
اخــاذی  وی  از  و  کشــانده  خودپــرداز  دســتگاه 
کنیم در دام ایــن کاهبردارها  کار  کرده انــد! امــا چــه 
نیفتیــم؟ اپراتورهایــی مثــل همــراه اول و ایرانســل 
ح هــای جایــزه دار و تشــویقی خــود را از طریــق  طر
ســایت رســمی  و تبلیغــات عمومــی  اعــام می کننــد. 
گرفــت  کســی بــا شــما تمــاس  گــر  بــا ایــن اوصــاف، ا
گفــت شــما برنــده مســابقه همــراه اول یــا ایرانســل  و 
شــدید و بایــد همیــن حــاال بــرای دریافــت جایــزه 
کنیــد، مطمئــن باشــید  خــود فــان مبلــغ را واریــز 
شــده اید.  گرفتــار  کاهبــرداران  از  یکــی  دام  در 
کــه تمــاس از  امــا چگونــه بایــد تشــخیص دهیــم 
مهــم  نکتــه  کاهبــردار؟  یــا  اســت  اپراتــور  طــرف 
کــه اپراتورهــا اســامی  برنــدگان خــود را  ایــن اســت 
رســمی  خــود  کانال هــای  از  و  رســمی   بــه صــورت 
در  مســابقه ای  برنــده  گــر  ا شــما  می کننــد.  اعــام 
همــراه اول شــوید، اول اینکــه از اپراتــور اول یــا دوم 
ــه از خــط موبایــل؛ آن  ــد، ن ــا شــما تمــاس می گیرن ب
ــور  هــم خطــی متعلــق بــه اپراتــوری بــه غیــر از اپرات
مربوطــه. دیگــر اینکــه اســم برنــدگان در پورتــال 
ــر همیــن اســاس  ج می شــود. ب رســمی  اپراتورهــا در
گرفت  گــر فــردی با شــماره ناشــناس با شــما تمــاس  ا
کــرد  و خــود را نماینــده اپراتــور تلفــن همــراه معرفــی 
نکتــه  کنیــد.  شــک  او  ادعــای  صحــت  در  حتمــا 
کــه هیــچ اپراتــوری از برنــده  مهــم دیگــر ایــن اســت 
ح خــود، شــماره حســاب، موجــودی و رمــز دوم  طــر
نمی خواهــد؛ بلکــه جایــزه بــه صــورت حضــوری و 
در یــک مراســم رســمی  اعطــا می شــود. بــا توجــه 
کــه هــم از  کاهبردارانــی  بــه ایــن مــوارد و بــا وجــود 
برنــد اپراتورهــا و هــم از اعتمــاد مــردم سوء اســتفاده 
گاهــی و اطاعــات مشــترکین  می کننــد، افزایــش آ
ضــروری اســت. بــرای جلوگیــری از ایجــاد چنیــن 
طریــق  از  ســازمان ها  اطاع رســانی  بــه  مــواردی 
پیامــک، تبلیغــات و پورتــال رســمی  آن هــا توجــه 
بــه  یــا  آن هــا  از  غیــر  مــواردی  بــه  گــر  ا تــا  کنیــد 
 کاهبردارهــا برخوردیــد، خــود را در برابــر آنهــا ایمــن

کنید.  

حتما بخوانید!
3احتمال توقف خرید نفت ایران، از ... پنجشنبـــــه  6 اسفند ماه 1394

ـــمـــاره 102 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
خبرداد:

  ارایه تسهیالت به بیماران 
تا سقف 20 میلیون ریال 

 کیمیــای وطــن: مدیــر عامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر 
ایــران، از ارایــه تســهیالت بانــک قــرض الحســنه مهــر 
اقتصــاد بــا عنــوان ســفیران ســالمت تــا ســقف 20 میلیــون 

ریــال بــه بیمــاران خبــرداد.  
 ســیامک دولتــی بــا اشــاره بــه جــذب 43 هــزار میلیــارد 
مــاه   11 طــی  گفــت:  بانــک  ایــن  توســط  منابــع  ریالــی 
ایــران  مهــر  الحســنه  قــرض  بانــک  منابــع  گذشــته، 
بانــک ایــن  میــزان مطالبــات  و همچنیــن   25 درصــد 
رقــم  ایــن  امیدواریــم  کــه  داشــته  رشــد  درصــد   12
کاهــش یابــد. وی بابیــان اینکــه همــه مشــتریان بانــک 
گرفتــن  کــه باهــدف  قرض الحســنه َخّیــر هســتند، چــر ا
ایــن  اظهــار داشــت:  افتتــاح حســاب نمی کننــد،  ســود 
کشــور و 2800 پرســنل  بانــک بــا 540 شــعبه در سراســر 
گفتــه وی، 10 بانــک اصلــی  مشــغول فعالیــت اســت. بــه 
کشــور از جملــه تجــارت، ســپه، ملــی، صــادرات، تجــارت 
صنعــت و معــدن، توســعه صــادرات و ... ســهامداران 
کــه  اصلــی بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران هســتند 
کارمــزد 4 درصــدی  تســهیالت اعطایــی  ایــن بانــک بــا 
کیــد بــر اینکــه بانــک قــرض الحســنه  اســت. وی بــا تا
کشــور  کل  در  ریــال  میلیــارد  هــزار   43 ایــران،  مهــر 
کــرد: جــذب ذخایــر  کــرده اســت، بیــان  منابــع جــذب 
مرکــزی  بانــک  نــزد  بانــک  ایــن  احتیاطــی  و  قانونــی 
15 درصــد اســت؛ همچنیــن حــدود 85 درصــد منابــع 
کــه بــه تســهیالت  موجــود بــه اضافــه بخــش ســرمایه 
ریــال  میلیــارد  هــزار   39 مجمــوع  در  می دهنــد،  ارایــه 
اســت. دولتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان 
گفــت:  اســت،  مرتــب  شــعبی  بــا  اســتان  موفق تریــن 
اســتان اصفهــان بــا داشــتن 33 شــعبه و 182 پرســنل 
وصــول  همچنیــن  می کنــد؛  فعالیــت  بانــک  ایــن  در 
مطالبــات آن هــا از متوســط کشــوری پاییــن و برابــر بــا 1.2 
درصــد اســت. وی همچنیــن بــه پرداخــت تســهیالتی بــا 
کــرد  عنــوان ســفیران ســالمت توســط ایــن بانــک اشــاره 
ــال  ح 20 میلیــون ری گفــت: ســقف تســهیالت ایــن طــر و 
گــر بیمــاران بــه اعتبــارات مالــی بیشــتری نیــاز  اســت و ا
داشــته باشــند، بــر اســاس مســتندات پزشــکی تــا ســقف 
کــرد. بــه  100 میلیــون ریــال تســهیالت دریافــت خواهنــد 
 گفتــه مدیــر عامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران

مرکــزی  بانــک  اســتناد  بــه  بانــک  ایــن  منابــع   رشــد 
3 درصــد کاهــش داشــته؛ از ســویی دیگــر جــذب منابــع بــا 

کــی از اعتمــاد مــردم اســت. رشــد 25 درصــدی، حا

قرض الحسنه مهر 

امیری:
 120 هزار صندوق اخذ رای 

تحویل فرمانداری های کشور شد
هــزار   120 اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
کشــور  فرمانداری هــای  تحویــل  رای  اخــذ  صنــدوق 
ــه  ــون تعرف ــی، 110 میلی ــات آت ــرای انتخاب گفت:ب ــد،  ش

چــاپ شــده اســت.
امیــری  حســینعلی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
شــورای  مجلــس  و  رهبــری  خبــرگان  آتــی  انتخابــات 
اســالمی  گفــت: 120 هــزار صنــدوق اخــذ رای در 207 
حــوزه انتخابیــه اصلــی بــا نظــارت نماینــدگان هیئــت 
کــه روز  نظــارت، بــه فرمانداری هــا تحویــل داده شــد 
قــرار  اخــذ رای  اســفندماه در اختیــار شــعب   جمعــه 7 

می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای انتخابــات آتــی، 110 میلیــون 
کــرد: رنــگ هــر تعرفــه  کیــد  تعرفــه چــاپ شــده اســت، تا
کــه  بــه ازای هــر اســتان متفــاوت اســت؛ بــه طــوری 
هــر تعرفــه، فقــط در اســتان مربوطــه، قابــل اســتفاده 
ــل اســتفاده  ــود و در اســتان های هم جــوار قاب خواهــد ب

نیســت.
و  شناســنامه  اصــل  داشــتن  همــراه  اســت  گفتنــی 
کارت ملــی در زمــان رای گیــری الزامــی اســت و تمــام 
اختیــار  در  را  نیــاز  مــورد  مــدارک  بایــد  رای دهنــدگان 

باشــند. داشــته 

کاال   صادرات 411 تن 
از تعاونی های چهارمحال و بختیاری 

اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
گفــت: از ابتــدای ســال جاری  چهارمحــال و بختیــاری 
و  چهارمحــال  تعاونی  هــای  از  کاال  411تــن  کنــون،  تا

شــد. صــادر  بختیــاری 
اظهــار  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  جزایــری  ســیدعباس   
آلومینیومــی  ســیم  انــواع  شــامل  کاال،  ایــن  کــرد: 
ک ماهیــان  ورمیشــل انــواع ســیم آلومینیومــی  و خــورا
ارزآوری  دالر  هــزار   729 از  بیــش  کــه  بــوده   ســردآبی 

داشته است.
کشــورهایی  بــه  کاالهــا  کــرد: ایــن   وی خاطــر نشــان 
همچــون عــراق، ترکمنســتان و قرقیزســتان صــادر شــده 

اســت.
کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه  کل تعــاون،   مدیــر 
تولیــدی  تعاونــی  شــرکت  هــزار  از چهــار  بیــش  وجــود 
کــرد:  تصریــح  مختلــف  بخش هــای  در  ثبت شــده 
زمینه هــای  در  تعاونــی  شــرکت های  فعالیــت  بیشــتر 

ایســنا اســت.  خدمــات  و  صنعتــی  کشــاورزی، 

اخبار کوتاه

 فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان از افزایــش 
کیمیا ی وطن

زهرا نصیری 

گشــت ارشــاد در اســتان در روزهــای  تعــداد 
گشــت ارشــاد در ایــن  گفــت: تعــداد نیروهــای  نــوروز خبــرداد و 

روزها 14 درصد افزایش می یابد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  انتظامــی  اســتان  فرمانــده 
اصفهــان  اســتان  در  اســفندماه  هفتــم  انتخابــات  بــرای 
و  کارشناســی  گــروه   48 و  امنیتــی  نیــروی  هــزار   11
کــرد خواهنــد  تامیــن  را  انتخابــات  امنیــت   نظــارت 
ــا  ــی ب کنــون در اســتان اصفهــان تبلیغــات انتخابات ادامــه داد: تا
کنــون هیچ گونــه  دقــت و شــور و نشــاط انجــام شــده اســت و تا
گــزارش  مســئله امنیتــی در زمینــه تبلیغــات در اســتان اصفهــان 

نشــده اســت.
ســردار عبدالرضــا آقاخانــی در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه اینکــه 11 هــزار نیــروی انتظامــی، ســپاهی و بســیجی 
در ســطح اســتان اصفهــان امنیــت انتخابــات را تامیــن می کننــد، 
افــزود: ایــن تعــداد نیــروی امنیتــی در 2 هــزار و 747 شــعبه اخــذ 
کــه 2هــزار و 390 شــعبه ثابــت و 357 شــعبه ســیار هســتند،  رای 

مســتقر خواهنــد بــود.

اقدامــات  دیگــر  از  زمین خــواری،  کشــف  داشــت:  بیــان  وی 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در بهمن مــاه اســت ؛ ازایــن 
رو 336 هــزار و 714 متــر مربــع زمین خــواری در غــرب اســتان و 
3 هــزار و 822 متــر مربــع زمیــن  در مرکــز اســتان در بهمــن مــاه 

کشــف شــده اســت.
را  امیرالمومنیــن  قــرارگاه  اصفهــان  انتظامــی  اســتان  فرمانــده 
اســتان  در  اســفند  هفتــم  انتخابــات  امنیــت  هدایــت  محــل 
کــرد و اظهارداشــت: همچنیــن عــالوه بــر 11  اصفهــان عنــوان 
هــزار نیــروی امنیتــی، 48 تیــم بازرســی در ســطح اســتان بــر رونــد 
کارشناســان امنیتــی و حفاظتــی  انتخابــات در قالــب بازرســان و 

فعالیــت خواهنــد داشــت.
  آقاخانــی بــا بیــان اینکــه همــه هماهنگی هــا بــرای برگــزاری 
انتخابــات در اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت، اظهار داشــت: 
هــر لحظــه کــه اعــالم برگــزاری انتخابــات باشــد، مــا آمادگــی کامل 

را داریــم.
وی همچنیــن بــه آماده بــاش بیــش از 10 هــزار نیــروی انتظامــی 
گفــت: همچنیــن پلیــس ویــژه  کــرد و   بــرای روزهــای نــوروز اشــاره 

گردشــگری نیــز، در ایــن روزهــا فعــال خواهــد بــود.

دســتگیری  افزایــش  درصــدی   14 کاهــش  بــه  ادامــه  در  وی 
کــرد و افــزود: همچنیــن  مجرمــان در اســتان اصفهــان اشــاره 
کاهــش 4 درصــدی روبــه رو  کل جرایــم و بــه ویــژه ســرقت بــا  در 

بوده ایــم.
فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان همچنیــن بــه افزایــش 13 
کــرد  کشــفیات مــواد مخــدر در اســتان اصفهــان اشــاره  درصــدی 
کنــون 34 تــن مــواد مخــدر  و اظهــار داشــت: در ســال جــاری تا
کشــف شــده  کــه دو ُتــن آن در بهمــن مــاه  کشــف شــده اســت 

اســت.
ســردار آقاخانــی همچنیــن بــه دســتگیری ســارقان حرفــه ای و 
یــک بانــد ســرقت کشــوری در اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و ادامه 
داد: تیــم ســرقتی کــه دســتگیر شــده، بیــش از 110 مورد ســرقت در 

کــه خوشــبختانه دســتگیر شــدند. اســتان های مختلــف داشــته 
کشــف 6 هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق در اســتان اصفهــان  وی بــه 
گذشــته 38 هــزار و 265 واحــد  کــرد و افــزود: در یــک مــاه  اشــاره 
کــه حــدود 20 درصــد  گرفتنــد  کــن اخطــار  صنفــی از پلیــس اما
آن هــا نیــز پلمــپ شــدند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان بــه 
گفــت: ایــن  کــرد و  گذرنامــه نیــز اشــاره  کنتــرل 33 هــزار و 260 

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج ــه اس گذرنام ــس  ــط پلی ــدام توس اق
ــه  ــر اینکــه 41 درصــد از تصادفــات اســتان نیــز، ب کیــد ب ــا تا وی ب
اظهــار  اســت،  افتــاده  اتفــاق  خواب آلودگــی  و  خســتگی  دلیــل 
داشــت: همچنیــن 14 درصــد از تصادفــات فوتــی و 18 درصــد 
از تصادفــات جرحــی بــه دلیــل تجــاوز از ســرعت اتفــاق افتــاده 
اســت. ســردار آقاخانــی به افزایــش تخلفات راهنمایــی و رانندگی 
کــرد و افــزود: ثبــت تخلفــات راهنمایــی و  در اصفهــان اشــاره 

رانندگــی در اســتان، 343 هــزار و 786 مــورد بــوده اســت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:

کشف دو مورد زمین خواری بزرگ در اصفهان  

رییــس  طحان پــور،  محمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کشــور در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان  اتحادیــه لــوازم خانگــی 
گذشــته  از  بهتــر  خانگــی  لــوازم  نمایشــگاه  برگــزاری  اینکــه 
گذشــته، فــروش اجنــاس هماننــد  کــرد: در  شــده اســت، اظهــار 

سمســاری بــود؛ امــا در حــال حاضــر برندهــای 
معتبــر داخلــی و خارجــی اعــم از تولیدکننــده و 
افــزود:  وی  هســتند.  حاضــر  آن  در  فروشــنده 
دولــت  خــوب  تیــم  فعالیــت  بــا  خوشــبختانه 
شــاهدیم  و  اســت  شــده  حــل  برجــام  بحــث 
ایتالیــا  آلمــان،  ماننــد  صنعتــی  کشــورهای  کــه 
می شــوند  ایــران  وارد   ... و  فرانســه  ســوییس، 

خبــری  آفریقایــی  کشــورهای  مقامــات  حضــور  از  دیگــر  و 
نیســت؛ امــا شــرکت های لــوازم خانگــی در ایــران بایــد هماننــد 
تــا  کننــد  پیــدا  خارجــی  شــریک های  ترکیــه ای  شــرکت های 
لــوازم  اتحادیــه  رییــس  دهنــد.  ارتقــا  را  خــود  تولیــد  بتواننــد 
گاز و 100  کارخانــه اجــاق  گفــت: حــدود 400  کشــور  خانگــی 

کــه در  ــی  کشــور وجــود دارد؛ در حال کارخانــه یخچال ســازی در 
کشــورهای آلمــان و ایتالیــا تعــداد هــر کــدام از ایــن صنایــع حــدود 
10 عدد اســت؛ اما ســال ها صادرات کالن در ســطح جهان دارد؛ 
زیــرا قیمــت تمــام شــده تولیــد محصــول لــوازم خانگــی در ایــران 
برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  طحان پــور  باالســت. 
پســابرجام  فضــای  از  داخلــی  تولیدکننــدگان 
توقــع  افــراد  ایــن  افــزود:  شــده اند،  ناراحــت 
کســی  کشــور را دیــوار بکشــیم تــا هیــچ  دارنــد دور 
گــروه تــوان رقابــت  جنســی وارد نکنــد؛ زیــرا ایــن 
ــه هــر حــال  ــد؛ امــا ب ــا اجنــاس خارجــی را ندارن ب
کشــور نمی توانــد بــه ایــن وضعیــت ادامــه بدهــد 
کیفیــت  کنــد؛ بلکــه بایــد تولیــد، خدمــات و  و بــا دنیــا مخالفــت 
 را بــرای نفــع مــردم بهبــود بخشــد؛ زیــرا مــردم حــق انتخــاب
کــرد: بحــث رکــود در بــازار لــوازم خانگــی   دارنــد.  وی اضافــه 
کاالهــا نیــاز  کشــور اصــال صحــت نــدارد؛ زیــرا مــردم مــدام بــه ایــن 

دارنــد و آن هــا را خریــداری می کننــد.

