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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کشور   درخواست وزیر 
برای شناسایی عوامل انتشار 

عکس های منتسب به مینو خالقی

مهندس صادقی، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

اقدامات ذوب آهن برای پیشرفت 
در حال به بارنشستن است

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

با ادامه رویه اشتباه عربستان 
سعودی، امکان اعزام حجاج 

فراهم نخواهد شد

کاهش  هندوانه موجب 
کلسترول می شود

سیل انتقادها به فرزاد حسنی ادامه دارد

ما همه نمایشی هستیم 
قای حسنی آ
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که زیاد می داند مردی 

رییس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی :

مسئوالن از بیان 
سخنانی که بوی تقابل 
با فرمایش های رهبری 

دارد، اجتناب کنند

روز پاسدار

له
قا

رم
س حسین)ع(  امام  والدت  سالروز  شعبان  سوم 

و  تبریک  را  اسالم  در  پاسداری  الگوی  و  اسوه 
این  از  افتخاری  چه  می کنیم.  عرض  تهنیت 

و  برگزیده شده  پاسدار  روز  نام  به  روز  این  که  باالتر 
نعمتی  این  تقدیر می شود.  پاسداران  از  روز  این  در 
و  عمل  و  زبان  و  دست  از  قدرشناسی اش  که  است 
کسی برنمی آید و چه زیبا شهیدان عزیز در  اقدام هر 
گرفتند  دوران انقالب اسالمی و در دفاع مقدس الگو 
و شکر نعمت به جا آوردند. روز پاسدار، روز تحقق 
پاسداری از اسالم، حقیقت و مکتب الهی، روز تولد 
فرزندان  و  خود  خون  با  که  است  پاسداری  بزرگ 
مکتبی  کرد؛  زنده  را  مکتب  و  اسالم  یارانش،  و 
و  جاهلیت  تفاله  کجروی های  با  بود  نزدیک  که 
کفرآمیز  برنامه های حساب شده همراه با شعارهای 
بوده  آن  بر  بزرگ  خدای  اراده  البته  شود.  کمرنگ 
را  قرآن هدایتگر  و  رهایی بخش  اسالم  که  و هست 

جاوید نگه دارد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 به زودی تقاص سختی از تکفیری ها 
 گرفته خواهد شد

فرار از خاموشی

نمد در صدر صادرات صنایع دستی چهارمحال و بختیاری

ضرورت مدیریت مصرف برق

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ن ؟ع؟ مبارک باد
والدت با سعادت امام حس�ی

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 



روزپاسدار       
ادامه از صفحه یک: 

امــام حســین  کــه  بــود  ســیاه  ایــن دوران  در 
یــادگار  و  نبــوت  عصــاره  آن  الســام،  علیــه 
فــدای  را  عزیزانــش  و  خــود  جــان  والیــت، 
تاریــخ  امتــداد  در  تــا  کــرد  خویــش   عقیــده 
ک او بجوشــد و دیــن خــدا را آبیــاری  خــون پــا

کنــد. 
آن  ک  پــا روان  بــر  خداونــد  صلــوات  و  ســام 
کــه  باوفایــش  یــاران  و  خانــدان  و  حضــرت 
اســام  نــور  بــه  جاهلیــت  تاریکــی  از  را  مــا 
حســینی  تفکــر  مبنــای  بــر  فرمــود.  هدایــت 
کشــورمان  جوانــان مبــارز، متعهــد و انقابــی 
ــرای  ــد ب ــوی، می بای ــم پهل ــقوط رژی ــس از س پ
حفــظ و تــداوم ایــن نهضــت الهــی، انســجام 
می یافتنــد تــا از انقــاب و دســتاوردهای آن در 

کننــد.  پاســداری  دشــمنان  برابــر 
بنابرایــن از همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب 
نظامــی   - امنیتــی  گروه هــای  و  هســته ها 
حافــظ انقــاب تشــکیل شــد. جوانــان انقابــی 
ــه ایــن  ــا عنایــت ب ــا همیــن تشــکیات و ب مــا ب
کــه فرمودنــد:  کام حضــرت امــام رحمــة اهلل 
»همــه مــا و همــه ملــت باید پاســدار باشــد«، به 
 طــور خودجــوش، از ایــن نظــام نوپــا پاســداری

کردند.  
مقدســی  و  بــزرگ  آرمــان  پاســدار،  یقیــن  بــه 
دارد. ایــن آرمــان، حفــظ و نگهبانــی از نظــام 
ــاب  ــر اســاس اســام ن ــه ب ک و حکومتــی اســت 
محمــدی صلــی اهلل علیــه و آلــه برپــا شــده و 
امــروزی اســت   مدعــی تحقــق آن در جهــان 
ــا حکومــت عــدل  و البتــه دامنــه ایــن آرمــان ت
گســترده شــده  جهانــی امــام عصر)عــج( نیــز 

ــت. اس
ــرای حفــظ نظــام مقــدس  کاری ب ــار و فــدا  ایث
اصــول  و  دســتاوردها  و  اســامی  جمهــوری 
کــه پاســدار بــا درس آمــوزی  آن، آرمانــی اســت 
اصلــی  خواســته  را  آن  حســینی،  حماســه  از 
خــود قــرار داده اســت. از ایــن نــگاه، پاســدار 
حســینی و عاشــورایی اســت و همــواره آمــاده 
و  اســامی  حکومــت  و  نظــام  ایــن  حفــظ 

اســت. آن  راه  در  جانفشــانی  و  کاری  فــدا
حفــظ  پاســدار،  هــدف  کــه  آنجــا  از  آری، 
از  و  اســت  آن  دســتاوردهای  و  انقــاب 
بلنــد  فرمایــش  بــه  عنایــت  بــا  دیگــر  ســوی 
کــه فرمودنــد:  بنیان گــذار جمهــوری اســامی 
آســیبی  تــا  باشــید  فقیــه  والیــت  »پشــتیبان 
ویژگی هــای  از  نرســد«،  شــما  مملکــت  بــه 
التــزام  و  اعتقــاد  واقعــی،  پاســدار  برجســته 
فقیــه  مطلقــه  والیــت  بــه  عملــی  و  قلبــی 
امــر  ولــی  محــض  مطیــع  پاســدار،  اســت. 
خویــش  رهبــر  و  امــام  و  اســامی   انقــاب 

است.
ــی  ــام خمین ــرت ام ــاب، حض ــدار انق بزرگ پاس
رحمــة اهلل در معرفــی پاســدار نمونــه و الگــوی 
»همــواره  فرمودنــد:  جهانیــان  بــه  راســتین 
کــه می بایســت  بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم 
کــه  نفســانی  تمایــات  بــا  نبــرد  صحنــه  در 
تــا  باشــیم  پیــروز  اســت،  کبــر  ا جهــاد  همــان 
انقــاب  پاســدار  راســتین  الگــوی  و  نمونــه 

کنیــم.« معرفــی  جهانیــان  بــه  را  اســامی 
بــا  اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  امــروزه 
آرمــان و هدفــی مقــدس، بــه اضافــه نیــروی 
و  معتقــد  کار،  فــدا گاه،  آ مخلــص،  انســانی 
والیــت  مکتــب  و  اســام  مبانــی  بــه   متعهــد 
ــه تخصــص  و نیــز بهره گیــری از ســال ها تجرب
مجموعــه ای  بــه  بینــش،  و  دانــش  و 
نظــام  و  انقــاب  کــه  اســت  شــده  تبدیــل 
برگرفتــه  در  نفوذناپذیــر  دژی  چــون  را  مــا 
مصونیــت  توطئــه ای  و  خطــر  هــر  از   و 

می بخشد.
از  برخــورداری  بــا  کنــون  ا مجموعــه  ایــن   
ســه بعــد بســیار قــوی، یعنــی ابعــاد معنــوی 
امــر  بخــش  تحقــق  خــود،  علمــی  و  نظامــی 
فرمــود:  کــه  اســت  قــرآن  در  متعــال  خــدای 
مقابلــه  بــرای  را  خــود  می توانیــد  چــه  »هــر 
شــوید  تجهیــز  و  کنیــد  آمــاده  دشــمن  بــا 
را  خــود  و  خــدا  دشــمنان  وســیله  بدیــن   تــا 
مــن  مااســتطعتم  لهــم  )واعــدوا  بترســانید.« 

و...( قــوه 
الشــهدا  ســید  بــه  اقتــدا  بــا  پاســداران 
بزرگ پاســدار اســام و قــرآن، نمونــه و مثالــی 
کام نورانــی امیــر بیــان  بــرای  گویــا و عینــی 
در  کــه  هســتند  الســام  علیــه  علــی  حضــرت 
نامــه پنجــاه و ســوم نهــج الباغــه، خطــاب بــه 
ســردار شــجاع خویــش، مالــک اشــتر نخعــی 
دژ  خــدا  فرمــان  بــه  »لشــکریان،  می نویســد: 
در  دیــن  عــزت  و  زمامــداران  زینــت  مــردم، 
راه هــای امنیــت هســتند. حفــظ ملــت فقــط 

اســت.« لشــکریان  ســایه  در 
کــه دشــمن بــا ایــن  بــه همیــن جهــت اســت 
طــرق  بــه  سرنوشت ســاز  و  بــزرگ  مجموعــه 
تــاش  درصــدد  و  می کنــد  مقابلــه  مختلــف 
 بــرای تضعیــف او برمی آیــد؛ امــا زهــی خیــال

 باطل!