کیمیــای وطــن، رییــس ســازمان صنعــت  گــزارش   بــه 
گفــت:  کرمــان  اســتان  جنــوب  تجــارت  و  معــدن 
کمک هــای  ریالــی  میلیــارد   10 نامــه  تفاهــم  امضــای 
کرمــان  بالعــوض بــه بخــش صنعــت و معــدن جنــوب 

واحدهــای  فعال ســازی  جهــت  در   
تســهیالت،  نیازمنــد  معدنــی  و  صنعتــی 
تســهیالت  کل  مبلــغ  از  درصــد   5
از  درصــد   10 و  گــردش  در  ســرمایه 
در  ثابــت،  ســرمایه  تســهیالت  کل  مبلــغ 
عنــوان  بــه  و  بالعــوض  کمــک  قالــب 
واحدهــای  بــه  کارمــزد،  و  ســود  یارانــه 

پرداخــت  شــرایط  واجــد  معدنــی  و   صنعتــی 
می شــود.رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
گفــت: ایــن ســازمان  کرمــان در ایــن خصــوص  جنــوب 
و  صنعتــی  واحدهــای  از  حمایــت  راســتای  در  نیــز 
بــا  متعــدد  رایزنی هــای  بــا  اســتان،  جنــوب  معدنــی 

کمک هــای فنــی و اعتبــاری بــه صنایــع  ح اعطــای  طــر
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، موفــق بــه امضــای 
جهــت  ریــال  میلیــارد   10 مبلــغ  بــه  ای  تفاهم نامــه 
کارمــزد تســهیالت شــد.وی  تخصیــص یارانــه ســود و 
از  می تواننــد  واحدهایــی  داد:  ادامــه 
کــه تســهیالت  کننــد  ایــن یارانــه اســتفاده 
دریافــت درصــد   20 بــاالی  ســود   بــا 

کرده اند.  
اسکندری نســب  محمــود  دکتــر   
همچنیــن درخصــوص فرآیند تخصیص 
گفــت: هنگامی که  یارانه ســود تســهیالت 
 تولیدکننــده ای اقــدام بــه دریافــت تســهیالت می کنــد
لحــاظ  بانکــی  عــادی  ســود  همــان  بــا  او  قــرارداد 
هنــگام  در  تســهیالت  ســود  یارانــه  و  می شــود 
گرفتــه نظــر  در  وی  بــرای  اقســاط   بازپرداخــت 

 می شود.

کمک های بالعوض 10 میلیارد ریالی  امضای تفاهم نامه 
کرمان   به صنایع جنوب 

کشور  رکود بازار لوازم خانگی 
 صحت ندارد

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
وانه کاظمی اسفه دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه  خانم پر
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6614/94
اقامتگاه   94/7/18 یخ  تار در   21 بشناسنامه  قربانزاده  اختر  وان  شادر که  داده 
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند3-  ناهیده کاظمی  زند 2- بهمن کاظمی اسفه 24   فر کرمعلی کاظمی اسفه 31 فر
زند 6-  وین کاظمی اسفه 7 فر زند 5- پر زند 4- پری گل کاظمی اسفه 27 فر 40 فر
وانه کاظمی اسفه  زند 8- پر زند 7- زهرا کاظمی اسفه 6 فر مهین کاظمی اسفه 25 فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور زند والغیر اینک با انجام تشر 5 فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 
شد. شماره : 34143/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف استان 

اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
وی دارای شناسنامه شماره 91512 به شرح دادخواست به کالسه  ز شیر آقای فرامر
و چنین توضیح  ده  نمو وراثت  این شورا در خواست گواهی حصر  از   6587/94
 93/10/6 یخ  تار در   108 بشناسنامه  فالورجانی  قاسمی  ربابه  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
وی  زند3-  مهوش شیر وی  1125  فر زند 2- زهره شیر وی 47377 فر به 1- زهرا شیر
زند  وی 323 فر زند 5- محمد حسین شیسر وی 501 فر زند 4- علیرضا شیر 812 فر
یفات مقدماتی درخواست  زند والغیر اینک با انجام تشر وی 91512 فر زشیر 6- فرامر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34153/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای 

حل اختالف استان اصفهان 
آگهی ابالغ

ونده: 9409980351900269شماره  شماره ابالغیه: 9410106836403515شماره پر
یخ تنظیم: 1394/11/20 خواهان / شاکی فخر السادات  بایگانی شعبه: 940232 تار
به  اطرشی  عبدالرسول  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاره  و  صفائی 
ده  یه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو خواسته تعدیل تقسیط مهر
که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– مجتمع قضایی  میر  پل  و  باال  – حدفاصل چهارباغ  میر(  )خ  فندرسکی  میر  - خ 
شهید قدوسی - طبقه 3 - اتاق 302ارجاع و به کالسه  9409980351900269ثبت 
به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و  آن1395/02/05  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 34232/م الف مدیر دفتر دادگاه  مقر
یده سادات حسونی زاده حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – فر

آگهی ابالغ
ونده: 9409980352600508شماره  شماره ابالغیه: 9410106836903443شماره پر
یخ تنظیم: 1394/11/24 خواهان / شاکی مینا قربانی  بایگانی شعبه: 940295 تار
خواسته  به  خراجی  قربانی  میالد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خراجی 

ده  وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو طالق به در خواست ز
که جهت رسیدگی به شعبه 9دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– مجتمع قضایی  میر  پل  و  باال  – حدفاصل چهارباغ  میر(  )خ  فندرسکی  میر  - خ 
9409980352600508ثبت  کالسه   به  و  102ارجاع  اتاق   -  1 طبقه   - قدوسی  شهید 
خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به   . گردیده 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   /
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
ر فوق جهت معرفی داور  حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر و ضمائم را در
شهرستان خانواده  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   34246/م 

 اصفهان 
وراثت ونوشت آگهی حصر ر

آقای قلی مهدیان هلق با وکالت علی اشرف رحیمی دارای شناسنامه شماره 933 
به شرح دادخواست به کالسه 6742/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وان حسن مهدیان  بشناسنامه 28  ده و چنین توضیح داده که شادر وراثت نمو
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/11/2 یخ  تار در 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر و پدر ومادر 1- علی مهدیان به 
 -3 ش  ش  به  نژاد  هلقی  زهرا   -2 زند   فر متوفی   با  نسبت   1276680661 ش  ش 
ینب نجف خانی به ش ش 1062 نسبت با  127066524 نسبت با متوفی همسر 3-  ز
متوفی  مادر4- قلی مهدیان هلق به ش ش 933 نسبت با متوفی پدر و الغیر اینک با 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور انجام تشر
از  او باشد  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  آگهی می 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  تار
: 34202/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان  خواهد شد. شماره 

اصفهان – رضا عباسی

آگهی ابالغ
ونده: 9309986793301844شماره  شماره ابالغیه: 9410106836203521شماره پر
پور حیدر  تنظیم: 1394/11/26 خواهان علیرضا  یخ  تار بایگانی شعبه: 940878 
از  اعسار  خواسته   به  منصوری  فاطمه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  وجنی  بر
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  یه   مهر پرداخت 
خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده  2دادگاه  شعبه  به  رسیدگی 
میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید 
9309986793301844ثبت  کالسه   به  و  402ارجاع  اتاق   -  4 طبقه   - قدوسی 
 . است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1395/02/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده پس از نشر  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده  گردد.شماره: 34249/م 

د عبداللهی شهرستان اصفهان – محمو
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350300986شماره  پر ابالغیه: 9410100350311338شماره  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/01 خواهان / شاکی سعید سترکی   بایگانی شعبه: 941121 تار

ونی به خواسته تامین خواسته و  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم رضا هار
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
 3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350300986ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/03/22
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  34226/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
د داوری دارای شناسنامه شماره 122 به شرح دادخواست به کالسه  آقای محمو
ده و چنین توضیح  6628/94 از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 92/3/23 یخ  تار در   43 بشناسنامه  آبادی  دولت  رفیعی  رقیه  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به 1- رمضانعلی داوری دولت آبادی 129 همسر 2- زهرا داوری دولت آبادی 314 
داوری  علی   -4 زند  1270419587فر آبادی  دولت  داوری  اصغر  علی   -3 زند   فر
رسول   -6 زند  فر  266 آبادی  دولت  داوری  عباس   -5 زند  فر  6924 آبادی  دولت 
زند  زند 8- احمد داوری 7193 فر د داوری 122 فر زند 7- محمو داوری 8317 فر
یفات مقدماتی درخواست  زند والغیر اینک با انجام تشر 9- علیرضا داوری 258 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34147/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای 

حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به  به شرح دادخواست  نیان دارای شناسنامه شماره 4003  وی  پر اکبر  آقای علی 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا   این  از   6585/94 کالسه 
یخ 94/10/14  یزان بشناسنامه 13865 در تار وان محترم عز توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند  3- صغرا  وی نیان 4003 فر زند 2- علی اکبر پر وی نیان 764 فر به 1- حسن پر
را  یفات مقدماتی درخواست مزبور زندوالغیر اینک با انجام تشر وی نیان 1117فر پر
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  از تار باشد 
حل  شورای  دادگاه   10 شعبه  رئیس  الف  34154/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر 

اختالف استان اصفهان 
آگهی ابالغ

ونده: 9409986836200289شماره  شماره ابالغیه: 9410106836202813شماره پر
مسائلی  یا  پر خواهان   1394/11/08 تنظیم:  یخ  تار  940982 شعبه:  بایگانی 
درخواست  به  طالق  خواسته  به  حیدری  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
ده که جهت رسیدگی به  وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو ز

فندرسکی  میر  خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده  2دادگاه  شعبه 
 - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل   – میر(  )خ 
طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به کالسه  9409986836200289ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به   . است  شده  11:30تعیین  ساعت  و   1395/01/31 آن  رسیدگی 
قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی  دن خوانده  المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده پس از نشر آگهی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
خانواده  دادگاه   2 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  34250/م  گردد.شماره: 

د عبداللهی شهرستان اصفهان – محمو
آگهی ابالغ

9209980350100361شماره  ونده:  پر 9410100350111306شماره  ابالغیه:  شماره 
امامی  جواد  خواهان   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  920361 شعبه:  بایگانی 
نبی  احمدی  مصطفی  و  جوانبخت  د  مسعو خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  و   در خو سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   333 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/04/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9209980350100361ثبت 
درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:15تعیین 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  د  شو می 
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. وقت مقر
حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  34258/م  شماره: 

زانه سلیمانی شهرستان اصفهان – فر

آگهی ابالغ
9409980350101071شماره  ونده:  پر 941010035011130شماره  ابالغیه:  شماره 
غالمعلی  شاکی   / خواهان   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  941245 شعبه:  بایگانی 
به  عباسی  رسول  و  عباسی  اکبر  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  آزادی  
وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته 
ده که جهت رسیدگی به  چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
 3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
وقت  که  گردیده  9409980350101071ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   333 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  08:00تعیین  ساعت  و   1395/01/24 آن  رسیدگی 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر یافت و در وقت مقر  دوم دادخواست و ضمائم را در

 گردد.
شماره: 34257/م الف 

زانه  منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر
سلیمانی

حتما بخوانید!
رکود بازار لوازم خانگی کشور... پنجشنبـــــه  6 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 102 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گروه بازرسی در انتخابات هفت اسفند فعالیت 11 هزار نیروی امنیتی و 48 



ــا شــروع ســال 95 باقــی  تنهــا 23 روز دیگــر ت
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

مانــده و کم  کــم حــال و هوای عید باســتانی 
کشــور را در برمی گیــرد. امســال نیــز ماننــد هرســال،  سراســر 
صــدا و ســیما بــا پخــش ســریال های نــوروزی قصــد دارد تــا 
بیننــدگان را بــار دیگــر پــای گیرنده هــا بنشــاند. امســال خبری 
از پخــش مجموعــه »پایتخــت« به کارگردانی ســیروس مقدم 
نیســت و طبــق معمــول، مجموعــه »کاله قرمــزی« هــم در 
کــه بــه روزهــای  نیمــه دوم اســفندماه مشــخص می شــود 
نــوروز می رســد یــا خیــر؟ طبــق شــنیده ها مجموعــه »ویــال«ی 
ــه ایــن زودی هــا ســاخته  مرضیــه برومنــد هــم قــرار نیســت ب
شــود. در حــال حاضــر، ســه مجموعــه تلویزیونــی مراحــل 
شــوند.  آمــاده  روزهــا  ایــن  بــرای  تــا  می گذراننــد  را  تولیــد 
»بیمــار  و  همــی«  »دوِر   ،»2 »دودکــش  مجموعه هــای 
کــه پخــش آن تــا  اســتاندارد« از جملــه مجموعه هایــی اســت 

کنون قطعی شده است.
   شبکه یک و مجموعه »دودکش 2«

کارگردانــی  بــه   »2 »دودکــش  تلویزیونــی  مجموعــه 
محمدحســین لطیفــی از شــبکه یــک ســیما در روزهــای نــوروز 
آدم هــای قصــه دودکــش 2 همگــی  شــد.  پخــش خواهــد 
و  فیــروز  هســتند.  آشــنایی  چهره هــای  بیننــدگان  بــرای 
قالی شــویی پرماجرایــش در مــاه رمضــان ســال 92 مهمــان 
تلویزیــون بودنــد. در ایــن ســریال هومــن برق نــورد، بهنــام 
تشــکر، ســیما تیرانــداز، امیرحســین رســتمی، نــگار عابــدی 
محمدرضــا شــیرخانلو و یاســمن نــوروزی بــازی می کننــد و 

کنندگــی آن را ســیدمحمود رضــوی بــه عهــده دارد.  تهیــه 
کــه طنــز اجتماعــی  البتــه بازیگــران جدیــد ایــن مجموعــه 
اســت هــم، بــه زودی معرفــی می شــوند. در خالصــه داســتان 
ایــن مجموعــه آمــده اســت: قالی شــویی مشــتاق، تعطیــل 
شــده اســت؛ فیــروز مشــتاق در روزهــای نزدیــک بــه نــوروز بــه 
خاطــر از دســت نرفتــن اعتبــار قالی شــویی و حفــظ مشــتریان 
دیگــر قالی شــویی  یــک  اجــاره  بــا  می کنــد  ســعی   ســابق، 

کــه بــا انبوهــی از فرش هــای نشســته  کارش را پــی بگیــرد؛ او 
روبــه رو اســت، دردســرهای جدیــدی برایــش رخ می دهــد.

  شبکه سه و »بیمار استاندارد«
ســریال »بیمــار اســتاندارد« را ســعید آقاخانــی بــرای شــبکه 
کارگردانــی می کنــد و تهیه کنندگــی آن را مســعود  ســه ســیما 
بهنــام،  نقــش  در  بابــک حمیدیــان  دارد.  برعهــده  ردایــی 
جــواد عزتــی در نقــش مســعود و اصغــر سمســارزاده در نقــش 

پوربنــا، شــیال خــداداد در نقــش ترانــه، پوریــا پورســرخ در نقش 
کمانــی در نقــش شــهاب، خاطــره حاتمــی در  حامــد، روح اهلل 
نقــش فریبــا، نیمــا شاهرخ شــاهی در نقــش مهــرداد، حســین 
محــب اهــری در نقــش پــدر بهنــام، هومــن حاجــی عبداللهــی 
در نقــش داوود، امیــر غفارمنــش در نقــش بابــک، ســیروس 
ــر  ــش دکت ــی در نق ــد روحان ــحر، امی ــدر س ــش پ ــت در نق میمن
کبریــان در نقــش نــگار، عاطفــه باقــری در  نــادری، بهنــاز ا
گالره، افســانه ناصــری در نقــش مــادر ســحر بهــزاد  نقــش 
کریمــی در نقــش شــعبده باز، بهــزاد خــرازی در نقــش بیــژن و 
ــازی می کننــد. ســریال بیمــار اســتاندارد  ... در ایــن ســریال ب
کــه خــود را  دربــاره )بهنــام( تحصیلکــرده بازیگــری اســت 
 بیمــار نشــان می دهــد و بــا ایــن اتفــاق درگیــر ماجراهایــی

 می شود.
  شبکه نسیم و »دوِر همی« و مهران مدیری

برنامــه جدیــد شــبکه نســیم بــا عنــوان »دوِر همــی« بــا حضــور 
ــه پیــش  ک مهــران مدیــری در حــال تولیــد اســت. دور همــی 
ــا  ــن ب ــود، همچنی ــده ب ــی ش ــرون معرف ــوان زعف ــا عن ــن ب از ای
حضــور بازیگرانــی از جملــه الیــکا عبدالرزاقــی، مهــران رنجبــر، 
شــقایق دهقــان و امیرمهــدی ژولــه همــراه اســت. دور همــی 
مجموعــه نمایشــی ترکیبــی اســت و شــامل اســتندآپ کمدی 
بــا حضــور تماشــاگران اســت و بــه جــز بازیگــران ثابــت در هــر 
قســمت، یــک بازیگــر مهمــان نیــز حضــور دارد که با حضــور در 
مقابــل دوربیــن همــراه بــا ســایر بازیگــران وارد فضــای شــیرین 

کمــدی قصــه خواهــد شــد. و 

کرد: کیمیای وطن بررسی 
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ــانه ای  ــات رس ــناد و مطالع ــز اس ــای وطــن: در مرک کیمی
روزنامه هــا از  عظیمــی  مجموعــه  اصفهــان،   اســتان 
کــه از ســال 1270 تــا بــه  مجــالت و نشــریات قدیمــی 
حــال انتشــار یافته انــد، نگهــداری می شــود. بــه نحــوی 

کــه بیشــتر از 270 عنــوان روزنامــه و بیــش 
ایــن  مخــزن  در  مجلــه  عنــوان   2000 از 

مرکــز وجــود دارد. 
مــکان  ایــن  فضــای  امــا،  میــان  ایــن  در 
بســیار  اســناد  ایــن  نگهــداری  بــرای 
ایــن مرکــز  اســت و همچنیــن  نامطلــوب 
کمبــود تجهیــزات و نیــروی انســانی نیــز  بــا 

اســت.  روبــه رو 
اســتان  اســالمی  فرهنــگ  و  ارشــاد  اداره  کل  مدیــر 
اســت  ایــن موضوعــی  گفــت:  بــاره  ایــن  در  اصفهــان 
کــه یقینــا بــر آن واقــف هســتم؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن منابــع، جزیــی از فرهنــگ و هویــت جامعــه ایــران 

گویــای تاریــخ چندیــن هــزار ســاله ایــن  و به نوعــی زبــان 
ســرزمین اســت، بایــد اقداماتــی بــرای بهبــود شــرایط و 

کــرد. وضعیــت نگهــداری از آن هــا فراهــم 
بــه  را  امــروزری  جامعــه  کــرد  ســعی  بایــد  همچنیــن   
گنجینــه  ســمت و ســوی اســتفاده از ایــن 
تــا در  کــرد  ترغیــب  و  تشــویق  ارزشــمند، 
ــره  ــع به ــن مناب ــف از ای ــای مختل عرصه ه

ببرنــد. 
حجت االســالم ارزانــی افــزود: قــرار اســت 
منابــع  و  اســناد  آینــده،  مــاه   4 یــا   3 تــا 
موجــود در ایــن مرکــز بــه مــکان دیگــری 
کــه شــرایط الزم و مطلــوب بــرای  انتقــال یابنــد؛ مکانــی 
نگهــداری از آن هــا در آن جــا مهیــا باشــد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه جهــت رفــع مشــکل کمبــود نیــروی انســانی در 
کــرد: ایــن  گرفتــه، عنــوان  ایــن مرکــز اقداماتــی صــورت 

ــت. ــده اس ــرف ش ــون برط کن ــکل ا مش

مرکزاسنادرسانهایاصفهانبهمکانیمطلوبمنتقلمیشود
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، یکــی از راه هــای مقابلــه بــا 
حضــور هنرمنــدان در شــبکه های خارجــی را ســر و ســامان 
دادن بــه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر دانســت. علــی جنتــی در 
حاشــیه مراســم رونمایــی از ســامانه نمایــش درخواســتی 

ســند )VOD( در جمع خبرنگاران، در پاســخ 
در  هنرمنــدان  حضــور  دربــاره  ســوالی  بــه 
شــبکه های ماهــواره ای اظهــار داشــت: یکــی 
از راه هــای جلوگیــری از همــکاری هنرمنــدان 
راه انــدازی  ماهــواره ای،  شــبکه های  بــا 
همیــن ســامانه »ســند« اســت؛ چــون بــا ایــن 
کشــور آثــار  شــیوه، هنرمنــدان مــا در داخــل 

کــه آثارشــان درآمــد دارد. خــود را تهیــه می کننــد و می داننــد 
کار  کشــور  گران در داخــل  گفتــه جنتــی، وقتــی ســینما ــه   ب
کــه  نداشــته باشــند، طبیعتــا بــه دنبــال جایــی می رونــد 

کننــد و درآمــد داشــته باشــند.  بتواننــد فعالیــت 
شــبکه های  بــا  کــه  هنرمندانــی  گــر  ا اینکــه  دربــاره  وی 

کشــور  بــه  دیگــر  بــار  می کننــد،  همــکاری  ماهــواره ای 
داد:  توضیــح  می دهیــد،  آن هــا  بــه  کار  مجــوز  برگردنــد، 
دربــاره ایــن موضــوع االن نمی شــود نظــر قطعــی داد؛ بایــد 

ببینیــم چــه اتفاقاتــی مــی افتــد. 
گفتــه  کــه  اظهارنظــرش  دربــاره  جنتــی 
نیســت  صــالح  بــه  فیلم هــا  بعضــی  بــود 
کــران شــود و اینکــه ایــن آثــار از فیلم هــای  ا
گفــت:  هســتند،  امســال  فجــر  جشــنواره 
ــه، فیلم هــای جشــنواره فجــر امســال ایــن  ن

ندارنــد. را  مشــکل 
بــا  مغایــر  فیلم هــا  گاهــی  افــزود:  جنتــی   
کــه مجــوز گرفتــه، ســاخته می شــود؛ بنابراین  فیلمنامــه ای 
کــران  بایــد ایــن مشــکل حــل شــود تــا بتوانیــم آن هــا را ا
کنیــم. گفتنــی اســت VOD یــک مجموعــه خدماتــی اســت 
 IPTV پــروژه  از طریــق زیرســاخت های مخابراتــی و  کــه 

قابــل دریافــت اســت.

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:
ضرورتسامانبخشیبهاقتصادفرهنگوهنر

5فرهنگ و هنر پنجشنبـــــه  6 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 102ضرورت سامان بخشی به اقتصاد ... ســـــال دوم       ݡسݒ

 با حضور گروس عبدالملکیان؛
جشنوارهشعر»بویعیدی«

بهاصفهانمیآید
ــوی عیــدی«  کیمیــای وطــن: پنجمیــن جشــنواره شــعر »ب
برگــزار  اصفهــان  دانشــگاه  در  معاصــر  شــعرای  باحضــور 
می شــود. ســه شــاعر برجســته و شــناخته شــده معاصــر، دکتــر 
کبــری  گــروس عبدالملکیــان و  محمدحســین بهرامیــان، 
موســوی قهفرخــی از مهمانــان ویــژه ایــن مراســم هســتند 
کــه بــا هــدف شناســایی اســتعدادهای نــو در شعرســرایی 
ارســال  جهــت  می تواننــد  عالقه منــدان  می شــود.  برگــزار 
آثــار خــود بــه ایــن جشــنواره تــا 9 اســفندماه آثــار خــود را در 
قالــب آزاد و بــا موضوعــات بهــار و نــوروز بــه آدرس ایمیــل 
ایــن  کننــد.  ارســال   kanoonghandeparsi@gmail.com
جشــنواره در روز  11 اســفندماه از ســاعت 13:30 در محــل 
تــاالر پیامبــر اعظــم )ص( واقــع در دانشــگاه اصفهــان برگــزار 

می شــود.

مسابقهکتابخوانی
»نجاتآب،نجاتزندگی«

کل  اداره  بســیج  پایــگاه  فرمانــده  وطــن:  کیمیــای 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان از برگــزاری مســابقه 
همــکاری  بــا  زندگــی«  نجــات  آب،  »نجــات  کتابخوانــی 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان خبــر داد.  علــی جعفرپــور 
اظهــار داشــت: عمــوم مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــبکه 
بــرای   booki.ir آدرس  بــا  کشــور  حرفــه ای   کتابخوانــان 
ــد.  کنن ــدام  ــابقه اق ــرکت در مس ــگاه و ش ــن پای ــام در ای ــت ن ثب
وی بــا بیــان اینکــه مهلــت شــرکت در مســابقه تا  20 اســفندماه 
خواهــد بــود، افــزود: به 30 نفر از برندگان، کارت هدیه ســیصد 

هــزار ریالــی اهــدا می شــود.

انتشارزندگینامهشهیدستاری
منصــور  شــهید  زندگینامــه  نــگارش  پایــان  از  رســولی  رضــا 
ســتاری - فرمانــده ســابق نیــروی هوایــی ارتــش -  خبــر داد. 
ایــن نویســنده در این بــاره گفــت: علی رغــم اینکــه مــن ایــن 
کتــاب را بــه صــورت زندگینامــه مســتند کار کــردم و تخیلــی در 
کار نبــردم، امــا پــر از فــراز و فرودهــای جــذاب داســتانی  آن بــه 
بــود. البتــه مجموعــه اتفاقات زندگی شــهید ســتاری تا حدی 
کــه نوشــتن زندگــی اش نیــازی بــه تخیــل  فــراز و فــرود دارد 
ــرای خواننــده جذابیــت ایجــاد  ــه همیــن صــورت ب ــدارد و ب ن
ــام دارد. ــم ها« ن ــاب »از چش کت ــن  ــت ای ــی اس گفتن ــد.  می کن

اخبار کوتاه

حرفونقل
کــرد همیشــه دلــش خواســته  - ابراهیــم حاتمی کیــا اعــالم 
کــه فیلمــی دربــاره شــهدای مدافــع حــرم بســازد؛ امــا  اســت 

دفعتــا نمی توانــد ســراغ ســاخت چنیــن اثــری بــرود.
از  پرهیــز  و  خــردورزی  تعقــل،  فرخ نــژاد،  حمیــد   -
دانســت. امــروز  جامعــه  مبــرم  نیــاز  را  افراطی گــری 

- کتــاب »گلــی بی منــت بارون« )تفســیری از شــخصیت و 
شــاعرانگی حســین پناهی(، نوشــته غالمعلی الهی و داود 
کیانی، در 150 صفحه، با شــمارگان 1200 نســخه و قیمت 
کتــاب عرضــه  ــازار  ــه ب ــا ب 12000 تومــان در انتشــارات آناپن

شــده اســت.
- محمــد مســاوات ســال آینــده نمایــش »یافت آبــاد« را در 

تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرا می کنــد.
نشســت  در  صداوســیما،  ســازمان  رییــس  ســرافراز،   -
قدردانــی از دســت اندرکاران ســریال »کیمیــا« بــر لــزوم توجه 
بــه فیلمنامه برنامه های نمایشــی و ســریال ها تاکیــد کرد.

کــرد  کادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار اعــالم  - آ
ــی را در  ــال تغییرات ــر، امس ــال اخی ــار در 30 س ــرای اولین ب ب

ــد. ــاد می کن ــکار ایج ــمه های اس ــر مجس ظاه
کتــاب ســال  کبــر نبــوی، دبیــر پنجمیــن دوره جایــزه  - ا
بــه  تندیــس  اهــدای دو  بــه  اشــاره  بــا  ایــران  ســینمای 
کــرد:  بهتریــن ترجمــه و تالیــف در ایــن مراســم، بیــان 
نکوداشــت های ایــن دوره بــه شــکل غافلگیرانــه ای برگــزار 

می شــود.
- گــروه موســیقی »ســون« بعــد از برپایــی چندین کنســرت 
مختلــف در تهــران و شهرســتان ها، همچنــان در تکاپــوی 

تولیــد تازه تریــن آلبــوم موســیقی خــود اســت.
صاحب ســبک  آهنگســاز  و  نوازنــده  کامــکار،  اردوان   -
موســیقی ایرانــی از بهبــود شــرایط جســمانی و بازگشــت بــه 
حــوزه آمــوزش بــه عالقه مندان ســنتورنوازی ســخن گفت.

کــه قــرار بــود فیلمنامــه »اینجــا بــاران  - محمــد حمــزه ای 
صــدا نــدارد« را بــه عنــوان اولیــن فیلــم ســینمایی خــود 
کنــد، بــه دلیــل نبــود حمایت هــا از ســاخت آن  کارگردانــی 

انصــراف داد.
- هرمــز فرهــت، آهنگســاز و موسیقی شــناس پیشکســوت 
کشــور  کنــون دوران بازنشســتگی خــود را در  کــه ا ایرانــی 
ایرلنــد می گذرانــد، پــس از حــدود 35 ســال، ســفری بــه 

ــران خواهــد داشــت. ای
- بــا آمــاده شــدن یــک مجموعــه محبــوب مســتند، اعــالم 
کــه بــا  گوینــده مشــهور بریتانیایــی  شــده دیویــد اتنبــرو، 
صــدای فراموش نشــدنی خــود مســتند »ســیاره زمیــن« را 
کــرد، در قســمت دوم آن نیــز حضــور  در ذهــن مــردم حــک 

خواهــد داشــت.

سخن روز

اجرائیه
ونده: 9309980361501365شماره  شماره اجرائیه: 9410420361500166 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/11/26 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه : 931471تار
1 نام : مهشاد  نام خانوادگی : حاجی آبادی رنانی  نام پدر : احمد نشانی: اصفهان 
یم مجتمع سینا واحد 3 مشخصات محکوم علیه  یور کوچه مر ملک شهر خ 17 شهر
ردیف 1 نام: سیامک  نام خانوادگی: ناصری  نام پدر:صادق  نشانی: اصفهان 
به:   محکوم  دهکده   معاماللتی  بنگاه  یم  مر کوچه  از  بعد  یور  شهر خ 17  شهر  ملک 
به شماره 9410090361501205و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست 
دادنامه مربوطه 9409970361500176محکوم علیه محکوم است به پرداخت 400 
ینه دادرسی  یال بابت هز عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و  مبلغ 2560000ر
حق  در  یال  ر  2/550/000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  وکیل  الوکاله  حق  و 
دن دادنامه رعایت تبصره 2  ینه اجرا. با توجه به غیابی بو صندوق دولت بابت هز
یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف  ماده 306 الزامی است.  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی  ده ر
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر  وز کلیه اموال خو سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها  منقول ، به طور مشر
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالی  کلیه  و  مذکور  حسابهای 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
د  اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم  ) مواد  8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در  علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
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 
نصف  معادل  نقدی  جزایی  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم 
آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی 
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  توسط محکوم علیه خواهد بو
الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 27دادگاه   مالی 1394( شماره: 34229/ م 

خانواده شهرستان اصفهان – حسین جمالی

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای مصطفی فالحت دارای شناسنامه شماره 6 
ده و چنین توضیح داده  6603/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/10/7 یخ  تار در   50 بشناسنامه  وازه  در پایین  فالحت  حسین  وان  شادر که 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
وجه 2- زهره  به 1- محترم حلوائی اصفهانی به ش ش 49261 نسبت با متوفی ز
زند3-  جالل فالحت  فر متوفی  با  به ش ش 70836 نسبت  وازه  در پایین  فالحت 
پایین  فالحت  رسول   -4 زند  فر متوفی  با  نسبت   7206 ش  ش  به  وازه  در پایین 
وازه به ش ش 6 نسبت  زند 5- مصطفی فالحت پایین در وازه به ش ش 886 فر در
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور زند اینک با انجام تشر با متوفی فر

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34136/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ
ونده: 9409980358600753  پر شماره در خواست: 9410460358600024 شماره 
یاست محترم اداره  یخ تنظیم : 1394/11/21 ر شماره بایگانی شعبه : 940769 تار
محمد  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما،  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
به  وع  نامشر یق  به طر اتهام تحصیل مال  به  د  زند محمو فر دی ده چشمه  محمو
همایون  شکایت  موضوع   7 ب   940769 کالسه  ونده  پر در  یال  ر  284400000 مبلغ 
ابالغ  و  هستند  تعقیب  تحت  پرسی  باز این  طرف  از   ، رضا  احمد  زند  فر غالمی 
 . است  نگردیده  ممکن  ایشان  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار
بدینوسیله در اجرای ماده 115  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
یخ انتشار آگهی  در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تار
پرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در  در شعبه 7 باز
خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
یخ انتشار آگهی اقدام  از تار از یکماه  د. در صورت  عدم حضور پس  حاضر شو
باشد.  می  اصفهان  دادگستری  عهده  بر  انتشار  ینه  هز آمد.  خواهد  بعمل  قانونی 
پرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  شماره : 34238/م الف باز

– مهدی اسماعیلی

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
آقای حجت اله شعر باف کرمی دارای شناسنامه شماره 576 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6699/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1392/11/8  وان اکبر شعر باف کرمی بشناسنامه 3 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- ربابه شعرباف  به 1- اصغر شعرباف کرمی به ش ش 2 نسبت با متوفی فر
زند3-  عباس شعر باف کرمی به ش ش  کرمی به ش ش 456 نسبت با متوفی فر
زند 4- منصور شعر باف کرمی به ش ش 2 نسبت با متوفی  7 نسبت با متوفی فر
زند 6- رسول  زند 5- ولی اله شعر باف کرمی  به ش ش 603 نسبت با متوفی فر فر
زند 7- لیال شعر باف کرمی به ش  شعر باف کرمی به ش ش 575 نسبت با متوفی فر
زند 8- حجت اله شعر باف کرمی به ش ش 576 نسبت  ش 229 نسبت با متوفی فر
را در سه نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور زند اینک با انجام تشر با متوفی فر
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف سه  ماه به دادگاه تقدیم  از تار او باشد  متوفی نزد 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34137/م الف رئیس شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
شرح  به   8091 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  ابراهیمی  رضا  محمد  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6590/94 کالسه  به  دادخواست 
وان عباس ابراهیمی خوراسگانی بشناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/8/11 یخ  تار در   3144
زند   فر  133 خوراسگانی  ابراهیمی  حسین   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
خوراسگانی   ابراهیمی  علیرضا    -3 زند  فر  317 خوراسگانی  ابراهیمی  اکبر   -2

زند 5- بتول ابراهیمی  زند 4- محمد رضا ابراهیمی خوراسگانی 8091 فر 8533 فر
صدیقه   -7 زند  فر  18086 خوراسگانی  ابراهیمی  زهرا   -6 زند  فر  480 خوراسگانی 
اینک  والغیر  همسر   5 نژاد  شایان  همدم   -7 زند  فر  7379 خوراسگانی  ابراهیمی 
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
یخ نشر نخستین  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  آگهی ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد 

34156/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ
ونده: 9409986825300715شماره  شماره ابالغیه: 9410106825309793شماره پر
مصطفی  شاکی   / خواهان   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  940805 شعبه:  بایگانی 
بند به خواسته اعسار   به طرفیت خوانده / متهم جعفر دژنه  فالحتی دادخواستی 
ده که  به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو از پرداخت محکوم 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- ارجاع و به کالسه  9409986825300715ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/02/22 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 34271/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