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

اسالم انقالبی )2(       

   در شــماه قبــل نمونه هایــی 
 استاد و محقق دانشگاه

جواد قاسمی 

از تــاش دشــمنان در ارتبــاط 
بــا شــیوه های برخــورد بــا اســام انقابــی رابــا اســتفاده 
علــی  متقیــان  مــوالی  فرمایشــات  و  کریــم  قــرآن  از 
کردیــم و در ایــن شــماره ادامــه  علیــه الســام بیــان 

بحث را به عرض مخاطبان محترم می رسانیم:
چنیــن  فراینــد  دربــاره  الســام  علیــه  مؤمنــان  امیــر 

می فرمایــد:   تفکــری 
»...َو َلِکــْن ُیْؤَخــُذ ِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث َو ِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث 
ــْیَطاُن َعَلــی اَءْوِلَیاِئــِه 

َ
َفُیْمَزَجــاِن َفُهَناِلــَك َیْســَتْوِلی الّش

اْلُحْســنی.«   اهلِل  ِمــَن  َلُهــْم  َســَبَقْت  ِذیــَن 
َ
اّل َیْنُجــو  َو 

ولــی همــواره پــاره اى از حــق و پــاره اى از باطــل در 
بــر  شــیطان  شــرایطی،  چنیــن  در  می آمیزنــد.  هــم 
کســانی  تنهــا  می شــود.  مســتولی  خــود  دوســتان 
کــه الطــاف الهــی شــامل حالشــان  رهایــی می یابنــد 

شــده باشــد.
ــْبَهُة 

ُ
َیِت الّش مــا ُســّمِ و در جــای دیگــر می فرمایــد: »َو إ ّنَ

اهلِل  اَءْوِلَیــاُء  ــا  َفاَءّمَ  ، اْلَحــّقَ ُتْشــِبُه  هــا  اِلَءّنَ ُشــْبَهًة 
َفِضیاُؤُهــْم ِفیَهــا اْلَیِقیــُن، َو َدِلیُلُهــْم َســْمُت اْلُهــَدى ، َو 
ــَاُل، َو َدِلیُلُهــُم 

َ
ــا اَءْعــَداُء اهلِل َفُدعاُؤُهــْم ِفیَهــا الّض اَءّمَ

اْلَعَمــی«  
حــق  بــه  کــه  گفته انــد  شــبهه  روى  آن  از  را  شــبهه 
شــباهت دارد، هــر چنــد، باطــل اســت؛ ولــی دوســتان 
کــه چــراغ یقیــن در دســت  گرفتــار نشــوند  خــدا، بــدان 
اســت؛  رســتگارى  و  هدایــت  رهبرشــان  و  دارنــد 
بــدان  گمراهــی  و  ضالــت  را  خــدا  دشــمنان  امــا 

اســت. کــورى  راهنمایشــان  و  فرامی خوانــد 
علــی  اشــتمالها  و  الشــبهه  »فاحــذر  می فرمایــد:  و 
و  جابیبهــا  اغدفــت  طالمــا  الفتنــه  فــان  لبســتها، 

ظلمتهــا« االبصــار  اغشــت 
از  زیــرا  بپرهیــز؛  غلطکاری هــا  و  اشــتباه اندازی  از   
گســترده  دیرزمــان، فتنــه پرده هــای ســیاه خــود را 
کــرده اســت. ــا تاریکــی خــود دیده هایــی را نابینــا  و ب
اهــداف  و  عملکردهــا  از  یکــی  حاضــر  حــال  در 
کــردن دو  شــبکه های ماهــواره ای بیگانــه مخلــوط 
ع اســام و القــای شــبهه بــا نــام تشــیع و اســام  نــو
امــام  از  مطالبــی  بــه  اســت  الزم  این جــا  در  اســت. 

باشــیم. داشــته  اشــاره  این بــاره  در  خمینــی 
تفکــر  ع  نــو دو  ایــن  تشــخیص  خمینــی)ره(  امــام 
و  دانســته  سیاســی  واجبــات  از  را  اســام  ع  نــو دو  و 
از  بســیارى  بــراى  هنــوز  »متأســفانه  می فرمایــد: 
آمریکایــی«  »اســام  بیــن  مــرز  اســامی  ملت هــاى 
پابرهنــگان  اســام  و  محمــدى«  نــاب  »اســام  و 
متحجــر  مقدس نماهــاى  اســام  و  محرومــان  و 
بــی درد  مرفهیــن  و  خدانشــناس  ســرمایه داران    و 
کامــا مشــخص نشــده اســت و روشــن ســاختن ایــن 
کــه ممکــن نیســت در یــک مکتــب و در یــک  حقیقــت 
 آییــن، دو فکــر متضــاد و رودررو وجــود داشــته باشــد 

از واجبات سیاسی بسیار مهم است.«
می فرمایــد:  هنرمنــدان  بــرای  دیگــر  جــای  در 
کــه  اســت  قــرآن  قبــول  مــورد  هنــرى  »تنهــا 
اهلل  صلــی  محمــدى  نــاب  اســام  صیقل دهنــده 
علیهــم  هــدى  ائمــه  اســام  ســلم  و  آلــه  و  علیــه 
الســام، اســام فقــراى دردمنــد، اســام پابرهنــگان 
شــرم آور  و  تلــخ  تاریــِخ  تازیانه خــوردگاِن  اســام 
اســت  ک  پــا و  زیبــا  هنــرى  باشــد.  محرومیت هــا 
کمونیســم  و  مــدرن  ســرمایه دارى  کوبنــده  کــه 
تجمــل  و  رفــاه  اســام  نابودکننــده  و  خون آشــام 
اســام  فرومایگــی  و  اســام ســازش  التقــاط،  اســام 
کلمــه »اســام آمریکایــی«   مرفهیــن بــی درد و در یــک 

باشد.« 
او دربــاره یکــی از نتایــج مهــم اســتقامت در جنــگ 
تحمیلــی می فرمایــد: اســتمرار روح اســام انقابــی در 

پرتــو جنــگ تحقــق یافــت. 
فرمــود:  اســام  ع  نــو دو  تبییــن  در  خامنــه ای  امــام 
اســام  امــام،  اســام  انقابــی،  اســام  بــا  »دشــمنی 
پرچمــش  وقتــی  کــه  اســامی  زندگی بخــش، 
برافراشــته می شــود، همــه  دنیــا را بــه خــود متوجــه 
همین طــور  هــم  امــروز  کــه  همچنانــی  می کنــد، 
اســت، دشــمنی بــا ایــن اســام به خاطــر ایــن اســت 
ــرد  ک ــاه  کوت ــا  ــگان را از اینج ــت بیگان ــام، دس ــه اس ک
کشــور را از دســت بیگانــگان نجــات  و منابــع ایــن 
بــه  خدمــت  و  ایــران  بــه  خدمــت  امــروز  لــذا  داد؛ 
بــه اســام اســت.  ایــران، عبــارت از خدمــت  ملــت 
امــام  اســام  انقابــی،  اســام  امــروز  کــه  کــس   هــر 
و  ظلــم  بــا  مبــارزه  اســام  و  زندگی بخــش  اســام 
نــام  بــه  کــه  نــه آن چیــزی  بــدارد،  گرامــی  ســتم را 
می کنــد  تعظیــم  ســتم،  و  ظلــم  مقابــل  در   اســام 
کــه امــروز  آن اســام نیســت، فریــب اســت؛ هرکــس 
اســام حقیقــی و بــه تعبیــر امــام بزرگــوار مــا اســام 
اوســت  کنــد،  حمایــت  و  تاییــد  را  محّمــدی  نــاب 
کــه بــرای ایــران و ملــت ایــران، بــرای تاریــخ ایــران 
و آینــده  ایــران و یکایــک آحــاد ایــن ملــت خدمــت 

می کنــد.«  
عمــل  فقــط  »اســاِم  اســت:  آمــده  دیگــر  جــای  در   
ببعــض  »یؤمــن  اســام  ســکوالر،  اســاِم  شــخصی، 
کــه جهــاد را از آن خــط  و یکفــر ببعــض«، اســامی 
بزننــد، نهــی  از منکــر را از آن خــط بزننــد و بردارنــد 
اســاِم  بردارنــد،  آن  از  را  فــی  ســبیل  اهلل  شــهادت 
کــه  انقــاب نیســت. اســاِم انقــاب، همانــی اســت 
الهــِی  متعــدد  آیــات  در   - کریــم  قــرآن  در  انســان 
قرآنــی - مشــاهده می کنــد؛ بــه زبــان خــود مــا هــم 
اســت؛  امــام  ایــن وصیتنامــه   ]مشــاهده می شــود[؛ 
اســت.  امــام  مکتــوب  و  منطــوق  یادگارهــای  ایــن 

ماســت.«   اســام  ایــن 
کــه جوانــان  جــای بســی تاســف اســت در ایــن زمــان 
مــا بــه روحیــه انقابــی در مقابلــه بــا دشــمنان نیــاز 
گفتنــد:  معلــم  روز  بزرگداشــت  در  برخــی  دارنــد، 
کــه مــا  کننــد  »معلمــان مــا بایــد بــرای جوانــان تشــریح 
ــی  ــام انقاب ــال اس ــه دنب ــم و ب ــامی داری ــی اس  انقاب

نیستیم.«

یادداشت

وزارت  ســخنگوی  انصــاری،  جابــری  حســین 
ــی  ــری هفتگ ــت خب ــروز در نشس ــران، دی ــه ای امورخارج
مســایل  خبرنــگاران  ســواالت  بــه  پاســخ  در  خــود 
کــرد. وی در ایــن نشســت ضمــن  ح  متعــددی را مطــر
گــر  اشــاره بــه وضعیــت اعــزام حجــاج اظهــار داشــت: ا
گرفتــه عربســتان ســعودی ادامــه  ایــن رویــه در پیــش 
یابــد، متاســفانه امــکان اعــزام حجــاج فراهــم نخواهــد 

شــد.
دالر  میلیــارد   2 حقوقــی  بررســی های  گــزارش     

ایــران توقیفــی  دارایــی 
نتایــج  گفــت:  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
رییــس  دســتور  بــه  کــه  کمیتــه ای  بررســی های 
ع 2 میلیــارد دالر دارایــی ایــران  جمهــوری بــرای موضــو
توقیــف شــده در آمریــکا تشــکیل شــده بــود، بــه شــورای 

اســت. شــده  ارایــه  ملــی  امنیــت  عالــی 
بررســی های  نتایــج  افــزود:  انصــاری  حســین جابــری 
در  و  شــده  ارایــه  جمهــوری  رییــس  بــه  کمیتــه  ایــن 

می شــود. ح  مطــر ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
  بــا جدیــت بــه دنبــال نتایــج عملــی برجــام در 

هســتیم مختلــف  زمینه هــای 
بــه ســوالی  امــور خارجــه در پاســخ  ســخنگوی وزارت 
آمریــکا در  امــور خارجــه  وزیــر  و  دیــدار ظریــف  دربــاره 
اصلــی  کار  دســتور  گفــت:  بانکــی  تبــادالت  خصــوص 
و  بانکــی  سیســتم  حــل  مســئله  گفت وگوهــا،  ایــن 
اجــرای برجــام بــود و مــا بــا جدیــت نتایــج عملــی برجــام 
بعضــی  می کنیــم.  دنبــال  مختلــف  زمینه هــای  در  را 
مســایل فنــی بانکــی در ارتبــاط بــا وصــل سیســتم بانکی 
پیگیــری  حــال  در  نیــز  جهانــی  بانکــی  سیســتم   بــه 

است. 

فشــارها  اعمــال  و  سیاســی  فضــای  شــد:  یــادآور  وی 
انجــام  آمریــکا  و  غربــی  کشــورهای  کــه  اقداماتــی  و 
در  و  اســت  خارجــه  وزارت  کار  دســتور  در  می دهنــد، 
کــه هــر چــه ســریع تــر مشــکات برطــرف  تــاش هســتیم 
و امــکان اســتفاده بهینــه جمهــوری اســامی ایــران از 

نتایــج عملــی برجــام هــر چــه بیشــتر فراهــم شــود.
   بحران سوریه

جابــری انصــاری در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره 
کــرات ایــران و روســیه درخصــوص مواضــع  آخریــن مذا
گفــت: به طور طبیعــی رایزنی های  آتش بــس در ســوریه 
مســتمری بیــن ایــران و روســیه در خصــوص مســایل 
و  منطقــه ای  تحــوالت  آخریــن  و  جانبــه  دو   روابــط 

بین المللی در حال جریان است.

بیــن  کــه  گفت وگوهایــی  آخریــن  در  افــزود:  وی 
شــد انجــام  روســیه  خارجــه  وزارت  و  ایــران   مقامــات 

قــرار  تحــوالت صحنــه ســوریه عمومــی مــورد بررســی 
گرفــت و براســاس نشســت های ویــن در ســوریه اعــام 
کاری پیش بینــی شــده  آتش بــس شــده اســت و ســاز و 
ــرار  ــه آتش بــس مراعــات شــود و مــورد نظــارت ق ک ــود  ب

گیــرد.
ایــن مقــام وزارت امــور خارجــه ادامــه داد: از ابتــدا هــم 
ح هــای  طر اساســی  مشــکات  از  یکــی  کردیــم  اشــاره 
کــه در یــک طــرف  صلــح و آشــتی در ســوریه ایــن اســت 
بحــران ســوریه، یعنــی دولــت ســوریه آدرس مشــخصی 
دارد و می بایــد متعهــد بــه تعهــدات خــود باشــد و قابــل 
اینکــه  دلیــل  بــه  مقابــل  طــرف  امــا  اســت؛  رســیدگی 

نــدارد، عمــا چــه تضمینــی وجــود  آدرس مشــخصی 
گرفتــه  صــورت  کــه  را  توافقاتــی  اینکــه  بــرای  دارد 

کنــد؟  مراعــات 
کــه از اعــام  کــرد: تحوالتــی  جابــری انصــاری عنــوان 
ــز  ــا نی ــی م ــاده و پیش بین ــاق افت ــروز اتف ــا ام ــس ت آتش ب
ــه التزامــی از ســوی جریان هــا  ک ــرد  ک ــود ایــن را تاییــد  ب
کــه علیــه دولــت ســوریه اقــدام  گروه هــای مســلحی  و 
می کننــد، وجــود نــدارد و ایــن یکــی از مشــکات اساســی 
توافــق  کــه  اســت  پیگیری هایــی  و  صلــح  رونــد  در 

صورت گرفتــه بــا آن مواجــه اســت.
  بــا ادامــه رویــه اشــتباه عربســتان ســعودی، امــکان 

اعــزام حجــاج فراهــم نخواهد شــد
جابــری انصــاری همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
تمتــع  حــج  بــرای  ســعودی  عربســتان  دولــت  تعهــد 
ــرای  ــعودی ب ــتان س ــکنی عربس کارش ــفانه  ــت: متاس گف
کــه هــر ســال انجــام می شــد  کارهــا  تســهیل رونــد اجــرای 
گــر ایــن رونــد  کنــون ادامــه داشــته و ا از مدت هــا قبــل تا
کــه امــکان پیگیــری مســایل  کارشــکنی تــا روزهــای آتــی 
دولــت  عمــا  یابــد،  ادامــه  دارد  وجــود  حــج  اجرایــی 
عربســتان، ســد راه اعــزام زائــران و حجــاج بیــت اهلل 
الحــرام از ســوی جمهــوری اســامی ایــران شــده اســت. 
تــا  مــا  داد:  ادامــه  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
آخریــن لحظــات امیدواریــم عربســتان از ایــن سیاســت 
و رویــه اشــتباه خــود دســت بــردارد و بــه وظیفــه طبیعــی 
کــه میزبانــی حــج و افتخــاری بــرای ایــن  و بدیهــی خــود 