آگهی ابالغ
ونده:  پر 9410466836700033شماره  خواست:  در  شماره 
یخ تنظیم: 1394/11/28  9409986836700350شماره بایگانی شعبه: 940805 تار
بطرفیت  اسفندی  زهرا  خانم  وکالت  با  ناصر  زند  فر توسلی  یم  مر خانم  خواهان 
زند غالمحسین ، دادخواستی به خواسته طالق  آقای محمد رضا کبیری طادی فر
وجه(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  )به درخواست ز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در  نمو
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر – مجتمع شهید قدوسی - طبقه 
وقت  و  گردیده  ثبت   7 خ  ونده940805   پر کالسه   به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2
المکان  به علت مجهول  12تعیین شده است.  آن 1395/01/25 ساعت  رسیدگی 
از  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  و درخواست خواهان  دن خوانده  بو
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
و  دادخواست  دوم  )نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت نماید( و در وقت مقر ضمائم را در
شهرستان  خانواده   7دادگاه  شعبه   حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  34267/م 

وانه ناصری اصفهان – پر

اجرائیه
ونده:  پر شماره   9410426825300345 اجرائیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/01  9409986825300323شماره بایگانی شعبه : 940371تار
مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : علی   نام خانوادگی : فتحی احمد آبادی   نام 

یبا شهر – احمد  یدون  نشانی: اصفهان – شهرستان مبارکه – مبارکه - ز پدر : فر
نام خانوادگی:  نام: علیرضا     1 آباد پالک 224مشخصات محکوم علیهم ردیف 
– بن بست استقالل کد پستی  با هنر  پدر:-   نشانی: اصفهان - خ  نام  مردانی   
8138775591 2- نام : پایه گذاران سپاهان نشانی : اصفهان – اصفهان – خ کاوه 
– کوی آزادی بن بست استقالل پالک 30  محکوم به:  بموجب در خواست اجرای 
9409976825301277محکوم  مربوطه  دادنامه  وشماره   شماره  به  مربوطه  حکم 
یال  علیهما محکوم اند به نحو تضا منی به پرداخت مبلغ شصت و چها ر میلیون ر
زش واقعی چک بر مبنای  بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا  چک  یخ  تار از  تورم  نرخ 
ینه  یال بابت هز جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ر
یال بابت حق االجرا نیز بر  های دادرسی در حق محکوم له پرداخت مبلغ 3200000 ر
یخ ابالغ اجرائیه :  عهده  محکوم علیه می باشد .  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
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 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 

اجرای محکومیت مالی 1394(
 شماره: 34270/ م الف 

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

آگهی احضار متهم
شعبه  این   941316 شماره  ونده  پر در  غالمرضا  زند  فر الفقراء  خادم  سعید  آقای 
بر اساس ماده  این وسیله  به  ید.  قرار دار امانت تحت تعقیب  اتهام خیانت در  به 
یخ نشر  د ظرف یک ماه از تار 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شو
ر به  آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقر

د.  موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شو
 – شماره : 34231/ م الف دادیار شعبه 38 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

عباس کیانی



آرسنالسهلانگار
ومسیخونسرد

کــه ونگــر  ح بــود  پیــش از شــروع بــازی، ایــن بحــث مطــر
ــا  گرفــت؛ آی کتیکــی در نظــر خواهــد  ــدار چــه تا ــرای ایــن دی ب
ــان  ــازی همیشگی ش ــبک ب ــه س ک ــد  ــش می خواه از بازیکنان
را بــه اجــرا بگذارنــد و رو بــه بــازی مالکانــه خواهــد آورد یــا بــا 
گذاشــتن تــوپ و میــدان بــه حریــف، بــه دنبــال بــاز  دراختیــار 

کــردن دروازه بارســا روی ضدحمــات خواهــد بــود.
مقابــل  مشــابهی  تجربــه  گروهــی،  مرحلــه  در  توپچی هــا 
تــوپ  مالکیــت  دادن  بــا  دیــدار،  آن  در  و  داشــتند  بایــرن 
بــه تیــم حریــف و اســتفاده از ضدحمــات، توانســتند 0-2 
ونگــر  کــه  شــد  مشــخص  زود  برســند.خیلی  پیــروزی  بــه 
ــدار دیشــب هــم، برنامــه مشــابهی داشــت و وقتــی  ــرای دی ب
تراشــتگن  بــا  کســلیدچمبرلین  ا الکــس   ،22 دقیقــه  در 
گل اول بــازی بــه ثمــر برســد  تک به تــک شــد و نزدیــک بــود 
کــه ایــن حربــه می توانــد بــرای شکســت دادن  مشــخص شــد 

بارســا هــم موثــر باشــد.
آرســنالی ها تــا دقیقــه 70 توانســتند بــه خوبــی از دروازه شــان 
دوم  نیمــه  ابتدایــی  دقایــق  در  گرچــه  ا و  کننــد  مراقبــت 
دروازه شــان چنــد بــار تهدیــد شــد، امــا بــاز هــم بــه کســب یــک 
کــه فکــر  نتیجــه خــوب امیــدوار بودنــد؛ امــا دقیقــا در زمانــی 
کتیــک، ضربــه نهایــی را بــه  می کردنــد می تواننــد بــا تغییــر تا
کننــد، اســیر ضدحملــه حریــف شــدند؛ اشــتباهی  بارســا وارد 
کــو هــم مرتکــب شــده  گذشــته در دیــدار مقابــل مونا کــه ســال 

ــد. ــت خوردن ــه 3-1 شکس ــد و در خان بودن
ــه دیگــر و  ــا یــک اشــتباه بچه گان ــو فامینــی ب در نهایــت متی
دادن یــک پنالتــی بــی مــورد، انــدک امیدهــای آرســنال بــرای 
جبــران نتیجــه در دیــدار برگشــت را از بیــن بــرد. البتــه اشــتباه 
کر مرتکــب شــد کــه حــاال هــواداران آرســنال به  اول را پرمرتســا
کــرده انــد؛  ســریال اشــتباهات او در دیدارهــای مهــم عــادت 
کــه بــا اخــراج شــدن از بــازی، نقــش  ماننــد دیــدار برابــر چلســی 

مهمــی  در شکســت تیمــش داشــت.
کــه بــه لطــف مثلــث  در مقابــل، بارســا، بــار دیگــر نشــان داد 
کــه خیلــی  مخــوف خــط حملــه اش، حتــی در دیدارهایــی 
درخشــانی  پیروزی هــای  می توانــد  نیســت،  العــاده  فــوق 
ــل  ــدار را لیون ــن دی ــا در ای گل بارس ــر دو  ــاورد. ه ــت بی ــه دس ب
کــه تــا پیــش از ایــن هرگــز نتوانســته  مســی بــه ثمــر رســاند 
گل  روی  تســلطش  امــا  کنــد؛  بــاز  را  پترچــک  دروازه  بــود 
کــه چنــدان بــه شکســتن ایــن طلســم فکــر  اول، نشــان داد 
گلزنــی بــرای تیمــش بود.حــاال  نمی کــرد و تنهــا بــه دنبــال 
رکــورد شکســت ناپذیری بارســا، بــه 33 دیــدار رســیده اســت 
گــر حریفــان  و رؤیــای تکــرار ســه گانه، همچنــان پابرجاســت. ا
بارســا تــا پایــان فصــل ماننــد آرســنال، اشــتباهاتی مبتدیانــه 
داشــته باشــند، آن هــا بــی تردیــد می تواننــد بــار دیگــر فصــل را 

بــا ســه جــام بــه پایــان برســانند.

مسئوالنکمیتهانضباطی
درارتباطبا»مظلومی«
مرتکباشتباهنشوند

کاپ، در ایــن  گفت وگــو بــا خبرنــگار  محســن بزرگــی در 
کــرده بــه زودی  کمیتــه انضباطــی اعــام  کــه دبیــر  بــاره 
مظلومــی  دربــاره  اظهــارات  دربــاره  کمیتــه  ایــن  رای 
اظهــار  شــد،  خواهــد  اعــام  برتــر  لیــگ  داوری هــای 
بــاره  ایــن  در  انضباطــی  کمیتــه  کــه  امیــدوارم  داشــت: 
کــه در آن صــورت بــه صــورت  مرتکــب اشــتباهی نشــود 
ع  کمیتــه انضباطــی در ارتبــاط بــا ایــن نــو آمــاری، عملکــرد 
اظهارنظرهــا در فصــل جــاری لیــگ برتــر را منتشــر و اعــام 

کــرد. خواهیــم 
کــرده قصــد  کمیتــه انضباطــی اعــام  کــه   وی در ایــن بــاره 
دارد مهــدی رحمتــی را بــه خاطــر حملــه بــه محمــد نصرتی 
کنــد، افــزود: بــاز هــم اظهــار امیــدواری می کنــم  احضــار 
کمیتــه انضباطــی در حــق خودشــان  کــه ایــن اعضــای 
بدآخــری نکننــد. هــواداران اســتقال، دل خوشــی از ایــن 
قضــاوت  همــواره  چــون  ندارنــد؛  مســئوالنش  و  کمیتــه 
ــد. بــه  ــا تیــم اســتقال انجــام نداده ان خوبــی در ارتبــاط ب
ایــن خاطــر در روزهــای پایانــی ایــن فدراســیون بهتــر اســت 
کــه بدآخــری نکننــد. معاونــت حقوقــی باشــگاه اســتقال 
ع  کــرار و موضــو همچنیــن در ارتبــاط بــا مصاحبــه امــروز 
کــرد: دســتور  ناراحتــی مســئوالن ایــن باشــگاه خاطرنشــان 
کــرار از ســوی بهــرام افشــارزاده واصــل شــده  شــکایت از 
کارشــناس مربوطــه دادیــم تــا اقدامــات الزم  و آن را بــه 
در ایــن ارتبــاط صــورت بگیــرد.  ایــن مقــام حقوقــی در 
کــرار در ایــران نباشــد،  کــه وقتــی  پاســخ بــه ایــن ســوال 
ایــن شــکایت چــه ســودی بــرای باشــگاه اســتقال خواهــد 
ــردد.  ــر می گ ــران ب ــه ای ــره روزی ب ــت: او باالخ گف ــت،  داش
کمیتــه حقوقــی باشــگاه  درصــدد بررســی و  درحــال حاضــر 
کیفــری  کارشناســی مصاحبــه ایــن فــرد اســت تــا بــه لحــاظ 
گیــرد؛ ضمــن اینکــه ایــن  ع تحــت تعقیــب قــرار  موضــو
بازیکــن پیــش از ایــن هــم، چنیــن شــرایطی را تجربــه 
کرار در باشــگاه  کــه  کــرد: زمانــی  کیــد  کــرده اســت. بزرگــی تا
ــر  ــه منج ک ــود آورد  ــه وج ــکاتی ب ــود، مش ــازی ب کتورس ترا
بــه شــکایت از وی شــد. او پــس از بازگشــت بــه ایــران، 
ــن  ــه همی ــد و ب ــی ش ــکایت ها دادگاه ــان ش ــر هم ــه خاط ب
خاطــر مــا نیــز اقدامــات الزم را انجــام می دهیــم؛ چــون 
می دانیــم او باالخــره بــه ایــران خواهــد آمــد؛ حتــی بــرای 

ــارت حــرم امــام رضــا)ع(. زی

همگام با ورزش

دراولینهفتهرقابتباشگاههایبرترآسیا:

کرد! آتشفشانسپاهان،فوران

ورزشگاه: شهدای فوالدشهر
گر: حدود 4هزار نفر تماشا

بــرای   )51 و   13 دقایــق  )در  پریــرا  لوســیانو  گل هــا: 
ســپاهان

 اخطــار: لوســیانو پریــرا از ســپاهان، طریــق احمــد از 
النصــر امــارات

کریشانتا دیان پریرا )از سریانکا(    داور: 
کرمــی عبــداهلل  گــردان،  شــهاب  ایــران:   ســپاهان 
ــی  ــا غفــوری )از دقیقــه 90 عل ــا دوانــی، وری ــاردو پ لئون
)از  ســنیادایبریچیچ  ســعیدقائدی فر،  احمــدی( 
دقیقــه 74، امیــن جهان عالیــان( فوزیــل موســایف، 
پریــرا  لوســیانو  فاضلــی،  حســین  کریمــی،  علــی 
حبیــب   ،87 دقیقــه  )از  خلعتبــری  محمدرضــا  و 

ایگوراســتیماچ مربــی:  گردانــی(. 
طــارق  جــال،  خالــد  احمدشــنبه،  امــارات:  النصــر 
احمــد )از دقیقــه 55، ســالم صالــح( محمــود خمیــس، 
کوکــو )از دقیقــه 80،احمــد خمیــس(،  کمبوا جیــرس 
لوییــس خیمــه نــز )ازدقیقــه 76، جاســم یعقــوب(، 
الیــاس،  احمــد  امیرمبــارک،  پیترویپــا،  جاناتــان 
علــی ســالم العامــری و خلیفــه مبــارک. مربــی: ایــوان 

ایوانوویــچ.
رقابــت  را در  گام خــود  اولیــن  فــوالد ســپاهان،  تیــم 
باشــگاه های برتــر آســیا محکــم برداشــت و تیــم النصــر 

ــرد. ک ــر 0 بدرقــه  ــا شکســت 2 ب امــارات را ب
کامی هــای  نا جبــران  بــرای  ســپاهان  زردپوشــان 
ــه رغــم  ــر و ب ــه دار خــود در رقابت هــای لیــگ برت دنبال
کــه  کــه اخیــرا در هیئــت مدیــره روی داده  اتفاقاتــی 
آســتانه  در  کفعمــی   حســین  اســتعفای  بــه  منجــر 
گردیــد و پــاره ای مســایل  شــروع مســابقات آســیایی 
کــه بیــش از  حاشــیه ای دیگــر، آن هــم  در شــرایطی 
هــر زمــان دیگــری بــه آرامــش، وحــدت و همدلــی نیــاز 
دارنــد، بــا عزمــی  جــزم بــرای پیــروزی در اولیــن بــازی 
آســیایی و دفــاع از آبــرو وحیثیــت باشــگاه خــود، بــه 
مصــاف تیــم النصــر امــارات شــتافتند و قدرتمندانــه 
ورزشــگاه  در  را  آســیایی  ارزشــمند  پیــروزی  اولیــن 

گرفتنــد. جشــن  فوالدشــهر  شــهدای 
کــه عنــوان دار نایــب قهرمانــی  در مســابقات   ســپاهان 
روزهــای  بــه  رســیدن  بــرای  اســت،   2007 آســیایی 
النصــر  کامــا حرفــه ای  بــا تیــم  اوج خــود، در دیــدار 
نــام  بــه  تجربــه ای  بــا  مربــی  وجــود  از  کــه  امــارات 
ایــوان ایوانوویــچ یونانــی برخــوردار بــود، بــا چهــره ای 
متفــاوت و بــا ترکیبــی تــازه، بــدون محــرم و رســول 
نویدکیــا، هــادی عقیلــی و رحمــان احمــدی بــه میــدان 
کــرد و بــا ارایــه یــک  کوبنــده و تهاجمــی  آغــاز  آمــد و 
و  ســهمگین  شــوت  13بــا  دقیقــه  در  خــوب،  بــازی 
غافلگیرانــه لوســیانو پریــرا دروازه النصــر را فروریخــت. 
دروازه  بــر  کــه  فشــارهایی  روی  اســتیماچ  گردان  شــا
قــرار  گلزنــی  موقعیــت  در  بارهــا  داشــتند،  النصــر 
محمدرضــا  و  فاضلــی  نهایــی  ضربــات  امــا  گرفتنــد؛ 
کــه در ایــن دیــدار چهــره پرفروغــی داشــت،  خلعتبــری 
کــه  در چارچــوب نبــود و فرصت هــای طایــی زیــادی 
بــرای فاضلــی و خلعتبــری فراهــم شــده بــود، یکــی 
گل پریــرا  پــس از دیگــری بــه هــدر رفــت  تــا بــا تنهــا 
بــه رختکــن برونــد؛ ضمــن اینکــه در طــول 45 دقیقــه 
گــردان بــه طــور  ــار هــم دروازه  نیمــه اول حتــی یــک ب

جــدی تهدیــد نشــد.
را  بــازی  ســپاهان  زردپوشــان  هــم   را  دوم  نیمــه 
روی  از   ،51 دقیقــه  در  و  کردنــد  آغــاز  قدرتمندانــه  
سرلوســیانو  روی  تــوپ  غفــوری،  وریــا  عالــی  ارســال 
پریــرا جفــت وجــور شــد تــا بــا یــک ضربــه مهارنشــدنی 
گل دوم خــود و تیــم ســپاهان را بــه ثمــر رســاند. ســر، 

گل هــای خــورده،  گردان ایوانوویــچ بــرای جبــران   شــا
کردنــد؛ امــا دفــاع منطقــی زردپوشــان  خیلــی تــاش 
بــه ویــژه عبــداهلل  بــود؛  گلزنــی آن هــا شــده  از  مانــع 
دفــع  در  تعصــب  بــا  و  شــجاعانه  الحــق  کرمــی  کــه 
فرســتاده  ســپاهان  دروازه  روی  کــه  توپ هایــی 

گذاشــت. تمــام  ســنگ  می شــد، 
و  نقــص  بــدون  بــازی  ایــن  در  ســپاهان  بازیکنــان   
لوســیانو  بازیکــن  بهتریــن  امــا  شــدند؛  ظاهــر  خــوب 
کــه فراتــر از لیــگ برتــر، در ســطح باالیــی  پریــرا بــود 
کــرد. تیــم ســپاهان در مســابقات آســیایی  هنرنمایــی 
بــا بــرد برابــر النصــر، 9 بــرد، 5 باخــت و 5 تســاوی را در 
کارنامــه درخشــان خــود  بــه ثبــت رســاند.نیمار، ســتاره 
فوتبــال برزیلــی تیــم النصــر، بــه دلیــل مصدومیــت، 
بــود!  بازمانــده  دیــدار  ایــن  در  تیمــش  همراهــی  از 
فوتبــال  لیــگ  رییــس ســازمان  تــاج،  آقــای مهــدی 
ســپاهان  تیــم  دو  بــازی  ویــژه  میهمــان  کشــورمان، 

ایــران و النصــر امــارات بــود.                                                                                                          
محمــد  دکتــر  کفعمــی،  حســین  اســتعفای  از  پــس 
کل ورزش وجوانــان اســتان  سلطان حســینی، مدیــر 
طــی حکمــی  از ســوی مهنــدس ســبحانی، مدیــر عامل 
فــوالد مبارکــه، بــه عضویــت هیئــت مدیــره باشــگاه 

فــوالد ســپاهان درآمــد و جایگزیــن کفعمی شــد.