ــزم باشــد.  دولــت اســت، متعهــد و مل
گــر ایــن رویــه در پیــش  جابــری انصــاری اظهــار داشــت: ا
متاســفانه  یابــد،  ادامــه  ســعودی  عربســتان  گرفتــه 

امــکان اعــزام حجــاج فراهــم نخواهــد شــد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

با ادامه رویه اشتباه عربستان سعودی، امکان اعزام حجاج فراهم نخواهد شد

ــردار  ــنیم، س ــل از تس ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
آمــاد، پشــتیبانی و تحقیقــات  علــی عبدالهــی، معــاون 
کل نیروهــای مســلح در جشــنواره علمــی  صنعتــی ســتاد 
گفــت: موشــکی بــا بــرد  باقــر العلــوم)ع( طــی ســخنانی 
کیلومتــر بــا خطــای 8 متــر را مــا دو هفتــه پیــش   2000
کردیــم؛ خطــای 8 متــر یعنــی هیــچ؛ یعنــی صفــر؛  تســت 

یعنــی بــدون خطــا.
وی افــزود: ایــن موشــک بالســتیک را می توانیــم هدایــت 
بازگــردد و  بــه جــو  ج شــده ودوبــاره  از جــو خــار کنیــم، 

ــد. کن ــت  ــدف اصاب ــه ه ــا ب ــدون خط ب
ــک را  ــن موش ــام ای ــلح ن ــای مس کل نیروه ــتاد  ــاون س مع

اعــام نکــرده اســت.
کل  ســتاد  کــرد:  کیــد  تا همچنیــن  عبدالهــی  ســردار 
دفاعــی  بنیــه  منابــع  از  درصــد   10 مســلح،   نیروهــای 
کــه عــدد قابــل توجهــی  قــرار داده  بــرای تحقیقــات  را 
اســت؛ ولــی در بخــش دولتــی زیــر یــک درصــد بودجــه 

اســت. شــده  داده  اختصــاص 
کیلومتــری  گفتنــی اســت موشــک های بالســتیک 2 هــزار 

و   1 ســجیل  و  اف  قــدر  موشــک های  شــامل  ایــران 
ایــن  آیــا  کــه  نیســت  مشــخص  هنــوز  و  می شــوند   2
موشــک ها بــه خطــای فوق العــاده عالــی 8 متــر دســت 

اســت. شــده  تســت  جدیــدی  موشــک  یــا  یافته انــد 
ســال  کــه  ایرانــی  دوربــرد  بالســتیک  موشــک  آخریــن 
کــه بعدهــا  گذشــته رونمایــی شــد، موشــک عمــاد بــود 
کیلومتــر اعــام شــد. در ایــن موشــک، بــرای  بــرد آن 1700 
کــه قــادر بــه  کاهکــی اســتفاده شــده بــود  نخســتین بار از 

ــود. ــدف ب ــه ه ــت ب ــه اصاب ــا لحظ ــک ت کاه ــت  هدای

انتشــار  عامــان  یــا  عامــل  شناســایی  ع  موضــو پیگیــر  کشــور  وزارت 
عکس هــای خصوصــی منتســب بــه مینــو خالقــی در فضــای مجــازی اســت.
خصوصــی  عکس هــای  انتشــار  دنبــال  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
خبرنــگاران  ســوی  از  ع  موضــو پیگیــری  و  خالقــی  مینــو  بــه  منتســب 
گروهــی، ناجــا ماموریــت یافــت تــا بــرای ردیابــی و شناســایی  رســانه های 

کنــد. اقــدام  غیراخاقــی  حرکــت  ایــن  عامــان  یــا  عامــل 
کشــور دربــاره آخریــن اقدامــات ایــن وزارتخانــه  گاه در وزارت   یــک مقــام آ
خ  کشــور در روز سه شــنبه مــور گفــت: وزیــر  درخصــوص پرونــده تخلــف مذکــور 
13/ 2/ 95 و دقایقــی پــس از انتشــار تصاویــر فــرد مدنظــر در فضــای مجــازی 
بــه ذوالفقــاری، معــاون امنیتــی و انتظامــی خــود دســتور داد   در نامــه ای 
و  امنیتــی  نهادهــای  دیگــر  و  فتــا  پلیــس  همــکاری  بــا  وقــت  ع  اســر در 
اطاعاتــی، بــرای شناســایی عامــل یــا عامــان انتشــار تصاویــر خصوصــی 

منتســب بــه خانــم مینــو خالقــی و معرفــی آنــان بــه دســتگاه قضایــی اقــدام 
کــرده اســت  کنــد و پلیــس فتــا هــم بررســی هــای خــود را در ایــن زمینــه آغــاز 

کــه نتایــج آن متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.
ــی و  ــاون امنیت ــاری، مع ــر ذوالفق ــه دکت ــاب ب ــور خط کش ــر  ــه وزی ــن نام  در مت

کشــور آمــده اســت: ــر  انتظامــی وزی
 »جنــاب آقای ذوالفقاری

 معــاون محتــرم امنیتی و انتظامی
ــو خالقــی  ــم مین ــه ســرکار خان ــر خصوصــی منتســب ب ــه انتشــار تصاوی  نظــر ب
و  نامبــرده  بــه شکســتن حریــم خصوصــی  کــه منجــر  در فضــای مجــازی 
ــده اســت، الزم اســت ترتیبــی اتخــاذ  گردی جریحــه دار شــدن افــکار عمومــی 
و  انتظامــی  نیــروی  فتــا،  پلیــس  همــکاری  بــا  و  وقــت  ع  اســر در  فرماییــد 
بــه  بــا مشــارکت ســایر نهادهــای امنیتــی و اطاعاتــی، نســبت  عنداللــزوم 

ــی، غیرانســانی  ــا عامــان ایــن اقــدام غیرقانون ــی و شناســایی عامــل ی ردیاب
و مغایــر بــا موازیــن اســامی، اقــدام و پرونــده متشــکله بــه منظــور بررســی 
فــوت وقــت  بــدون  امــر،  ایــن  یــا مرتکبــان  بــا مرتکــب  قانونــی  برخــورد  و 
گرفتــه و نتیجــه بــه اینجانــب  در اختیــار دســتگاه قضایــی ذی ربــط قــرار 

گــزارش شــود.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلی- ســیزدهم اردیبهشــت نود و پنج«

کشــور کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی وزارت  گــزارش    بــه 
کشــور نیــز  کشــور و دبیــر شــورای امنیــت  معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیــر 
در همــان روز و طــی نامــه ای از ســردار اشــتری، فرمانــده نیــروی انتظامــی 
ــا پلیــس فتــا جهــت شناســایی عامــان، تشــکیل پرونــده و  خواســته اســت ت
معرفــی مســببان بــه مراجــع قضایــی بــرای تعقیــب قانونــی اقــدام و نتیجــه 

کنــد. را اعــام 

کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی درخواست وزیر 

کل روابــط  از اداره  بــه نقــل  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
الریجانــی  آملــی  صــادق  آیــت اهلل  قضاییــه،  قــوه   عمومــی 
گفــت: مســئوالن  در جلســه دیــروز مســئوالن عالــی قضایــی 
کــه بــوی عــدم وحــدت از آن بــه مشــام  بایــد از ســخنانی 
می رســد یــا مقابلــه بــا فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری 
ــه  کننــد؛ الزم اســت همــه مســئوالن ب تلقــی شــود، اجتنــاب 
فهــم مشــترک و اقــدام مشــترک در قبــال تاش هــای دشــمن 
بــا  خــود  ســخنان  از  در بخشــی  برســند. وی  نفــوذ  بــرای 
ــم  ــام معظ ــر مق ــای اخی ــا و ماه ه ــخنان هفته ه ــه س ــاره ب اش
رهبــری و روشــنگری های ایشــان درخصــوص راه هــای نفود 
کــرد: ســخنان  دشــمن و اســتحاله فرهنگــی و سیاســی اظهــار 
معظــم  مقــام  اخیــر  ماه هــای  و  هفته هــا  رهنمودهــای  و 
رهبــری دربــاره اســتقال جمهــوری اســامی ایــران، راه هــای 
نفــوذ دشــمن و اســتحاله فرهنگــی و سیاســی هشــدارهایی 
جــدی بــرای تمــام مســئوالن نظــام اســت و بایــد بــه آن توجه 

کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه »متاســفانه برخی هــا بــا غفلــت یــا تعمــد 
بــا  تقابــل  در  می شــود  احســاس  کــه  می رونــد  را  مســیری 
اســت«  نظــام  انقابیــت  و  اســامیت  اصــول  و   تفکــرات 

گفــت: اســام همــواره خواهــان عــزت مســلمین اســت و هــر 
ایــن عــزت برداشــته شــود، خــاف  کــه در مقابــل  قدمــی 
کیــد  تا بــا  قضاییــه  قــوه  رییــس  اســت.  اســام  محتــوای 
بــر اینکــه مقــام معظــم رهبــری بــا تیزبینــی مجــازی نفــود 
دشــمن را نشــان داده انــد، بــه تــاش دشــمنان در اســتیای 
گــر در دوران  کــرد و افــزود: ا جاهلیــت مــدرن بــر جهــان اشــاره 
می کردنــد،  گــور  بــه  زنــده  را  دختــران  تاریخــی  جاهلیــت 
کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر، صدهــا نفــر را در یــک  امــروز 
 کاروان عروســی یــا در یــک بیمارســتان زنــده بــه گــور می کننــد 
بشــریت  بــرای  دلســوزی  مدعــی  حــال  عیــن  در   و 

هستند.
کــرد: مدعیــان حقوق بشــر، خودشــان  کیــد  آملــی الریجانــی تا
کردنــد و ســاح ها و موشــک های پیشــرفته  داعــش را خلــق 
ــی  ــز اسام هراس ــق نی ــن طری ــند و از همی ــا می فروش ــه آن ه ب
رهبــری  معظــم  مقــام  می دهنــد.  گســترش  جهــان  در  را 
ســوء  مقاصــد  و  اهــداف  خــود  خــاص  روشــن بینی  بــا 
کشــورهای ســلطه را تبییــن می کننــد و هشــدار می دهنــد و 
 مــا مســئوالن عقــا و شــرعا موظفیــم ایــن هشــدارها را جــدی

 بگیریم.

رییــس قــوه قضاییــه بــه ســخنان اخیــر مقــام معظــم رهبــری 
کــرد  کشــور اشــاره  درخصــوص آمــوزش زبــان انگلیســی در 
ــوذ  ــوم و نف ــرای هج ــا ب ــاش غربی ه ــه ت ــر اینک ــد ب کی ــا تا و ب
و  آن  مظاهــر  و  فرهنگــی  اســتحاله  طریــق  از  فرهنگــی 
گفــت:  ابزارهــای رســانه ای امــروز بــر همــه روشــن اســت، 
گیری  کــه مقــام معظم رهبــری فرمودند ما بــا فرا همان گونــه 
گاهــی  کــه  کنیــم  زبــان مخالفتــی نداریــم؛ امــا بایــد دقــت 
ــن  ــد و ممک ــدا می کن ــوذ پی ــره نف ــان چه ــری زب ــن یادگی همی
 اســت بعضــی زبــان را راهــی بــرای اســتحاله فرهنگــی قــرار 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  الریجانــی  آملــی  اهلل  آیــت  دهنــد. 
از  وحــدت  عــدم  بــوی  کــه  ســخنانی  از  بایــد  »مســئوالن 
بــا فرمایش هــای مقــام  یــا مقابلــه  بــه مشــام می رســد  آن 
گفــت:  کننــد«،  اجتنــاب  شــود  تلقــی  رهبــری  معظــم 
اقــدام  و  مشــترک  فهــم  بــه  مســئوالن  همــه  اســت  الزم 
نفــوذ  بــرای  دشــمن  تاش هــای  قبــال  در  مشــترک 
قضایــی،  عالــی  مســئوالن  دیــروز  جلســه  در  برســند. 
کیفــری  کاهــش جمعیــت  ح  دربــاره طــر بررســی  و  بحــث 
ــه تصویــب رییــس قــوه قضاییــه ــان یافــت و ب  زندان هــا پای

 رسید.

رییس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

کنند که بوی تقابل با فرمایش های رهبری دارد، اجتناب  مسئوالن از بیان سخنانی 

کــه هــر جنــگ، فــراز و نشــیب  گرام خــود نوشــت  سرلشــکر محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام طــی یادداشــتی، ضمــن یــادآوری حماســه رزمنــدگان مازندرانــی در عبــور از ارونــدرود در روزهــای دفــاع مقــدس، در صفحــه اینســتا
گرفتــه خواهــد شــد. کــه بــه زودی تقــاص ســختی از تکفیری هــا  گفــت  و پیــروزی و شکســتی دارد. وی 

ح زیر است:  کامل این یادداشت به شر متن 
کــه نــه هواپیماهــا و نــه توپخانــه ارتــش ســوریه فعــال بــود، غافلگیرانــه بــه نیروهــای ســوری و مستشــاران  گذشــته تکفیری هــا بــا سوءاســتفاده از آتش بــس، در حالــی  چنــد مــاه پیــش، »خــان طومــان« در جنــوب حلــب آزاد شــد؛ ولــی چنــد روز 

گرفتنــد. کردنــد و آن منطقــه را  ایرانــی حملــه 
کردنــد. البتــه در هــر  از نیروهــای ارتــش عربســتان و ترکیــه در پشــتیبانی آتــش بــرای تکفیری هــا اســتفاده  شــده اســت؛ در ایــن نبــرد مازندرانی هــای قهرمــان بــا همــان روحیــه عبــور از ارونــدرود جنگیدنــد و تلفــات ســنگینی بــه تکفیری هــا وارد 
گرفتــه خواهــد شــد. بی تردیــد  کــه از تکفیری هــا، ایــن عمله هــای صهیونیســم، تقــاص ســختی  جنگــی فــراز و نشــیب پیــروزی و شکســت وجــود دارد. اجــر ایــن شــهدای مخلــص نــزد خداونــد متعــال محفــوظ اســت. بــه شــما وعــده می دهــم 

نتیجــه نهایــی به عــون الهــی پیــروزی مقاومــت، دولــت و ملــت ســوریه و ایــران اســامی اســت.

سرلشکر رضایی:

گرفته خواهد شد به زودی تقاص سختی از تکفیری ها 

کرد کیلومتری »با خطای ۸ متر« تست  ایران، موشک بالستیک 2 هزار 

حتما بخوانید!
مسئوالن از بیان سخنانی که بوی... سه شنبـــــه  21 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 150 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



سرمایه گذاری شرکت های چینی 
در بخش انرژی اصفهان

از  ایــران  و  چیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت  یــک  مدیــر 
بخــش  در  چینــی  شــرکت های  ســرمایه گذاری  آمادگــی 
گفــت:  گردشــگری اســتان اصفهــان خبــر داد و  انــرژی و 
گردشــگری به ویــژه  ــرژی و صنعــت  اصفهــان در بخــش ان
اســت.  ســرمایه گذاری  بــرای  مزیــت  دارای  هتل ســازی 
اتــاق  الملــل  امــور بیــن  بــا مشــاور  لــی زوفنــگ در دیــدار 
بازرگانــی و سرپرســت دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
 بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان بیــان داشــت: شــرکت 
)china Iran International Energy Investment(

ح هــای  خواســتار ارزیابــی ســرمایه گذاری و مشــارکت در طر
ایــران  انــرژی  بخــش  و  گردشــگری  صنعتــی،  توســعه 
از ایــن رو اســتان اصفهــان جایــگاه ویــژه ای در  اســت و 
انتخــاب ســرمایه گذاری ایــن شــرکت دارد. وی از آمادگــی 
ویــژه  صنعتــی  شــهرک  راه انــدازی  بــرای  شــرکت  ایــن 
کارخانه هــای تولیــدی چیــن در اســتان اصفهــان خبــر داد و 
گفــت: چنانچــه امتیــازات ویــژه بــرای ایجــاد ایــن شــهرک از 
گرفتــه شــود، ایــن شــهرک  ســوی مســئوالن ایرانــی در نظــر 

بــه ســرعت در اســتان اصفهــان راه انــدازی می شــود.

ورود راه آهن موجب توسعه 
چهارمحال و بختیاری می شود

ورود  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال   اســتاندار 
راه آهــن و پیوســتن چهارمحــال و بختیــاری بــه شــبکه ریلی 
کشــور موجــب توســعه چهارمحــال و بختیــاری می شــود. 
قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت تنظیــم بــازار اســتان بــا 
کــرد بــازار رونــق بگیــرد، عنــوان  اشــاره بــه اینکــه بایــد تــاش 
کــرد: رونــق بــازار موجــب فعــال شــدن واحدهــای تولیــدی و 
ایجــاد اشــتغال در ســطح اســتان می شــود. یکــی از اهــداف 
کــردن واحدهــای  اصلــی در ســال جــاری رونــق بــازار، فعــال 
تولیــدی و ایجــاد اشــتغال در ســطح اســتان اســت. اســتاندار 
آهــن  راه  پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
تخصیــص  بــا  داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
اصفهــان  آهــن  راه  پــروژه  احــداث  شــدن  فعــال  و  اعتبــار 
جالــب  اشــتغال  خوزســتان   - بختیــاری  و  چهارمحــال   -
ــه داد:  ــود. وی ادام ــاد می ش ــتان ایج ــطح اس ــی در س توجه
ورود راه آهــن بــه ســطح اســتان موجــب توســعه اســتان و 
افزایــش ســرمایه گذاری در ســطح اســتان می شــود. اســتاندار 
کــرد: یکــی از ظرفیت هــای  کیــد  چهارمحــال و بختیــاری تا
کــه بایــد  گردشــگری اســت  اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بیشــتری  توجــه  اســتان  گردشــگری  کــن  اما در خصــوص 
ــود. ــان ش ــگری یکس گردش ــای  ــای مکان ه ــود و تعرفه ه ش

ح هادی  اجرای صددرصدی طر
 در اصفهان

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
خانــوار   ۲۰ از  بیشــتر  روســتاهای  در  هــادی  ح  طــر گفــت: 
ــی  ــت. عل ــده اس ــرا در آم ــه اج ــد ب ــان صددرص ــتان اصفه اس
ح هــای  کریمــی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان در تهیــه طر
هــادی روســتایی بــرای تمــام روســتاهای بیشــتر از ۲۰ خانــوار 
ــام  ــت: تم ــار داش ــت، اظه ــوده اس ــق ب ــل موف کام ــکل  ــه ش ب
ح  طــر دارای  اســتان  خانــوار   ۲۰ از  بیشــتر  روســتای   ۹۵۶
هــادی مصــوب اســت. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــرای 
ح هادی  ۳۰ روســتای زیــر ۲۰ خانــوار اســتان اصفهان نیــز طر
تهیــه و مصــوب شــده اســت. معــاون عمــران روســتایی بنیاد 
ح هــادی روســتایی در  مســکن انقــاب اســامی افــزود: طــر
۶۰۵ روســتای بیشــتر از ۲۰ خانــوار در حــال اجراســت. وی بــا 
کمیته هــای  کاربــری و  کمیســیون تغییــر  اشــاره بــه جلســات 
ح  کنــون ۲۳۰ طــر ح هــادی بیــان داشــت: تا تصویــب طــر
کریمــی  هــادی روســتایی بازنگــری و مصــوب شــده اســت. 
ح گردشــگری روســتای نشــلج  کنــون طــر بــا بیــان اینکــه هم ا
کاشــان در ایــن روســتا تهیــه شــده اســت  از توابــع شهرســتان 
کــه بهســازی بافــت  گفــت: روســتای نشــلج روســتایی اســت 

ــا ارزش آن در حــال پیگیــری و اجراســت. ب

جریمه در انتظار واردکنندگان 
ارزان فروش

ــون عــوارض  ــی از اجرایــی شــدن قان ــاء بیگدل صــادق ضی
گفــت:  دامپینــگ قیمــت مصــوب ســال 1۳88 خبــر داد و 
کاالهــای  کــه  واردکنندگانــی  قانــون،  ایــن  اســاس  بــر 
کشــور مبــدأ ارایــه  وارداتــی را پایین تــر از قیمــت عرضــه در 
ــازار  کاال در ب ــت  ــه قیم ــوط ب ــی های مرب ــد از بررس ــد بع کنن
کمیســیون مــاده  کــه برمبنــای  کارگروهــی  طرفیــن توســط 
یــک قانــون صــادرات و واردات تشــکیل شــده مشــمول 
در  وی  می شــوند.  عــوارض  پرداخــت  از  معینــی  میــزان 
ادامــه از اصــاح و ارایــه دوبــاره ایــن قانــون بــه هیئــت 
بــا  قانــون  ایــن  گذشــته  در  گفــت:  و  داد  خبــر  دولــت 
کــه اصاحــات اعمــال شــد و مغایــرت  نواقصــی همــراه بــود 
آن بــا قوانیــن تجــارت جهانــی برطــرف شــده اســت. عمــا 
ایــن قانــون هــم حمایــت از تولیدکننــده را مدنظر قــرار داده 

ــت. ــده اس ــگام ش ــی هم ــارت جهان ــن تج ــا قوانی ــم ب و ه

کاهش قیمت شیر خام با وجود 
گرانی لبنیات

ــات  ــه دامــداران، قیمــت لبنی ــه رییــس اتحادی گفت ــه  ب
ــه بهانه هــای مختلــف افزایــش  گذشــته و ب طــی ســال 
خ خریــد شــیر خــام از ســوی صنایــع  یافتــه اســت، امــا نــر
کســی پاســخگوی زیــان  کــرده و  کاهــش پیــدا  لبنــی 
کــرد: حــدود  دامــداران نیســت. حســین نعمتــی اظهــار 
تومانــی  قیمــت 144۰  و تصویــب  تعییــن  از  ســال  دو 
ایــن  طــی  و  می گــذرد  دامــداران  از  شــیر  خریــد  بــرای 
ــا و  کااله ــه  ــت هم ــش قیم ــم افزای ــازه زمانــی، علی رغ ب
خ خریــد شــیر خــام از ســوی صنایــع لبنــی  خدمــات، نــر
ــی  کیلوی ــه  ــر ب ــای اخی ــی ماه ه ــرده و ط ک ــدا  ــش پی کاه
کــه در  8۰۰ تــا 1۲۵۰ تومــان رســیده اســت؛ در حالــی 
بهانه هــای  بــه  لبنیــات  انــواع  قیمــت  گذشــته  ســال 

کــرد. مختلــف افزایــش پیــدا 

اخبار کوتاه

گرمــا، یکــی از      هــر ســاله بــا شــروع فصــل 
سرویس  اقتصاد
 بردیا عباس زاده

مصــرف  افزایــش  کشــور  عمــده  مشــکات 
کــه در ایــن زمــان  بــرق و آب اســت. یکــی از مهم تریــن مباحثــی 
کارشناســان ارایــه می شــود، مدیریــت مصــرف اســت.  از ســوی 
در ایــن میــان، دربــاره مدیریــت مصــرف آب اطاعــات نســبتا 
خوبــی ارایــه شــده؛ امــا دربــاره بــرق ایــن اطاعــات چنــدان 
کاربــردی ارایــه نشــده اســت. مدیریــت مصــرف بــرق بــه معنــای 
تجهیــزات  دربــاره  مصرف کننــدگان  گاهانــه  آ نگــرش  تغییــر 
پرمصــرف و نحــوه بهره بــرداری و زمــان اســتفاده از آن هاســت. 
ــا شــروع اســتفاده از تجهیــزات سرمایشــی در شــروع  هــر ســاله ب
کثــری مصــرف بــرق لــزوم  گــرم، بــرای پوشــش نیــاز حدا فصــل 
برنامه ریــزی ومدیریــت مصــرف بــرق در فصــل تابســتان بیــش 
گذشــته   از پیــش آشــکار می شــود. اوج مصــرف بــرق در ســال 
۵۰ هــزار و 177 مــگاوات بــوده اســت و براســاس مطالعــات بــه 
طورمتوســط ســاالنه حــدود ۲1۰۰ مــگاوات افزایــش می یابــد؛ 
می تــوان  انــرژی،  مدیریــت  بــا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
کمتریــن میــزان  ســرمایه گذاری جدیــد را بــرای تامیــن بــرق بــه 
فرآینــدی  کــه  اضافــی  نیــروگاه  احــداث  مانــع  و  رســاند 
ــن  ــی، تدوی ــوزش همگان ــازی و آم گاهس ــد. آ ــت، ش هزینه براس
قوانیــن، تشــویق، ترغیــب مدیــران انرژی کشــور وایجــاد انگیزه 
بــه  کمــک موثــری  و اصــاح فن آوری هــا می توانــد  در آن هــا 