سپاهان

سرویس  ورزشی
اصغر قلندری

ورزشگاه: عبداهلل بن خلیفه دوحه قطر
گر:  حدود یک هزار نفر تماشا

گل : مهدی رجب زاده )دقیقه 46 ( برای ذوب آهن
اخطار: چیکو فلورس از لخویا.

حمــام علــی  مظاهــری،  محمدرشــید  آهــن:  ذوب    
 محمــد نژادمهدی، هــادی محمــدی، ولیــد اســماعیل 
مهــدی مهدی  پــور، قاســم حدادی فــر، مرتضــی تبریــزی 
)86- دانیــال اســماعیلی فر(، احســان پهلــوان، مهــدی 
کاوه رضایــی )85-  کامــدار(،  رجــب زاده )88- احمــد 

گل محمــدی. مســعود حســن زاده( مربــی: یحیــی 
لخویــا: لکومــت المینــه، محمــد موســی، چیکــو فلــورس 
تایســیر  مفتــاح،  خالــد  محمدمونتــاری(   71 )ازدقیقــه 
محمــد، نــام تائــه هــی، احمــد محمــد ) از دقیقــه 77 
کنی  مســا یوســف  یــاف،  بــود  کریــم  جونیــور(  لوییــز 
کــو. مربــی: جمــال بــل ماضــی اســماعیل محمــد و دیا

کمک هــا: یانــگ وانــگ  کیــم جونــگ هــوک ،  داوران: 
کــره جنوبــی. کیــم یونگ هــا از 

ــا علــم بــه  ســفید وســبز پوشــان تیــم ذوب آهــن ایــران ب
لخویــای  تیــم  مقابــل  در  دیدارخــود  اولیــن  در  اینکــه 
قطــر، آن هــم در ورزشــگاه عبــداهلل بــن خلیفــه دوحــه 

کار ســختی را پیــش رو خواهنــد داشــت، از لحظــه شــروع 
کردنــد و  کتیــک بــازی هجومــی،  کار را آغــاز  مســابقه بــا تا
بــا عملکــرد و دوندگــی خوبشــان، بــه ویژه، هافبک هــا 
نقــص   بــی  پاســکاری های  بــا  انگیــزه  بــا  مهاجمــان  و 
تیــم  بــه  و  کردنــد  تنــگ  مغــرور  میزبــان   بــر  را  عرصــه 

حرفــه ای لخویــا اجــازه عــرض انــدام ندادنــد.
کارشــناس  انصاری فــرد،  حســین  محمــد  گفتــه  بــه 
کار تحلیــل ایــن بــازی را در شــبکه ورزش بــر  کــه  فوتبــال 
گل محمــدی، از جملــه مربیــان  عهــده داشــت، یحیــی 
ــت  ــال اس ــری در فوتب ــده مربیگ ــرا و پدی ــجاع وجوان گ ش
و فراتــر از لیــگ ایــران،  بــدون هــراس از جوان گرایــی 
کار خــود دارد و باهمیــن  فوتبــال هجومــی  را در دســتور 
کــرده اســت؛  روش بــه نتایــج خوبــی هــم دســت پیــدا 
گزینــه بســیار خوبــی اســت بــرای هدایــت  ضمــن اینکــه 

کشــورمان. تیم هــای ملــی  جوانــان و امیــد 
بااخــاق  و  بادانــش  مربــی  ایــن  جــوان  گردان  شــا
کــه در طــول بازی هــای لیــگ برتــر،  فوتبــال ایــران 

بازی هــای  ارایــه  بــا  را  گل محمــدی  اعتمــاد  جــواب 
مــزد  کــه  البتــه  صــد  و  داده انــد  خودشــان  خــوب 
گرفتــن در رده ســوم جــدول  زحماتشــان را هــم بــا قــرار 
ســختکوش  حریــف  مقابــل  در  شــجاعانه  انــد،  گرفتــه 

خــود ظاهــر شــدند و بــا گل دقیقــه 46 مهــدی رجب زاده 
کاوه رضایــی ــی  ــاس عال ــه خــود( از پ ــا تجرب ــان ب  )کاپیت

هنرنمایــی  مقهــور  خانه شــان  در  را  لخویایی هــا 
کــه بــرای تمــام حریفــان  کردنــد و ثابــت نمودنــد  خــود 
سرشــار  کــه  جمال بن ماضــی  گردان  خطرسازند.شــا
کبــر و غــرور پــای بــه میــدان نهــاده و ذوب آهنی هــا  از 
کــه  گلــی  گرفتــه بودنــد، پــس از دریافــت  را دســت کم 
رجــب زاده ماهرانــه و بــا یــک ضربــه آرام و دقیــق بــه ثمــر 
رســاند، بــه بــازی پربرخــورد فیزیکــی روی آوردنــد و بــا 
کار  گــون، هرچــه در تــوان داشــتند، بــه  گونا ترفند هــای 
گرفتنــد؛ امــا راهــی بــه دروازه ذوب آهــن نیافتنــد و در 
نهایــت شکســت خانگــی را پذیــرا شــدند و هــر ســه امتیــاز 

کردنــد. گــذار  ایــن بــازی را بــه تیــم میهمــان وا
کــه در نیمــه دوم، تیــم برتــر میــدان  ذوب آهنی هــا هــم 
ــک  ــه ی ــتگی ناپذیر و ارای ــاد و خس ــی زی ــا دوندگ ــد ب بودن

بــازی تهاجمــی  و دفــاع منطقــی 
میــدان  اولیــن  از  اصــول،  و 

آســیایی ســربلند 
ن  و بیــر

آمدنــد. 

مضــاف بــر اینکــه بــا ایــن پیــروزی مقتدرانــه، در همیــن 
گرفتنــد. زهرچشــم  حریفــان  همــه  از  اول  هفتــه 

مهــدی  بــازی:  ایــن  در  آهــن  ذوب  بهترین هــای 
دوندگــی  بــا  کــه  باتجربــه  کاپیتــان  رجــب زاده، 
قاســم  زد،  را  آهــن  ذوب  برتــری  گل  خســتگی ناپذیر  
کــه در مواقــع الزم بــه خــط  حدادی فــر، هافبــک نفــوذی 

شــایانی  کمک هــای  هــم  دفاعــی 
کــه  تبریــزی  مرتضــی  و  کــرد 
بازی هــای  بهتریــن  از  یکــی 

ــش درآورد. ــه نمای ــود را ب خ

در مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا:

گرفت! ذوبآهندرقطر،زهرچشم
لخویاقطر0ـــذوبآهنایران1

کــه در تابســتان 2015 در ازای 25 میلیــون  ممفیــس دپــای 
ــه منچســتریونایتد پیوســت  ــد از پــی اس وی آیندهــوون ب پون
کنــد.  تــا بــه امــروز نتوانســته در ایــن تیــم، انتظــارات را بــرآورده 
کــه در 30 بــازی اردویــژه  او بــر خــاف درخشــش در آیندهــوون 

از  بــازی   32 در  و  رســانده  ثمــر  بــه  گل   22
کــه بــرای  رقابت هــای مختلــف فصــل جــاری 
گل بــه ثمــر  خ بــه میــدان رفتــه، 6  شــیاطین ســر

اســت. رســانده 
گفــت:  لنــدن  مراســمی در  در  22ســاله  دپــای 
گرفــت  همیشــه نمی تــوان تصمیمــات درســتی 
کــه مرتکــب اشــتباه هــم شــوید.  و ممکــن اســت 

ــون از  ــت؛ چ ــم اس ــم مه ــا ه کردن ه ــتباه  ــن اش ــرم همی ــه نظ ب
اشــتباهات خــود، می توانیــد درس بگیریــد و تجربه انــدوزی 

کنیــد.
خ پوشــان منچســتر پرســیده شــد  وقتــی از مهاجــم هلنــدی سر
کــرده ای، پاســخ داد: نــه  کنــون انتظــارات را بــرآورده  ــا تا کــه آی

کنــم، ســخت  هنــوز؛ امــا بــرای اینکــه انتظــارات را بــرآورده 
کــرد. مــن از خــودم انتظــارات زیــادی دارم و  تــاش خواهــم 
بــرای  روز دقیقــی  کنــم. نمی توانــم  تــا پیشــرفت  در تاشــم 
کنــم؛ ولــی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.  بازگشــتم بــه اوج تعییــن 
بــه هــر حــال اعتمادبه نفــس و تجربــه در ایــن 

کنــد. کمــک  راه می توانــد بــه مــن 
لوییــز  ولــزی  دســتیار  از  تمجیــد  در  وی 
این گونــه  را  خــود  صحبت هــای  فن خــال 
اســطوره  یــک   ، گیگــز  رایــان  داد:  ادامــه 
کــرده  صحبــت  مــن  بــا  خیلــی  او  اســت. 
او  می کنــد.  مــن  بــه  هــم  توصیه هایــی  و 
از هــر جهــت  کــرده و می توانــد  را تجربــه  تقریبــا همــه چیــز 
شــوم،  جزییــات  وارد  نمی خواهــم  کنــد.  کمــک  مــن  بــه 
هــم  رونــی  ویــن  می کنــد.  کار  مــن  بــا  بســیار  رایــان  ولــی 
ــذارد. آن هــا، اســطوره هایی ــا مــن در میــان می گ  نظراتــش را ب

الهام بخش هستند که توصیه های خوبی برای من دارند.

کنم هنوزنتوانستهامدرمنچستریونایتد،انتظاراترابرآورده
ــاره اعتصــاب بازیکنــان پرســپولیس  جــواد منافــی درب
کــه  حاشــیه هایی  و  دوشــنبه  روز  تمریــن  در 
چنــد  گفــت:  آمــد،   وجــود  بــه  زمینــه  ایــن  در 
فعالیــت  پرســپولیس  در  خــودم  کــه  پیــش   ســال 

وجــود  بــه  شــرایطی  چنیــن  می کــردم، 
و  نیســتیم  تیــم  نزدیــک  االن  مــا  آمــد. 
خ  ر اتفاقاتــی  چــه  دقیقــا  نمی دانیــم 
داده و تــا چــه حــد باشــگاه بــه تعهداتــش 
االن  پرســپولیس  اســت.  کــرده  عمــل 
و  دارد  جــدول  در  خوبــی  شــرایط 
می کنــد.  بــازی  فوتبــال  هــم  خــوب 

بازیکنــان  ایــن وضعیــت اعتصــاب  مــن معتقــدم در 
ســنگین اتفاقــی  هــواداران  بــرای   پرســپولیس 

 بود.
طــرف می تــوان  یــک  از  البتــه  افــزود:  ادامــه  در  وی 
حــق را بــه بازیکنــان هــم داد؛ چــون آن هــا دنبــال حــق 

و حقوقشــان هســتند. 
می شــوند؛  ناراحــت  هــم  هــواداران  طرفــی  از 
در  ع  موضــو ایــن  اســت  ممکــن  چــون 
تاثیــر  پرســپولیس  قهرمانــی   سرنوشــت 
مشــکات  ایــن  کــه  امیــدوارم  بگــذارد. 
هرچــه زودتــر برطــرف شــود تا پرســپولیس 

همیشــه در آرامــش باشــد.
قهرمانــی  شــانس  دربــاره  منافــی 
تصریــح  امســال  لیــگ  در  پرســپولیس 
کــرد: مطمئنــا ایــن تیــم یکــی از مدعیــان 
پرســپولیس  بــود.  خواهــد  جــدی 
شــود.  قهرمــان  می توانــد  نیــاورد،  بدشانســی  گــر   ا
کــه پرســپولیس در چنــد بــازی از  امســال شــاهد بودیــم 
 داوری ضربه دید و در چند مسابقه هم بدشانس بود. 
آن هــا بــا ایــن فوتبــال می تواننــد در لیــگ برتــر قهرمــان 

شوند.

اعتصاببازیکنانپرسپولیسبرایهوادارانسنگینبود

گذاری دو ورزشــگاه به باشــگاه های پرســپولیس  چندی پیش مراســم وا
ایــن  مدیــران  و  شــد  برگــزار  تهــران  شــهرداری  ســوی  از  اســتقال،   و 

2 باشــگاه حمایت های زیادی از این اقدام شــهرداری انجام دادند.
کاظمــی  را  کــه مســئوالن باشــگاه پرســپولیس ورزشــگاه شــهید   حــاال امــا 
ــز و درشــت ایــن ورزشــگاه بیشــتر  ــا مشــکات ری ــد، ب گرفتــه ان ــار  در اختی
کار ســختی بــرای اداره ایــن ورزشــگاه  کــه  آشــنا شــده انــد و فهمیــده انــد 

دارنــد.
 عــاوه بــر نقایــص زیــاد ایــن ورزشــگاه، از همــه نظــر، باشــگاه پرســپولیس 
ورزشــگاه  ایــن  از  نگهــداری  بــرای  تومــان  میلیــون   200 ماهــی  بایــد 
ع فشــار اقتصــادی بیشــتری بــه ایــن باشــگاه  کــه ایــن موضــو کنــد  هزینــه 

ــی آورد. م
مســئوالن  نوعــی  بــه  تــا  شــده  باعــث  ع  ایــن موضــو می شــود  شــنیده   
چــرا  شــوند؛  پشــیمان  ورزشــگاه  ایــن  گرفتــن  از  پرســپولیس  باشــگاه 
سرســام آور  کافــی  انــدازه  بــه  درفشــی فر  ورزشــگاه  هزینه هــای   کــه 

هست.

کاظمیبرایپرسپولیس دردسرهایورزشگاه

اینکــه  کبــر طاهــری  درخصــوص  کیمیــای وطــن ، علی ا گــزارش  بــه 
گفتــه می شــود بدهــی مالیاتــی ســنگین برخــی از بازیکنــان پرســپولیس 
کــرد: بــه هــر حــال  بــرای ایــن باشــگاه دردسر ســاز  شــده اســت، عنــوان 
کــه بدهــی  پرداخــت مالیــات تکلیفــی قانونــی اســت. طبیعــی اســت 
مالیاتــی تعــدادی از بازیکنــان و مربیــان انباشــته شــده و از قبــل اســت و 
کــه در روز هــای آتــی، بــه نوعــی ایــن مشــکات  بــه دنبــال ایــن هســتیم 

کنیــم. را حــل 
گذشــته اش بــا برانکــو و محوریــت ایــن نشســت  وی دربــاره جلســه شــب 
یــادآور شــد: برانکــو بعــد از بازگشــت از مرخصــی فرصــت پیــدا نکــرده بــود 
تــا جلســه ای بــا هــم داشــته باشــیم و ایــن نشســت، سه شــنبه شــب 
برگــزار شــد. جلســه مــا محوریــت خاصــی نداشــت و در خصــوص مســایل 

روز باشــگاه بــه صحبــت پرداختیــم.

چــه  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرســت 
بازیکنانــی بــرای تمدیــد قــرارداد در اولویــت ایــن باشــگاه قــرار دارنــد 
کــه بخواهیــم  کــرد: در ایــن بــاره فعــا بــه قطعیــت نرســیده ایم  تصریــح 
شــد قــرارداد  تمدیــد  بازیکنــی  بــا  هــرگاه  کنیــم.  صحبــت   دربــاره اش 

 آن را به اطاع هواداران خواهیم رساند.
ایوانکوویــچ  برانکــو  قــرارداد  تمدیــد  بحــث  درخصــوص  طاهــری 
را  الزم  اقــدام  خــود  زمــان  در  هــم  مــورد  ایــن  در  گفــت:  نیــز 
تیــم،  ســرمربی  قــرارداد  تمدیــد  بحــث  داد.  خواهیــم  انجــام 
را  خــودش  خــاص  زمــان  قطعــا  کــه  اســت  تشــریفاتی   بحثــی 

می طلبد.
بازیکنــان  اینکــه  بــر  مبنــی  اظهار نظرهــا  بعضــی  بــه  کنــش  وا در  وی 
کــه  پرســپولیس حــق دارنــد دنبــال حــق  وحقــوق خــود باشــند، در حالــی 
ــود  ــای خ خ پوشــان تــا اینجــای فصــل بیــش از 40 درصــد قرارداد ه سر
کــرد: مــن قصــد پاســخگویی بــه فــردی  کرده انــد، عنــوان  را دریافــت 
ــر ایــن  کــه در ایــن فصــل ســعی مــا ب ــان بهتــر می دانیــد  ــدارم. خودت را ن
کــه پرداختــی بــه بازیکنــان بــه موقــع انجــام شــود و تــا االن هــم بــه  بــوده 
همیــن شــکل بــوده اســت. ضمــن اینکــه از روز دوشــنبه پرداختی هــای 
وجــود  بابــت  ایــن  از  مشــکلی  و  داشــته ایم  بازیکنــان  بــه   جدیــدی 

ندارد.