بهینه سازی مصرف انرژی در کشور کند.
   صرفه جویی و مدیریت

در این بــاره هوشــنگ فاحتیــان، معــاون وزیــر نیــرو در امــور 

بــرق و انــرژی بــه ایســنا می گویــد: تمامــی تمهیــدات الزم بــرای 
تامیــن بــرق تابســتان ســال 1۳۹۵ انجــام شــده اســت؛ امــا تکیــه 
مــا بــر مدیریــت مصــرف صرفه جویــی و مدیریت در تقاضاســت. 
کشــاورزی  ــا بیــان اینکــه تمامــی مــردم، صنایــع، بخــش  وی ب
تجــاری و تمــام بخش هــای عمومــی بایــد بــه نــوع مصــرف 
کــرد: درخواســت مــا ایــن  خــود توجــه داشــته باشــند، اظهــار 
کــم 1۰ درصــد صرفه جویــی نســبت بــه ســال  کــه دســت  اســت 
گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، می توانیــم  کــه ا 1۳۹4 صــورت بگیــرد 

کــه هیــچ خاموشــی نداشــته باشــیم. ایــن وعــده را بدهیــم 
 معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه محدودیت 

بــرق  صنعــت  در  ســرمایه گذاری  میــزان  و  مالــی  منابــع 
کــرد: ایــن مســئله موجــب شــد تــا در ســال های  خاطرنشــان 

گذشــته بــا یــک رونــد نزولــی روبــه رو باشــیم.
گفتــه فاحتیــان شــرایط فعلــی ایــن موضــوع را می طلبــد   بــه 
کــه بــه جــای احــداث نیــروگاه جدیــد بــه فکــر صرفه جویــی و 
ــرای ایــن شــرایط  ــر ب گ ــه ا ک بهینه ســازی مصــرف باشــیم؛ چــرا 
نخواهیــم  را  مســاعدی  شــرایط  نشــود،  اندیشــیده  تدبیــری 

داشــت. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر فقــط بــرای تابســتان بــا 
کــرد: در مابقــی  مشــکل تامیــن بــرق مواجــه هســتیم، اظهــار 

روزهــای ســال بــا توجــه بــه تدابیــر اندیشــیده شــده شــرایط 
کــه برای تابســتان نیز  خوبــی را ســپری می کنیــم؛ امــا الزم اســت 
گفتــه  کنــون برنامه ریــزی صرفه جویــی داشــته باشــیم. بــه  از ا
گــر مــردم و بخش هــای تولیــدی دو مــاه تابســتان را بــا مــا  وی ا
همــکاری داشــته باشــند، قطعــا خاموشــی نخواهیــم داشــت و 

ــت. ــه نیس ــن زمین ــد در ای ــرمایه گذاری جدی ــه س ــاز ب نی
کنترل مصرف برق   

بــرق  مصــرف  کنتــرل  بــرای  انــرژی  بخــش  کارشناســان 
کرده انــد. ارایــه  توجــه  جالــب  راه حل هایــی 

کم مصــرف بــه جــای المپ هــای  ـ  بهتــر اســت از المپ هــای 
رشــته ای اســتفاده شــود؛ زیــرا انــرژی مصرفــی المــپ کم مصــرف 
المــپ  برابــر  آن 8  و عمــر  رشــته ای  المــپ  حــدود ۲۰ درصــد 

رشــته ای اســت.
ـ  هنــگام خــروج از خانــه، سیســتم های سرمایشــی خامــوش 
گازی دو تکــه )اســپیلت( در  کولرهــای  شــود. درجــه دمــای 

گــرم روی ۲۶ درجــه تنظیــم شــود. فصــول 
گرمــازا ماننــد شست وشــو و اتوکشــی در ســاعاتی  ـ  فعالیت هــای 

کمتــر اســت )اول صبــح( انجــام شــود. کــه دمــای هــوا 
خنک تــر  باعــث  می توانــد  کولــر  روی  ســایه بان  دادن  قــرار  ـ 

شــدن خانــه شــود.
ـ  بــرای اســتفاده بهینــه از یخچــال و فریــزر درجه ترموســتات آن 
در دمــای ۳ تــا ۵ درجــه ســانتیگراد تنظیــم شــود. نــوار درزگیــر در 
یخچــال و فریــزر بــه طــور مرتــب بازرســی شــده و مــواد غذایــی 

گــرم، درون یخچــال و فریــزر قــرار نگیــرد.

ضرورت مدیریت مصرف برق

فرار از خاموشی

مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان 
کارگــر در  کار و  گرامیداشــت روز جهانــی  در مراســم 
آهــن  اقدامــات ذوب  کــه  شــد  یــادآور  شــرکت  ایــن 
بــرای بهبــود و پیشــرفت، در حــال بــه بارنشســتن 

اســت.
 وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان بدهــی 
کانــی دارد و بــرای حــل ایــن مشــکل، 
کاهــش  جهــت  گســترده ای  اقدامــات 
درحــال  و  شــد  انجــام  تولیــد  هزینــه 
کنــون  کــه حاصــل آن تــا  انجــام اســت 
کاهــش قیمــت تمام شــده بــه ازای هــر 
تومــان   ۵۰۰ نهایــی،   محصــول  کیلــو 
ــد  می باشــد؛ ضمــن اینکــه ایــن رقــم بای

ــه  ــن مرحل ــا در ای ــد؛ ام ــش یاب کاه ــر  ــان دیگ ۲۰۰ توم
داریــم.  رو  پیــش  ســخت تری  کار 

کارخانــه در  مدیــر عامــل ذوب آهــن بــه سیاســت های 
کــرد و یــادآور شــد:  زمینــه فــروش محصــوالت اشــاره 
ــود اســتراتژی های فــروش ذوب آهــن  ــر بهب عــاوه ب

خوشــبختانه بــا افزایــش تعرفــه واردات و افزایــش 
ــرکت  ــن ش ــع ای ــوالد، وض ــی ف ــن الملل ــای بی قیمت ه
باقیمتــی  را  خــود  شــمش  کنــون  ا مــا  و  شــده  بهتــر 
بــه فــروش می رســانیم. در  گذشــته  بیــش از ســال 
حــال حاضــر بــازار فــروش بــا قیمــت مناســب فراهــم 
کنیــم و  اســت و مــا بایــد تولیــد را بیشــتر 
کاهــش مصــرف مــواد اولیــه و  همزمــان 

ــم. ــه دهی ــد را ادام ــه تولی ــش هزین کاه
را  شــغلی  امنیــت  صادقــی  مهنــدس   
کارگــر بســیار مهــم  بــرای قشــر تاشــگر 
کــرد: هیــچ سیاســتی در  کیــد  دانســت و تا
جهــت تعدیــل نیــرو نداریــم و هیــچ کس 
شــغل خــود را در ذوب آهــن اصفهــان از 
دســت نخواهــد داد و بــا بهبــود شــرایط اقتصــادی 

شــرکت، اشــتغالزایی نیــز صــورت می گیــرد. 
تاشــگران  از  تعــدادی  از  مراســم،  ایــن  ادامــه   در 
کارگــر نمونــه تجلیــل  ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان 

. شد

مهندس صادقی، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:
اقدامات ذوب آهن برای پیشرفت در حال به بارنشستن است

 دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــه 
همــراه جمعــی از معاونــان ومدیــران ایــن شــرکت ضمــن 
بازدیــد از رونــد اجــرا و پیشــرفت توســعه های مجتمــع 
ح هــای توســعه  فــوالد ســبا، بــر بهره بــرداری ســریع از طر
و تولیــد هــر چــه زودتــر ورق هــای بــا ضخامــت پاییــن در 

کــرد. در ایــن بازدیــد  کیــد  ایــن مجتمــع تا
و  پیشــرفت  در  تســهیل  منظــور  بــه  کــه 
ســبا  توســعه  پروژه هــای  مشــکات  رفــع 
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر  شــد،  انجــام 
بــه اهمیــت  بــا اشــاره  مبارکــه اصفهــان، 
پاییــن  ضخامــت  بــا  ورق هــای  تولیــد 
افــزود: تولیــد ورق هــای نــازک در مجتمــع 

ح هــای توســعه ایــن  فــوالد ســبا، پــس از راه انــدازی طر
ــه  ک ــازک  ــای ن گرفــت. ورق ه مجتمــع صــورت خواهــد 
گاز  در صنعــت لولــه و پروفیــل و لوله هــای انتقــال نفــت 
 DDQ کششــی اســتحکام بــاال و همچنیــن محصــوالت 
کاربــرد دارنــد، می توانــد ســهم فــوالد  درصنعــت خــودرو 
مبارکــه را در تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر 