بدهیمالیاتیبازیکنانپرسپولیس
ازقبلاست

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پنجشنبـــــه  6 اسفندماه 6139۴  آتشفشان سپاهان، فوران کرد!
ـــمـــاره 102 ســـــال دوم       ݡسݒ

بازتاب گسترده 
برد ذوب آهن در قطر
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آگهی مزایده )نوبت اول(
ونده کالسه  اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پر اجرای احکام شعبه 
و  یمی و علیه شرکت تعاونی تولید کنسر اجرایی  کالسه 940505 ج/ 1 له عباس کر
و  بابت اصل خواسته  یال  ر مبلغ 2/140/827/354  به خواسته مطالبه ی  مرکز 
وزسه  ر در  ای  مزایده  جلسه  دولتی  االجرای  حق  بابت  یال  ر  35/992/500 مبلغ 
الی 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه  شنبه مورخ 94/12/25 ساعت 8/30 
ساختمان  از  تر  پایین  متر   200  ، نیکبخت  خیابان   ، )اصفهان  در  واقع  حقوقی   1
بیمه  جنب   ، صدوق  شیخ  سمت  به  اصفهان  استان  کل  دادگستری  مرکزی 

پارسیان ، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه سوم ، واحد 5( برگزارنماید.
یه کارشناس طبق لیست پیوستی:  اوصاف مورد مزایده بر اساس نظر

یال می باشد.  یه کارشناسی 2/168/453/320 ر زش مجموع اموال طبق نظر ار
وز قبل از جلسه مزایده از اموال فوق واقع در اصفهان،  ید می توانند 5 ر طالبین خر
و  شهرک صنعتی جی، خیابان هشتم ، فرعی دوم ، پالک 13 شرکت تعاونی کنسر
دارند  را  مزایده  این  در  شرکت  حق  کسانی  نمایند.  درج(بازدید  ماهی  مرکز)تن 
را به حساب سپرده دادگستری  پایه ی کارشناسی  از مبلغ  که حداقل 10درصد 
برنده  باشند.  داشته  همراه  را  آن  فیش  و  یز  وار ملی  بانک  نزد   2171290210008

ین قیمت را پیشنهاد دهد. تر مزایده فردی است که باال
 -900998095100017 شماره  ونده  پر موضوع  یابی  ز ار به  مربوط  پیوست  گزارش 
اموال  لیست  طبق   - اصفهان  دادگستری  حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای   1 شعبه 

توقیفی مورخ 94/11/15 و لیست کاالهای اعالمی مرحله دوم
یخ انقضا96/11 یال(   تار 1-جوهر نمک گالنی 4 لیتری راگا   13 کاال     522/600 )ر
یخ انقضا: 95/9 یال ( تار 2-مایع دستشویی 500 گرمی یکتا   11 کاال    159/720) ر

انقضا:  )کاال(   896/700 کاال   49 سی   سی   750 بلک  اولترا  لباسشوئی  3-مایع 
95/9

یخ انقضا: 95/6 یال( تار 4-صابون لوکس 90 گرمی   216 کاال   1/620/000 )ر
یخ انقضا: 95/8 یال( تار دیس   233 کاال 4/194/000 )ر 5-کشک 250 گرمی ناو

یخ انقضا:  یال( تار در ماشینی سمکو 500 گرمی 1512 کاال 25/855/200 )ر 6-پو
 95/10

یخ انقضا: 96/8  یال(تار در دستی 500 سمکو  4440کاال  000/ 43/956 )ر 7-پو
یخ انقضا 95/6 یال تار 8-رب یک کیلوئی اشکان 4 کاال  108/000 ر

یخ انقضا :96/6  یال( تار زاد فلزی 400 گرمی 1 کاال 000/ 96 )ر 9-چای شهر
یخ انقضا 96/7  یال( تار زاد 500 گرمی قرمز 1 کاال 96/000 )ر 10-چای شهر

یخ انقضا: 95/5 توضیحات :در  یال( تار 11-پایا 1 لیتری 410 کاال 10/578/000 )ر
طعم های مختلف

یخ انقضا:95/6 - 95/10  یال( تار 12-پایا 200سی سی 16692 کاال 100/152/000 )ر

یخ انقضا: 95/2  یال تار وش پاپا 429 کاال 1/287/000 ر 13-لواشک 500فر
یخ انقضا :95/9 یال( تار 14-رب انار فافا 323 کاال 11/628/000 )ر

یخ انقضا: 95/6 یال( تار 15-رب گوجه فرنگی فافا 192 کاال 600/ 5/529 )ر
یخ انقضا: 95/5 یال( تار 16-لواشک الک پشتی 360 کاال 4/320/000 )ر

یخ انقضا: 95/10 یال( تار 17-مربای هویج فافا 132 کاال 1/980/000 )ر
یخ انقضا: 95/11 یال( تار 18-مربای آلبالو فافا  161 کاال  800/ 2/704)ر

یخ انقضا: 97 یال( تار 19-عسل شیشه ای 150 گرمی 276 کاال  000/ 3/864 )ر
یخ انقضا : 97 یال( تار 20-عسل 500 گرمی 224 کاال 000/ 7/280 )ر

یخ انقضا 97 یال( تار 21-عسل خرسی 24 کاال 708/000 )ر
یخ انقضا : 97 یال( تار یستال 800گرمی 33 کاال 2/227/500)ر 22-عسل کر

یخ انقضا:97 یال تار 23-عسل 300 گرمی 164 کاال 4/100/000ر
یخ انقضا:97 یال( تار 24-عسل شیشه ای 700 گرمی باموم 160 کاال 6/400/000)ر

یخ  تار یال(  )ر  1/783/500 کاال   41 موم  بدون  گرمی   700 ای  شیشه  25-عسل 
انقضا:97

یخ انقضا :97 یال( تار 26-عسل پت 1000 گرمی بدون موم 186 کاال 11/160/000 )ر
یخ انقضا:97 یال( تار 27-عسل 1000 گرمی بنکه موم دار 68 کاال 4/148/000 )ر

یخ انقضا:97 یال( تار 28-عسل 1000 گرمی بنکه بدون موم دار 3 کاال 180/000 )ر
یخ انقضا: 95/10 یال( تار ین 62 کاال 000/ 186 )ر ر یز 300 گرمی فراز 29-سویا ر

یخ انقضا95/10 یال(تار ین23کاال717/600 )ر ر 30-ماش 450گرمی فراز
یخ  تار یال(  1/539/900)ر کاال   59 آدا  وم  ار گرمی   340 انجیر  31-مربای 

انقضا:95/7
یخ انقضا:95/6 یال( تار 32- کمپوت انجیر700 گرمی 58 کاال 2/523/000 )ر

یال( 95/9  33-دال عدس 900 گرمی مهرگان 41 کاال 1/402/200)ر
یخ انقضا:95/9 یال( تار 34- لوبیا قرمز 900گرمی مهرگان 1 کاال 400/ 35 )ر

یخ انقضا: 95/9 یال( تار یز 900گرمی مهرگان 41 کاال 1/107/000 )ر 35- عدس ر
یال( مصرف :فله ای 36- لوبیا سفید 10 کیلوئی مهرگان 10 کاال 378/000 )ر

یخ انقضا:95/8 یال(تار 37- نبات ساده مهرگان : 20 کاال 420/000 )ر
یخ  یال(تار )ر  268/800 کاال   8 گرمی    680 شیشه  آکچین  ممتاز  خیارشور   -38

انقضا:95/7
یخ  تار یال(  )ر  108/000 کاال   6 گرمی   680 آکچین  ای  شیشه  مخلوط  ترشی   -39

انقضا: 94/3
یخ انقضا: 94/10 یال( تار 40- ژله تیوپی 440کاال 1/320/000 )ر

یخ انقضا:94/9 یال( تار 41- ژله خانواده : 156 کاال 2/620/800 )ر
یخ انقضا:95/8 یال(تار 42- اسپاگتی 700 گرمی 480 کاال 6/912/000)ر
یخ انقضا: 96/8 یال( تار 43- گالب کاشان 3800 کاال 202/920/000 )ر

یخ  تار یال(   500 گرمی در شکل های  مختلف 280 کاال 3/024/000)ر 44- فرمی 
انقضا: 95/11

یخ  تار یال(   500 گرمی در طعم های  مختلف 538 کاال 5/810/400)ر 45- فرمی 
انقضا: 96/3

یخ انقضا: 95/6 یال( تار 46- الزانیا پیش پخت 250گرمی 35 کاال 693/000 )ر
یخ انقضا: 95/6 یال( تار 47- الزانیا پیش پخت 450گرمی 19 کاال 478/800 )ر

یخ انقضا: 95/4 یال( تار 48- مربا توت فرنگی زشک 200، 17 کاال 255/000 )ر
یال( 49- رب گوجه 1 کیلوئی زشک 1 کاال 27/000 )ر

یخ  یال(تار ژه در طعم های مختلف 2758 کاال 322/686/000)ر در ژله دار 50- پو
انقضا:95/6

یخ انقضا:96/6 یال( تار 51-دستمال 900برگ تندیس 300کاال 8/250/000 )ر
یخ انقضا:96/6 یال(تار 52- دستمال ماشینی تندیس 1316 کاال 11/186/000)ر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 53- دستمال 100برگ تندیس 280 کاال 1/960/000)ر
یخ انقضا: 96/6 یال( تار 54- دستمال 200برگ تندیس 1720 کاال 15/480/000 )ر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 55- دستمال 300برگ تندیس 800 کاال 14/000/000 )ر
یخ انقضا: 96/6 یال( تار 56- دستمال دوقلو تندیس 576 کاال 9/216/000 )ر

انقضا:  یخ  تار یال(  17/286/000)ر کاال   1032 ن  نستر گلدار  دوقلو  57-دستمال 
96/6

یخ انقضا: 96/6 یال( تار ن 48 کاال 1/920/000 )ر 58- دستمال حوله ای نستر
انقضا:  یخ  تار یال(  )ر  9/280/000 کاال   640 گلدار  ن  نستر 300برگ  دستمال   -59

96/6
یخ انقضا: 96/6 یال( تار ن 1872 کاال 18/720/000 )ر 60- دستمال 200برگ نستر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 61- دستمال حوله ای تندیس 300 کاال 12/000/000 )ر
یخ انقضا:96/6 یال( تار واسکاج 240 کاال 936/000 )ر 62- ابر

یخ  یال( تار 63- دستمال کاغذی ماشینی توپی آرمیتا 2624 کاال 39/360/000 )ر
انقضا:96/6

یخ انقضا:96/11 یال( تار 64- جرم گیر 1 لیتری گلفام 1812 کاال 21/744/000)ر
یخ انقضا:96/11 یال( تار 65- جرم گیر 4 لیتری گلفام 168 کاال 4/888/800)ر

یخ انقضا:96/11 یال(تار 66- لوله بازکن 1 لیتری لیندا 259کاال 5/516/700)ر
یخ  تار یال(  20/097/000)ر کاال   957 ادیب  1000گرمی  ظرفشوئی  مایع   -67

انقضا:95/11
یخ  تار یال(  876/000)ر کاال   146 شمشاد  لیتری   3 دستشوئی  مایع   -68

انقضا:95/12
یخ  تار یال(  3/657/600)ر کاال   254 شمشاد  گرمی   500 دستشوئی  مایع   -69

انقضا:95/11

یخ  تار یال(  2/786/400)ر کاال   172 شمشاد  گرمی   1000 دستشوئی  مایع   -70
انقضا:95/12

یخ انقضا:95/11 یال(تار 71- شامپو پاوه شمشاد 274 کاال 2/137/200)ر
یخ انقضا:95/9 یال(تار 72- شامپو 220 گرمی شمشاد 176 کاال 1/372/800)ر

یخ  تار یال(  8/148/000)ر کاال   194 ادیب  لیتری   2 دستشوئی  مایع   -73
انقضا:95/12

یخ انقضا:96 یال( تار 74- دستمال 200برگ پونل 500 کاال 5/750/000)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 75- دستمال 300برگ پونل 1260 کاال 22/050/000)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 76- دستمال دلسی دوقلو پونل 420 کاال 8/400/000)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 77-دستمال 4 قلو دلسی 372 کاال 13/020/000)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 78- دستمال شش قلو دلسی 736 کاال 36/064/000)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 79- دستمال 9 قلو دلسی 150 کاال 9/750/000)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 80- دستمال حوله ای 2قلوپونل 39 کاال 1/462/500)ر
یخ انقضا:95/11 یال(تار 81- شامپو سدرشمشاد 384 کاال 4/608/000 )ر

یخ انقضا:95/11 یال(تار 82- شامپو بابونه شمشاد 576 کاال 6/566/400 )ر
یخ انقضا:95/11 یال(تار 83- شامپو سیر شمشاد 576 کاال 6/566/400 )ر

یال( مصرف: فله ای یتون فله ای)کیلوگرم(2500کاال 000/000/ 500 )ر وغن ز 84- ر
یال( 85- تن ماهی درج 180 گرمی ایزی اپن 4000 کاال 800/000/ 136)ر

یال( 86- تن ماهی درج 180 گرمی ایزی اپن -شویدی 1900 کاال 67/260/000)ر
یخ انقضا:96/5 تار

یخ  یال(تار 178/360/000)ر 5200کاال  ماهی  قلیه  گرمی   180 درج  ماهی  تن   -87
انقضا:96/2

یخ  یال(تار )ر  53/100/000 1500کاال  اپن  ایزی   - گرمی   180 دی  دو درج   -88
انقضا:96/9 

یخ  یال(تار 41/250/000)ر 1100کاال  اپن  ایزی  درج-  گرمی   180 ماهی  ساالد   -89
انقضا:96/1

یخ انقضا:96/5  یال(تار 90- تن ماهی درج 150 گرمی ساده 1100 کاال 000و660و33)ر
 -900998095100017 شماره  ونده  پر موضوع  یابی  ز ار به  مربوط  پیوست  گزارش 
اموال  لیست  طبق  اصفهان-  دادگستری  حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای   1 شعبه 

توقیفی مورخ 94/11/15 و لیست کاالهای اعالمی مرحله دوم
جمع: تعداد کل هر کاال 80/043

یال(2/168/453/320 زش مواد غذایی و بهداشتی )ر جمع کل ار
دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

شماره:34236/ م الف

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
خانم فرنگیس نصر الهی طرقی دارای شناسنامه شماره 871 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6729/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  وان محمد رضا غفوری رشیدی بشناسنامه 3037 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/11/2 اقامتگاه دائمی خو
منحصر است به پدر و مادر و الغیر 1- فرنگیس نصر الهی طرقی به ش ش 871 
نسبت بامتوفی مادر2- غالمرضا غفوری رشیدی به ش ش 1339 نسبت بامتوفی  
را در یک نوبت پی در  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر اینک با انجام تشر پدر
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34163/م الف رئیس شعبه 10شورای دادگاه 

حل اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ
9409980354400028شماره  ونده:  پر 9410100354407513شماره  ابالغیه:  شماره 
وعی  ر مز محمد   / خواهان   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  941001 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / اصغر رفیعی  تخما قلوئی به شماره کالسه 941001 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به   محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به    118 ک 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر  شهرستان اصفهان نمو
اصفهان )118 جزایی سابق( واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
و  ارجاع  اتاق شماره 457  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 
 1395/02/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980354400028ثبت  کالسه   به 
متهم  دن خوانده /  بو المکان  به علت مجهول  08:00تعیین شده است.  و ساعت 
آیین دادرسی دادگاه  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 34243/م  و در وقت مقر یافت  را در
الف متصدی امور دفتری شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی 

سابق( – 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   217 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  ابراهیم  آقای 
ده و چنین توضیح  6725/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/9/4 اقامتگاه دائمی  وان بهرام زمانی  بشناسنامه 2 در تار داده که شادر
و  پسر   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو
 -2 زند  فر متوفی  با  نسبت   217 ش  ش  به  زمانی  ابراهیم   -1 همسر  یک  و  دختر   7
زند 3- صدیقه زمانی به ش  اسماعیل زمانی به ش ش 18404 نسبت با متوفی فر
زند  زند 4- کبری زمانی به ش ش 401 نسبت با متوفی فر ش 424 نسبت با متوفی فر
زند 6- شهره زمانی به ش ش  5- زهره زمانی به ش ش 1282 نسبت با متوفی فر
زند  یم زمانی به ش ش 3414 به نسبت با متوفی فر زند 7- مر 903 نسبت با متوفی فر
زند 9- رباب نجار زاده به ش  8- سارا زمانی به ش ش 3243 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست  ش 86 نسبت با متوفی همسر والغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار
حل  10شورای  شعبه  رئیس  الف  34205/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ
9209980350700456شماره  ونده:  پر 9410100350712802شماره  ابالغیه:  شماره 
نظر  تجدید  خصوص  در   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  920517 شعبه:  بایگانی 
حسینی   احسان  خوانده  طرفیت  به  رمضانعلی  زند  فر نیاء  رستم  سعید  خواهی 
اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواهی   نظر  تجدید  خواسته   به 

مجهول  حسینی  احسان  خوانده  نظر  تجدید  نامبرده  که  انجا  از  و  است  ده  نمو
یخ نشر جهت  تار از  وز  ر  10 ابالغ میگردد ظرف مهلت  نامبرده  به  المکان می باشد 
یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی  در
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان   شهرستان 
به  و  ارجاع  اتاق شماره 311  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
ید  کالسه  9209980350700456ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دار
ونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید  به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پر
عمومی  دادگاه   7 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34239/م  شماره:  میگردد.  ارسال  نظر 

حقوقی شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس

آگهی ابالغ
ونده: 9409986836300699شماره  شماره ابالغیه: 9410106836303090شماره پر
دابه  سو شاکی   / خواهان   1394/11/25 تنظیم:  یخ  تار  941492 شعبه:  بایگانی 
اشرفی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید طاهران  به خواسته طالق به 
ده که جهت  وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو درخواست ز
میر  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده  3دادگاه  شعبه  به  رسیدگی 
شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل   – میر(  )خ  فندرسکی 
9409986836300699ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   301 اتاق    -  3 طبقه   - قدوسی 
 . است  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/02/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  34263/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر

حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

آزاد   : شغل  خداداد  پدر:  نام  هوره   درخشان  خانوادگی:  نام  اسکندر  آقای   : نام 
سید  آقای   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
علی  نام خانوادگی : عاملی نام پدر: سید محمد حسین شغل : آزاد نشانی محل 
بی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل به   اقامت : اصفهان ، رهنان خیابان شهیدان غر
یخ 94/9/25 حوزه 25  شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 715 تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
یال بابت اصل خواسته  و مبلغ  یال معادل دو میلیون و پانصد  هزار ر 2500/000 ر
ینه دادرسی و همچنین  یال بابت هز یال معادل یکصد و شصت هزار ر 160/000 ر
و  حکم  اجرای  لغایت   91/9/30 چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت 
محاسبه آن بر اساس  نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در حق خواهان و نیز نیم  عشر حق االجرایی در حق اجرای احکام شوراها. ماده 
34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 34116/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
شماره  شناسنامه  دارای  شیرانی  آرش  وکالت  با  الرگیجی  رحمانی  آزاده  خانم 
خواست  در  شورا  این  از   6617/94 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1100026320
وان غالمحسین رحمانی  ده و چنین توضیح داده که شادر گواهی حصر وراثت نمو
زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   93/4/9 یخ  تار در   4 بشناسنامه  الرگیجی  

متولی الرگیجی 4  به 1- صغری  آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  گفته 
زند 3- خدیجه رحمانی الرگیجی  همسر  2- آزاده رحمانی الرگیجی 1100026320 فر
 938 الرگیجی  رحمانی  زهرا   -5 زند  فر  58 الرگیجی  رحمانی  فاطمه   -4 زند  فر  39
زند  زند 7- مجید رحمانی الرگیجی 11 فر زند 6- افسانه رحمانی الرگیجی 994 فر فر
یفات مقدماتی  انجام تشر با  اینک  زند والغیر  فر 8- مهدی رحمانی الرگیجی 922 
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در را  مزبور درخواست 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34151/م الف رئیس شعبه 10 

دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
وقی دارای شناسنامه شماره 30418 به شرح دادخواست  ز یا قدیری خور خانم ثر
ده و چنین  به کالسه 6589/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در   267 بشناسنامه  وجنی   بر وی  خسر ویز  پر وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/5
 16 وی  خسر یم  مر  -2 همسر   30418 وقی  ز خور قدیری  یا  ثر  -1 به  است  منحصر 
 900 وجنی  بر وی  خسر علی   -4 زند  فر  2593 وجنی  بر وی  خسر محبوبه   -3 زند  فر
نوبت  یک  در را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  الغیر  و  زند  فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 
شد. شماره : 34155/م الف رئیس شعبه  10دادگاه شورای حل اختالف استان 

اصفهان

آگهی ابالغ
ونده: 9409980351800344شماره  شماره ابالغیه: 9410106836303194شماره پر
یزه  عز شاکی   / خواهان   1394/11/28 تنظیم:  یخ  تار  940345 شعبه:  بایگانی 
دهگانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد بی کب به خواسته مطالبه نفقه 
ده  و مطالبه  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 3دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
- خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهید قدوسی - طبقه 3 - اتاق 301ارجاع و به کالسه  9409980351800344ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/07 و ساعت 11:30تعیین شده است . به 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  34264/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر

حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
ونده: 9409986837100484شماره  شماره ابالغیه: 9410106837103098شماره پر
یخ تنظیم: 1394/11/25 خواهان / شاکی محمد مهدی   بایگانی شعبه: 941159 تار
خواسته  به  صادقی   سحر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ملکی  صیاد 
ده  اعساراز پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
- خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهید قدوسی - طبقه 1 - اتاق 105ارجاع و به کالسه  9409986837100484ثبت 
. به  11:00تعیین شده است  گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/29 و ساعت 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 

وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
امور  متصدی  الف  34253/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر

دفتری دادگاه شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان- حسین شفیعی

اجرائیه
ونده: 9409980351600228شماره  شماره اجرائیه: 9410420351600162 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/11/21 مشخصات محکوم له ردیف 1  بایگانی شعبه : 940255تار
نام : فرشته  نام خانوادگی : نادری حسین آبادی  نام پدر : محمد نشانی: اصفهان 
- سجزی – خ شهید حسین خرازی کوی حافظ پ 29 مشخصات محکوم علیه 
نام پدر: غضنفر نشانی:  نام خانوادگی: خدادادی منقاری   نام: مهدی    1 ردیف 
ینبیه باتون – کوی مسجد بن بست هاتف دوم پ 223  محکوم به:   اصفهان – خ ز
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9409970351601037 محکوم 
 10000000 مبلغ  وز  ر زش  ار یال  ر  907321428 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
یال  ر مبلغ 24080357  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  ازدواج  ر در سند  مقر یال  ر
نیم  بابت  یال  ر  45000000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  دادرسی  ینه  هز بابت 
یخ ابالغ اجرائیه  عشر اجرا در حق صندوق دولت  .  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  : 1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د ) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
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 
جزایی  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 34262/ م الف  

جعفر   – اصفهان  شهرستان  خانواده  16دادگاه   شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 
مسلمی امیرانی

ابالغیه
 9409980364901721  : ونده  پر شماره   9410100352806052 ابالغنامه:  شماره 
مشخصات   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  941363  : شعبه  بایگانی  شماره 
نام   -3 شیران   : خانوادگی  نام   -2 شهرام   : نام   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ 
 1395/01/28 حضور:  یخ  تار المکان  مجهول   : نشانی   -4 غالمحسین  پدر: 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  حضور:  محل   08:30  : ساعت  شنبه 
شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
دائر  شما  علیه  قاسمی  یوش  دار شکایت  خصوص  در  حضور  علت   216
حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  غیر  مال  وش  فر  بر 

شوید.
 شماره : 34228/ م الف 
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دانستنی های جالب!
تکلــم  زبــان   ۶۰۰۰ بــه  جهــان  در  می دانیــد:   آیــا 

می شود.
»رم«  نــام  بــه  شــهری  قــاره ای،  هــر  می دانیــد:   آیــا 

دارد.
ســال  ســه  می توانــد  حلــزون  می دانیــد:   آیــا 

بخوابد. 
بــاز  چشــم  یــک  بــا  دلفین هــا  می دانیــد:  آیــا 

. بنــد ا می خو
آیــا می دانیــد: قلــب زنــان نســبت بــه مــردان تندتــر 

. می زنــد 
آیــا میدانیــد: ناراحتی هــای پــا در زنــان ۴ برابــر مــردان 

است.
کوســه ها از بیمــاری ســرطان در امــان  ــا می دانیــد:  آی

هســتند .
مشــابه  خط هــای  گورخــری،  هیــچ  می دانیــد:  آیــا 

نــدارد. دیگــری 
جهــان  جمعیــت  درصــد   ۱۳ می دانیــد:  آیــا 

هســتند. صحرانشــین 
حشــره ها  را  جانــوران  پنجــم  چهــار  می دانیــد:  آیــا 

داده انــد. تشــکیل 
آیــا می دانیــد: زنبــور عســل، تنهــا در یــک پــرواز بــه 

ســر می زنــد. گل   ۷۵
آیــا می دانیــد: چشــم انســان معــادل یــک دوربیــن 

اســت. مگاپیکســل   ۱۳۵
کشــور جهــان  آیــا می دانیــد: ژاپــن، پرمصرف تریــن 

در زمینــه انــرژی اســت.
آرد  چیــن،  بــزرگ  دیــوار  ســاخت  در  می دانیــد:  آیــا 

کار رفتــه اســت. بــه  برنــج 
از  ع المــپ  آیــا می دانیــد: تومــاس ادیســون، مختــر

تاریکــی وحشــت داشــت.
کــودک ۴ ســاله روزانــه بیــش از  آیــا می دانیــد: یــک 

می پرســد! ســوال   ۴۰۰
بــه  قــادر  ســالگی   ۲ ســن  تــا  شــیرها  می دانیــد:  آیــا 

نیســتند. کــردن  غــرش 
 ۱۰ حــدود  ک،  خــا گــرم  یــک  هــر  در  می دانیــد:  آیــا 

می کنــد. زندگــی  کتــری  با میلیــون 
غ هــا  مر می شــود  باعــث  اســترس  می دانیــد:  آیــا 

بدهنــد. دســت  از  را  خــود  پرهــای 
جهــان سراســر  در  غ هــا  مر تعــداد  می دانیــد:   آیــا 

 تقریبا با جمعیت انسان مساوی است.
آیــا می دانیــد: بــه طــور متوســط، هــر فــردی ۵ ســال از 

عمــر خــودش را صــرف خــوردن می کنــد.
رایانــه  صفحــه  از  خوانــدن  ســرعت  می دانیــد:  آیــا 
کندتــر اســت. کاغــذ معمولــی، ۲۵ درصــد  نســبت بــه 
ــاردو داوینچــی«  ــا می دانیــد: نقــاش معــروف »لئون آی
معروف تریــن نقاشــی خــود بــه نــام »لبخنــد مونالیــزا« 

کــرد. را نــه تاریــخ زد و نــه امضــا 
بطــری  یــک  تنهــا  بازیافــت  می دانیــد:  آیــا 
یــک  موردنیــاز  انــرژی  مقــدار  شیشــه ای، 
تامیــن را  ســاعت   ۴ مــدت  بــه  واتــی   ۱۰۰  المــپ 

 می کند.
آیــا می دانیــد: پرنــده فالمینگــو قــادر اســت بــا ســرعتی 
کنــد؛ ایــن پرنــده  کیلومتــر در ســاعت پــرواز  حــدود ۵۵ 
کیلومتــر مســافت را طــی  در یــک شــب حــدود ۶۰۰ 

می کنــد.

دانستنیها

پسر 3متری که قصد ازدواج دارد

درمنــدرا، تبعــه مغــرب میــروت، اوتــار پــرادش هنــد 
اســت. قــد درمنــدرا، بــه علــت نوعــی بیمــاری نــادر 

بیــش از انــدازه بلنــد شــده اســت.
و  می گــردد  خــود  رویاهــای  دختــر  دنبــال  بــه  او   
کــس درخواســت  می خواهــد عاشــق شــود و بــه هــر 
ازدواج  او  بــا  کســی حاضــر نیســت  ازدواج می دهــد، 
کنــد؛ او معتقــد اســت دختــران از او فــرار می کننــد و ایــن 
ــرده  ک ــکل  ــار مش ــرای او دچ ــی را ب ــه زندگ ــرایط ادام ش
کاهــش قــدرت  اســت. ایــن مــرد حــدود ۳ متــری از 

عضالنــی و نیــز دردهــای مختلــف رنــج می بــرد.

 آیا تلفن همراه بر باروری
 زنان و مردان تاثیر دارد؟

تحقیقــات تاثیــر اشــعه های تلفــن همــراه را بــر بــاروری 
کــرده اســت؛ امــا تاثیــر آن بــر بــاروری  مــردان اثبــات 

ــت. ــخص نیس ــوز مش ــا هن خانم ه
ســرگرم  را  زیــادی  زمــان  مــا  بیشــتر  روزهــا،  ایــن   

هســتیم. همراهمــان  تلفن هــای 
کــه ایــن مســئله بــر مهارت هــای  گذشــته از تاثیراتــی   
ارتباطــی ، صبــر و تمرکزمــان دارد، جــای ســوال اســت 
را  فیزیکــی  تاثیــرات  چــه  کوچــک  وســیله  ایــن  کــه 

می توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد؟
کــه از خودتــان جــدا نمی کنیــد،   آیــا ایــن وســیله عزیــز 

کنــد؟ ممکــن اســت در مــادر شــدنتان اخــالل ایجــاد 
 دانشــمندان تحقیقــات زیــادی را بــر تاثیــرات اشــعات 
انســان ها  ســالمت  بــر   )EMR( الکترومغناطیــس 
هســتند.  جــا  همــه  اشــعه ها  ایــن  داده انــد.  انجــام 
مثــل  برقــی  و  خانــه  وســایل  از  کــه  کــم  مقــدار  از 
تــا  می شــود  تولیــد  مایکروفــر  و  لپ تــاپ  تلویزیــون، 
مقدارهــای باالتــر از منابعــی مثــل رادیولــوژی پزشــکی 
اشــعه های  ایــن  هــم  عزیزمــان  موبایــل  البتــه  و 
تحقیقــات  می کنــد.  تولیــد  را  الکترومغناطیــس 
اشــعات  مختلــف  منابــع  بیــن  ارتباطــی  دنبــال  بــه 
الکترومغناطیــس و مشــکالت مختلــف جســمی  مثــل 

بوده انــد. نابــاروری  و  ســردرد  ســرطان، 
کــه قرارگیــری طوالنی مــدت و مــداوم   مشــخص اســت 
در معــرض ایــن اشــعه ها، مشــکالت بســیاری را بــرای 
ســالمتی فــرد ایجــاد می کنــد؛ امــا دربــاره مقدارهــای 
پایین تــر آن چطــور؟ مثــال دو ســاعت پشــت ســر هــم 
کــردن بــا موبایلتان؟بــا اینکــه تصــور می شــود  بــازی 
ایــن چیزهــا می توانــد بــر بــاروری خانم هــا تاثیــر داشــته 
باشــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز چیــزی اثبــات 
نشــده اســت.  دلیــل اینکــه مشــخص نیســت ایــن 
ــی  ــایل الکتریک ــرف وس ــی مص کنون ــطح  ــه س ک ــت  اس

ــت.  ــوده اس ــابقه ب بی س
تــا ایــن انــدازه از ایــن  گذشــته بــه هیــچ عنــوان  در 
کــه هیچکــدام  وســایل اســتفاده نمی شــد و از آنجــا 
ــی ایــن میــزان اســتفاده را نداشــته  و  از نســل های قبل
تــا ایــن حــد در معــرض ایــن اشــعات قــرار نداشــته اند، 
ســال های زیــادی بــرای انجــام تحقیقــات بــر روی آن 
در دســت نیســت؛ ولــی می توانیــد در ســال های آتــی، 
انتظــار اطالعــات زیــادی از تحقیقــات انجــام شــده 

دریــن زمینــه، داشــته باشــید.
قایــان بیشــتر تحت تاثیــر اشــعه های    بــاروری آ

تلفن همــراه اســت
 بــا اینکــه هیــچ مــدرک مســتندی ثابــت نکــرده اســت 
ــاروری خانم هــا را  کــه اشــعات ناشــی از تلفن همــراه، ب
کــه ارتبــاط مشــخصی  پاییــن مــی آورد، ولــی می دانیــم 
بیــن ایــن اشــعات و پاییــن آمــدن تعــداد و تحــرک 
اســپرم وجــود دارد؛ زیــرا تحقیقــات بیشــتری بــر روی 

گرفتــه اســت.  ایــن موضــوع انجــام 
گوشــی موبایــل خــود را  مردهــا نبایــد بــه هیــچ عنــوان 
گر گوشــی را  در جیــب شلوارشــان بگذارنــد، مخصوصا ا
بــا اســتفاده از بلوتــوث اســتفاده می کننــد؛ زیــرا در ایــن 
حالــت اشــعات بســیار نزدیــک بــه شــما خواهنــد بــود. 
کــه بــاروری  متخصصــان در حــوزه بــاروری بــاور دارنــد 
آقایــان بیشــتر تحت تاثیــر اشــعات تلفن همــراه اســت؛ 
زنــان  مثــل تخمدان هــای  مــردان  بیضه هــای  زیــرا 
داخــل بــدن قــرار نــدارد و درنتیجــه در برابــر اشــعات 

ضعیــف الکترومغناطیــس محافظــت نمی شــوند.
از  چگونــه  الکترومغناطیــس،  امــواج  برابــر  در    

کنیــم؟ خــود محافظــت 
بــا ادامــه یافتــن تحقیقــات، چیزهــای بیشــتری درباره 
گونــه وســایل بــر ســالمتی مان می فهمیــم؛  تاثیــر ایــن 
کمی هوشــمندانه تر از  ولــی در حــال حاضــر بهتــر اســت 

کنیــم. ایــن وســایل اســتفاده 
انتقــال  و  نقــل  زمــان  در  موبایــل  گوشــی های   
اطالعــات باالتریــن میــزان اشــعات الکترومغناطیــس 
را تولیــد می کننــد؛ از ایــن رو در صــورت امــکان، در 
گوشــی های خــود هندزفــری بــه  هنــگام اســتفاده از 
کار ببریــد و بــه هیــچ عنــوان آن را در جیــب یــا روی 

نگذاریــد. دامــن خــود 
کیفتــان قــرار دهیــد تــا   بهتــر اســت مویابلتــان را در 
کــه می توانیــد  تــا جایــی  اشــعات آن دورتــر باشــد و 
صحبــت  بــرای  چــه  را  آن  از  اســتفاده  زمــان  مــدت 
دهیــد.  کاهــش  دیگــر  فعالیت هــای  یــا  کــردن 
کنــار خودتــان قــرار  همچنیــن در زمــان خــواب آن را 

کنیــد. خاموشــش  ترجیحــا  و  ندهیــد 
mardoman.net : منبع

خواندنی

کپلــر ۱۶b، نخســتین   ،APOD گــزارش آنــا، بــه نقــل از بــه 
کشــف شــده اســت.  کنــون  کــه تا ســیاره دوتایــی اســت 
گــرد یــک جفــت  بــه  ایــن ســیاره در مــداری ۲۲۹ روزه، 
ــن  ــوری زمی ــال ن ــه ۲۰۰ س ــرم در فاصل کم  ج ــک  ــتاره خن س
گــرد  بــه  کــه خودشــان هــم  ایــن دو ســتاره  می چرخــد. 
جلــوی  از  مدارشــان  در  پی درپــی  می چرخنــد،  یکدیگــر 
یکدیگــر می گذرنــد. ایــن پدیــده از روی زمیــن بــه شــکل 

کلــی منظومــه دیــده می شــود. افتــی در نــور 
کــه دانشــمندان در  کپلــر ۱۶b، زمانــی یافــت شــد  ســیاره 
ناچیــز دیگــر  افــت  یــک  ایــن دو ســتاره متوجــه  بررســی 
گــذر ســیاره از برابــر  کــه بــر اثــر  نیــز در نــور ســامانه شــدند 
تاتوئیــن  ســیاره  ماننــد  درســت  مــی داد؛  خ  ر ســتاره  دو 
دو  ایــن  ســتارگان،  جنــگ  علمی-تخیلــی  داســتان  در 
خورشــید هــم در افــق ایــن ســیاره طلــوع و غــروب می کننــد.
ماننــد  کویــری  ســنگی  ســیاره  یــک   ۱۶b کپلــر  هرچنــد 
ــا  ــا یــک ســیاره ســرد و زیســت ناپذیر ب تاتوئیــن نیســت، ام
کیــوان یــا زحــل  گازی و جرمــی  نزدیــک بــه ســیاره  ســطحی 
کــه یــا لبــاس مناســب ایــن  کنیــد  اســت. پــس برنامه ریــزی 
ــرای  ــا »چشــم انداز آینــده« دیگــری را ب ســیاره را بپوشــید ی
یــک  بــه  دوتایــی  ســتاره  بگیریــد.  نظــر  در  تعطیالتتــان 
ــه  ــه در آن دو ســتاره ب ک گفتــه می شــود  ســامانه ســتاره ای 
هــم نزدیــک هســتند و بــه دور »مرکــز ســنگینی سراســری« 
بررســی های  می کننــد.  گــردش  خــود  میــان  مشــترک 
ســتارگان  از  زیــادی  درصــد  کــه  می دهنــد  نشــان  جدیــد 
یــک ســامانه حداقــل دو ســتاره ای هســتند.  از  بخشــی 
ســتارگان دوتایــی در اخترفیزیــک بســیار مهــم هســتند؛ 
زیــرا ویژگی هــای مــدار آن هــا جــرم و چگالــی آن ســتارگان را 
بــرای اخترشناســان مشــخص می کنــد. ســتارگان دوتایــی 
واقعــی بــا ســتارگان دوتایــی نــوری یکــی نیســتند، تفــاوت 
کــه ســتارگان دوتایــی نــوری از زمیــن و  آن هــا در ایــن  اســت 
از دیــدگاه مــا بــا چشــم غیــر مســلح نزدیــک بــه یکدیگــر و یــا 
گاهــی بــه صــورت یــک ســتاره دیــده می شــوند، ولــی آن هــا 

ــد.  ــر یکدیگــر ندارن گرانشــی ب ــر  هیــچ اث
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کســیر جوانــی روســی«  بــه »ا داروی ضــد پیــری مشــهور 
کــی  خا کــرم  نوعــی  روی  موفقیت آمیــز  آزمایــش  بــا 
موش هــای  در  آن  از  اســتفاده  مثبــت  نتایــج  کســب  و 
 آزمایشــگاهی بــه مرحلــه آزمایــش انســانی نزدیک تــر شــده

 است.
ماسکوفســکی  روزنامــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ضدپیــری  داروی  نوشــت:  مســکو  چــاپ  کامســامولتس 
تولید شده در دانشگاه دولتی آلتای روسیه، آزمایش روی 
گذاشــته و همچنیــن  کــی را بــا موفقیــت پشــت ســر  کــرم خا
داشــته مثبتــی  و  جالــب  نتایــج  آزمایشــگاهی  مــوش   در 

 است.
ســلول های  از  دارو  ایــن  روســی،  روزنامــه  نوشــته  بــه 
کمــک بیوتکنولــوژی ســاخته شــده اســت  بنیادیــن و بــا 
کــه اندام هــا را بــرای تولیــد ســلول های جدیــد بــا هــدف 
تحریــک تضعیف شــده  ســلول های  بــا   جایگزینــی 

 می کند.
شــدند  متوجــه  آزمایشــگاهی  شــرایط  در  دانشــمندان 
رشــد  موجــب  ضدپیــری،  جدیــد  داروی  از  اســتفاده 
اســت  ممکــن  و  اســت  شــده  کبــد  از  بخش هایــی 
دانشــمندان بتواننــد داروهــای دیگــری را مثــال بــرای التیــام 
کننــد و  زخم هــا و بهبــودی اندام هــای بــدن انســان تولیــد 

کننــد. معالجــه  را  کبــد  بیمــاری  و  معــده  زخــم  حتــی 
گــر مراحــل آزمایــش داروی جدیــد  گــزارش، ا بنــا بــر ایــن 
ضدپیــری بــا موفقیــت پایــان یابــد، در آینــده روی افــراد 

داوطلــب آزمایــش خواهــد شــد.
کارشناســان بیولــوژی دانشــگاه  گروهــی از  ســال ۲۰۱۴ هــم 
کســیدان  دولتــی مســکو از تولیــد یــک نــوع قــرص آنتی ا
ــا  ــد عمــر انســان را ت کــه از نظــر تئــوری می توان ــد   خبــر دادن

۱۲۰ سال افزایش دهد. 
دانشــمندان  از  گروهــی  روس،  دانشــمندان  بــر  افــزون 
داروی  ســاخت  ح  طــر چارچــوب  در  هــم  آمریکایــی 
دیابــت  ویــژه  متفورمیــن  داروی  پایــه  بــر  ضدپیــری 

ایرنــا منبــع:  می کننــد.  همــکاری 
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حــال  عیــن  در  و  گران تریــن  ]بدنــی[،  تنبیــه 
رفتــار  اصــالح  و  یادگیــری  ابــزار   کم اثرتریــن 

است. 
کــردن، از ارزش یادگیــری  تکالیــف زیــاد، بــه ویــژه جریمــه 
می شــود.  تحصیلــی  بی میلــی  ســبب  و  اســت  تهــی 
نــه شــود،  نکوهــش  کــودک  عمــل  بایــد  تنبیــه،   در 

 شخصیت او.
از  را  اثــر خــود  کــرد؛ چــون  زیــاده روی  نبایــد  تنبیــه،  در 

می دهــد. دســت 
تنبیــه در جمــع، اثــر مخــرب، ولــی تشــویق در جمــع، اثــر 

ــت دارد. مثب
کودک می گیرد. سرزنش و تحقیر، امنیت خاطر را از 

کودک را در هم می کوبد. تنبیه، شخصیت 
حــس  شــدن  برانگیختــه  ســبب  تنبیــه،  در  زیــاده روی 

شــد. خواهــد  کــودک  در  سرکشــی 

کــودک تنبیــه شــود، بهتــر اســت تــا حــد  وقتــی الزم اســت 
کار بگیریــم؛  امــکان تنبیه هایــی غیــر از تنبیــه بدنــی بــه 
کــردن )بــی توجــه بــودن(. البتــه طــول مــدت  ماننــد قهــر 

قهــر، نبایــد طوالنــی باشــد.
نبایــد  کــردن،  و ســرزنش و حتــی نصیحــت  تنبیــه   در 
افــزوده  طفــل  لجاجــت  بــر  چــون  کــرد؛  زیــاده روی 
ــر ســرزنش و نصیحــت و تنبیــه نیــز از میــان   می شــود و اث

می رود. 
و  ترســو  را  کــودک  آن،  در  زیــاده روی  و  بدنــی  تنبیــه 

مــی آورد. بــار  تســلیم طلب 
کــه ممکــن  آنجــا  تــا  بدنــی  تنبیــه  از  ســفارش می شــود 
و  نــادر  بســیار  مــوارد  در  تنهــا  و  نشــود  اســتفاده  اســت، 
گرفتــه شــود. ضمــن آنکــه، در آن زیــاده روی  کار  ویــژه بــه 

نشــود.
ــا حــد امــکان نبایــد بــه تنبیــه رو  در نخســتین ســال ها، ت

کــرد؛ بــه ویــژه نبایــد از تنبیــه  آورد یــا در آن زیــاده روی 
موثرتــر  تشــویق  ســنین،  ایــن  در  کــرد.  اســتفاده  بدنــی 

کارایــی بیشــتری دارد.  اســت و 
غیرفعــال  را  کــودک  زیــاد،  تنبیــه  ســنین،  ایــن  در 
بــرای  را  زمینــه  و  می ســازد  غیرکنجــکاو  و 
فراهــم  آینــده  در  او  رفتــاری  مشــکالت  از   بســیاری 

می آورد.
از  نبایــد  هرگــز  کــه  دارد  وجــود  تنبیــه  انــواع  از  بعضــی 
بــه  اهانــت،  تحقیــر،  ماننــد،  شــود؛  اســتفاده  آن هــا 
طعنــه  و  رکیــک  گاه  و  نیــش دار  واژه هــای  بــردن  کار 
روحــی  شــخصیت  بــر  زیانبــار  بســیار  آثــار  کــه  زدن 
مختــل  کلــی  بــه  را  او  تربیــت  بســا  چــه  و  دارد   کــودک 
یــا  گســتاخی  لجاجــت،  ایجــاد  بــا  یعنــی  می ســازد؛ 
و ال  بــه ســوی بی قیــدی  را  او  خــرد شــدن شــخصیت، 

می کشــاند. تربیت ناپذیــری  و  ابالی گــری 

کودکان:  کوتاه درباره تربیت  نکته های 

توجه به چگونگی و اندازه تنبیه

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری

Cْ   19نیمه ابری

2۴   ْC

23   ْC

16   ْC

-2   ْC

-3   ْC

10   ْC

-5   ْC

صاف

صاف

 ابری

انــدازه کوچــک و قابلیــت حمــل راحــت، ویژگی هایــی 
کــه در حــال حاضــر در بــازار لــپ تــاپ توجــه  هســتند 
ویــژه ای بــه آن هــا می شــود و بــر همیــن اســاس اســت 
کــه لپ تاپ هــا هــر چــه بیشــتر بــا طراحــی جمــع و 
کمتــر تولیــد می شــوند. بــا تــداوم رونــد  جــور و وزن 
هوشمندســازی دســتگاه های مختلــف، امــروزه هــر 
چیــزی در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک رایانــه اســت.

تلفــن همــراه، ســاعت، تلویزیــون و حتــی یخچــال 
حافظــه  و  پردازنــده  بــه  قهوه ســازها  و  فریزرهــا  و 
مجهــز می شــوند تــا وظایــف خــود را انجــام دهنــد. 

سیســتم های محاسباتی 
کوچــک  انــدازه ای  بــه 
کــه می تواننــد  شــده انــد 

بــا  دســتگاه هایی  در 
اندازه هــای مختلــف جــای 

بگیرنــد.
قابلیــت  و  کوچــک  انــدازه 

ویژگی هایــی  راحــت،  حمــل 
در  حاضــر  حــال  در  کــه  هســتند 

بــازار لــپ تــاپ توجــه ویــژه ای بــه آن هــا 
ــا  ــپ تاپ ه ــه ل ک ــت  ــاس اس ــن اس ــر همی ــود و ب می ش
کمتــر  هرچــه بیشــتر بــا طراحــی جمــع و جــور و وزن 
بهتریــن  از  بعضــی  بــا  ادامــه  در  می شــوند.  تولیــد 
لپ تاپ هــای ســبک وزن حــال حاضــر بیشــتر آشــنا 

می شــویم.
کروم بوک ۲    توشیبا 

کیلوگــرم وزن  کــروم بــوک ۲ - ۱٫۳  لــپ تــاپ توشــیبا 
کــروم بوک هــا بیشــتر بــه عنــوان رایانه هایــی بــا  دارد؛ 
ســخت افزار نــه چنــدان قدرتمنــد شــناخته می شــوند؛ 
اینتــل  پردازنــده  بــه   ۲ بــوک  کــروم  توشــیبا   امــا 
رم،  حافظــه  گیگابایــت   ۴  ،۵۰۱۵U-Core i۳
 ،۳ و   ۲ یواس بــی  درگاه هــای   ،۴ نســخه  بلوتــوث 
وضــوح  بــا  اینچــی   ۱۳ نمایشــگر  و   HDMI درگاه 
ــپ  ــن ل ــت. ای ــده اس ــز ش ــل مجه ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکس

کیلوگرمــی در وب ســایت آمــازون، برچســب  تــاپ ۱٫۳ 
می کشــد. یــدک  را  دالری   ۳۲۹ قیمــت 

   ایسوس زنبوک
وزنــی   ،UX۳۰۵LA زنبــوک  ایســوس  لپ تــاپ 

دارد. کیلوگــرم   ۱٫۳ معــادل 
در  شــده  شــناخته  نام هــای  از  یکــی  ایســوس،   
دنیــای لــپ تــاپ محســوب می شــود. محصــوالت 
ســبک وزن ایــن شــرکت تحــت نــام زنبــوک روانه بــازار 

شــده اند. 
زنبــوک UX۳۰۵LA، وزنــی معــادل ۱٫۳ کیلوگرم دارد 
 ۵۲۰۰U-Core i۵ اینتــل  پردازنــده  بــه  و 
و  گیگاهرتــز   ۲٫۲ پردازشــی  فرکانــس  بــا 
شــده  مجهــز  رم  حافظــه  گیگابایــت   ۸
ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از  اســت. 
محصــول می تــوان بــه نمایشــگر ۱۳٫۳ 
مــات اچ دی  فــول   اینچــی 

ذخیــره  حافظــه 
ســازی حالــت جامــد 
ســاعت   ۱۰ گیگابایتــی،   ۲۵۶
کــرد.  عمــر باتــری و بدنــه تمــام آلومینیومــی  اشــاره 
زنبــوک UX۳۰۵LA در وب ســایت آمــازون، برچســب 

می کشــد. یــدک  را  دالری   ۷۵۰ قیمــت 
13 XPS دل   

گرچــه بــا لپ تاپــی ۱۳ اینچــی طــرف هســتیم، امــا به  ا
ــه دل  ــدازه بدن ــدون حاشــیه، ان لطــف نمایشــگری ب
XPS ۱۳ نزدیــک بــه یــک لپ تــاپ ۱۱ اینچــی اســت. 
مــدل  چنــد  در  دل  وزن  ســبک  محصــول  ایــن 
گزینه هایــی بــا  کــه امــکان انتخــاب  عرضــه می شــود 

دارد.  وجــود  نیــز  لمســی  نمایشــگر 
نســل  پردازنــده  بــه   ۱۳  XPS دل  پایــه  حالــت  در 
رم  حافظــه  گیگابایــت   ۴  ،Core i۳ اینتــل  ششــم 
حالــت  ذخیره ســازی  حافظــه  گیگابایــت   ۱۲۸ و 
قیمــت دالر   ۸۰۰ مــدل  ایــن  اســت.  مجهــز   جامــد 

 دارد.

بهترین لپ تاپ های سبک وزن در بازار

کاری صنایع دستی اصفهان - مینا

ـــمـــاره 102 ســـــال دوم                ݡسݒ

مگس مرغ
راســته  از  اســت  پرنــده ای  غ،  مگس مــر
مگس مرغیــان.  خانــواده  از  پرستوســانان، 
ایــن پرنــده، تنهــا بومــی  قــاره آمریکاســت. در 
ــد  ــم می گوین ــوار ه غ مگس خ ــر ــه آن م ــی ب فارس
پرنــده  ایــن  چــون  اســت؛  غلــط مصطلــح  کــه 
مگــس نمی خــورد و تنهــا بــه علــت ســرعت زیــاد 
ــه  ــس ب ــه مگ ــش ب ــباهت بال های ــال زدن و ش ب
غ  ایــن نــام مشــهور شــده اســت. ایــن پرنــده مــر
متوســط  می شــود.  نامیــده  نیــز  مگس ســان 
ضربــان قلــب مگس مرغــان، حــدود ۱۲۶۰ بــار 
در  غ  مگس مــر یــک  وقتــی  اســت.  دقیقــه  در 
در عمــق  او  منقــار  اســت،  خــوردن  غــذا  حــال 
حالــت  در  او  منقــار  نیمــه  دو  فرومــی رود.  گل 
درمی آینــد  لولــه  شــکل  بــه  هــم  بــه  چســبیده 
گل را بــه وســیله مــک زدن بــه داخــل  و شــهد 
دهــان پرنــده هدایــت می کننــد. شــکل منقارهــا 
بــه  و  اســت  متفــاوت  مختلــف  گونه هــای  در 
همیــن دلیــل هــر کــدام می توانند شــیره گل های 
نــوک  غ،  نــوع مگس مــر خاصــی را بمکنــد. در 
شمشــیری طــول نــوک بیــش از طــول تمــام بــدن 
اســت. شــکل و طــول زبــان و نــوک ایــن پرندگان 
گل هایــی دارد  ــا شــکل  ــام ب تطابــق و بســتگی ت
غ از شــهد آن هــا اســتفاده می کننــد. کــه مگس مــر

عکس نوشت

صفحهآخر
حتما بخوانید!
سیاره کپلر 16b، نخستین...

-« حدیث روز  »-

حضرت فاطمه)س( می فرمایند:
را  شــما  آنچــه  از  و  می کنــی  عمــل  نمودیــم،  امــر  را  شــما  آنچــه  بــه  اگــر   
هرگــز.  وگرنــه  هســتی؛  مــا  شــیعیان  از  می کنــی،  دوری  داشــته ایم،  برحــذر 
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

 تاثیر یادگیری زبان دوم 
در تقویت قدرت مغز

پژوهــش صــورت گرفته توســط محققان انگلیســی، نشــان 
از ۱۰ ســالگی باعــث  پــس  زبــان دوم  می دهــد یادگیــری 

بهبــود ســاختار مــاده ســفید مغــز می شــود.
کــه یادگیــری زبــان  در تحقیقــات قبلــی عنــوان شــده بــود 
کمــک  مغــز  ســاختار  تقویــت  بــه  کودکــی  ســنین  از  دوم 
گرفتــه توســط محققــان  امــا پژوهــش صــورت  می کنــد؛ 
زبــان  یادگیــری  تاثیــر  می دهــد  نشــان  کنــت،  دانشــگاه 
خارجــی بــر ســاختار مغــز، حتــی پــس از ســن ۱۰ ســالگی نیــز 

دارد. ادامــه 
کــه یادگیــری زبــان  در ایــن پژوهــش، ۲۰ فــرد ۳۰ســاله 
بودنــد  کــرده  آغــاز  ســالگی   ۱۰ ســن  از  پــس  را  انگلیســی 
کــی از  بررســی شــدند؛ تصاویــر اســکن مغــزی ایــن افــراد حا
ســطوح بــاالی بهبــود ســاختار در مناطــق مســئول یادگیری 

زبــان اســت.
ســپس ایــن تصاویــر بــا اســکن مغــزی ۲۵ فــرد هم ســال 
کــه تنهــا بــه زبــان انگلیســی صحبــت می کردنــد، مقایســه 
مغــز  ســفید  مــاده  ســاختار  می دهــد،  نشــان  کــه  شــد 
را  دوم  زبــان  یادگیــری  ســالگی   ۱۰ از  پــس  کــه  افــرادی 
تک زبانــه افــراد  از  یافته تــر  تکامــل  بودنــد،  کــرده   آغــاز 

 است.
گفتــه محققــان، تعامــل روزانــه بــا دو یــا چنــد زبــان   بــه 
مغــزی  مناطــق  شــناختی  تحریــک  باعــث  خارجــی، 
مشــکالت  بــروز  از  می توانــد  و  شــده  زبــان  بــا  درگیــر 
پیشــگیری ســالمندی  در  عقــل  زوال  ماننــد   شــناختی 
کادمــی   کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش در مجموعــه مقــاالت آ

ــوم )PNAS(  منتشــر شــد. ملــی عل

علمی