افزایــش دهــد. بهمــن خلیلــی مدیــر تکنولــوژی واجــرای 
پروژه هــای مجتمــع فــوالد ســبا نیــز در ایــن خصــوص 
کارگاه هــای توزیــع آب، svc، واحــد انتقــال مــواد  گفــت: 
و  قــوس  کوره هــای   ،FTP واحــد  مربوطــه  ســیلوهای 
و  گــرم  نــورد  تونلــی  کــوره  نــازک  اســلب  ریخته گــری 
ح هــای  کارگاه هــای جنبــی مربــوط بــه طر
ح هایــی بودنــد  توســعه ســبا از جملــه طر
کــه از آن هــا بازدیــد بــه عمــل آمــد، ضمنــا 
در جریــان بازدیــد مدیــر عامــل و معاونــان 
بــه  رســیدگی  جهــت  جلســه ای  شــرکت، 
مشــکات پروژه هــای توســعه برگــزار شــد 
گــزارش از رونــد پیشــرفت  کــه ضمــن ارایــه 
پروژه هــا و مشــکات موجــود توســط مســئوالن مربوطــه 
پیمانــکار و مجــری، برنامــه راه انــدازی خطــوط بررســی 
ح هــای توســعه مجتمــع فــوالد  ــی افــزود: طر شــد. خلیل
ســبا از ســال 1۳۹۲ بــا هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد از 
7۰۰ هزارتــن بــه 1.۶ میلیــون تــن آغــاز شــده و در حــال 

ــت. ــال اجراس ــدی در ح ــد 8۵ درص ــا رش ــر ب حاض

یــک مقــام مســئول از پنــج برابر شــدن صــادرات بنزین و ســوخت هواپیمای 
ایــران و توقــف صــادرات نفتــا در ســال ۹4 خبــر داد. اســماعیل حشــم فیــروز 
گفــت:  ــواع فرآورده هــای نفتــی ایــران  ــاره آخریــن وضعیــت صــادرات ان درب
ــا  گازوییــل از جهشــی ۳۲7 درصــدی در مقایســه ب گذشــته صــادرات  ســال 
ــی  ــرکت مل ــادرات و واردات ش ــر ص ــت. مدی ــده اس ــوردار ش ــال 1۳۹۳ برخ س
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران بــا اعــام اینکــه ســال گذشــته بیــش از ۲7 
هــزار تــن گازوییــل توســط ایــران بــه بازارهــای جهانــی و منطقه ای صــادرات 
گازوییــل  کل صــادرات  کــه  کــرد: ایــن درحالــی اســت  شــده اســت، تصریــح 
ایــران در ســال ۹۳ حــدود 8 هــزار تــن بــوده اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره 
ــه افزایــش پنــج برابــری صــادرات بنزیــن و ســوخت هواپیمــای ایــران در  ب
کــرد: حجــم صــادرات ســوخت هواپیمــا از ۳ هــزار تــن بــه 1۵  ســال ۹4 بیــان 

هــزار تــن در ســال ۹4 افزایــش یافتــه اســت.
ــال  ــرد: س ک ــد  کی ــال ۹4 تا ــا در س ــادرات نفت ــف ص ــاره توق ــروز درب ــم فی  حش
گذشــته نفتایــی صــادر نشــده؛ امــا ســال ۹۳ حجــم صــادرات ایــن فــرآورده 
نفتــی حــدود ۶۶ هــزار تن بود. حشــم فیــروز با بیان اینکــه میزان بانکرینگ 
گازوییــل ایــران در ســال ۹4 هــم حــدود 4۲۰ تــن بــود، خاطرنشــان کــرد: این 
گازوییــل در ســال ۹۳ حــدود 1۲4 تــن  کــه حجــم بانکرینــگ  درحالــی اســت 

کــه رشــدی حــدود ۹4 درصــدی داشــته اســت. بــوده 

بــود  قــرار  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  تعــاون  اتــاق  در  مقــام مســئول   یــک 
کشــور تعاونــی شــود  کل اقتصــاد  1۵ درصــد از بــازار پــول و ۲۵ درصــد از 
ــا ایــن حــال، آینــده بخــش تعــاون روشــن نیســت. رضــا وفایــی  گفــت: ب
گفــت: بــر اســاس قانــون برنامــه پنجــم توســعه ســهم بخــش  یگانــه 
تعــاون در اقتصــاد ملــی بایــد بــه ۲۵ درصــد و ســهم تعــاون از بــازار پــول و 
ســرمایه بــه 1۵ درصــد می رســید و همچنیــن وظایــف تصدیگــری از دولــت 
کــه  گــذار می شــد  بــه بخــش تعــاون از جملــه اتــاق تعــاون و اتحادیه هــا وا
کلــی اصــل 44 قانــون  گرفتــه از سیاســت های  همــه ایــن مــوارد نشــأت 
کل پارلمانــی اتــاق  اساســی و سیاســت های برنامــه پنجــم بــود. مدیــر 
تعــاون ایــران اظهــار داشــت: دســتیابی بــه اهــداف بخــش تعــاون نیازمنــد 
توجــه جــدی بــه بحــث توســعه زیــر ســاخت های اساســی و توانمندســازی 
اســت. متاســفانه بــا توجــه بــه تمامــی تاش هــا هنــوز خیلــی بــا ســهم 
۲۵ درصــدی در اقتصــاد ملــی و 1۵ درصــدی بــا بــازار پــول و ســرمایه و 
گــذاری وظایــف تصدیگــری از دولــت بــه بخــش تعــاون  همین طــور وا
فاصلــه وجــود دارد. وی ادامــه داد: اهــداف بخــش تعــاون در قانــون 
برنامــه پنجــم توســعه بــه دلیــل عــدم توانمندســازی ایــن بخــش محقــق 
نشــده و در ایــن حــال می دانیــم شــرط تحقــق سیاســت های اصــل 44 و 

ــردن اقتصــاد، توانمندســازی بخــش تعــاون اســت. ک بحــث مردمــی 

عضــو شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه احتمــاال قیمــت ایــن محصــول 
گفــت: در ســال ۹4 بیــش  بعــد از مــاه مبــارک رمضــان منطقــی خواهــد شــد، 
کشــور صــادر شــده اســت. علــی حســینی دربــاره  خ از  از 1۳۰ تــن طــای ســر
وضعیــت صــادرات زعفــران از کشــور اظهارداشــت: در حال حاضــر خریداران 
کــه می داننــد قیمت هــای  خ در خریــد آن احتیــاط می کننــد؛ چــرا  طــای ســر
کــرد؛ بنابرایــن فقــط بــه انــدازه  کاذب اســت و قطعــا افــت خواهــد  فعلــی 
نیازشــان خریــد می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه آمــار صــادرات ایــن محصــول 
گفــت: هنــوز آمــار صــادرات زعفــران در  گمــرک اعــام می شــود،  توســط 
ســال ۹۵ اعــام نشــده اســت. عضــو شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه 
خ در ســال ۹۵ اعــام  اواســط خردادمــاه آمــار ۳ ماهــه صــادرات طــای ســر
گمــرک، در ســال ۹4 بیــش از 1۳۰  کــرد: براســاس آمــار  خواهــد شــد، اعــام 
ــول  ــن محص ــازار ای ــاره ب ــت. وی درب ــده اس ــادر ش ــور ص کش ــران از  ــن زعف ت
گفــت: قیمــت زعفــران فعــا بــه ثبــات رســیده اســت و پیش بینــی می شــود 
ــا  ــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ادامــه داشــته باشــد. حســینی ب ایــن رونــد ت
بیــان اینکــه بــه احتمــال زیــاد بعــد از مــاه مبــارک رمضــان قیمــت زعفــران 
توســط  کــه  زعفرانــی  انبــوه  زمــان،  آن  داد:  ادامــه  کــرد،  خواهــد  افــت 
کــه افــراد ســودجو  فرصت طلبــان ذخیــره شــده وارد بــازار خواهــد شــد؛ چــرا 
گــران شــدن محصــول ناامیــد شــده اند و چــاره ای جــز عرضــه آن ندارنــد. از 

صدور سوخت هواپیما ۵ برابر شد

نبض بازار در اختیار کاالهای لوکس
ی گرفتــه  ونــق بســیار وش اینترنتــی کاالهــای مصرفــی خارجــی و بــه خصــوص مــواد غذایــی، ر یــد و فــر کیمیــای وطــن: بــازار خر
ق بایــد قــد علــم کــرده و در ســالی کــه نــام  ق و بــر ر اســت و ایــن تولیدکننــدگان داخلــی هســتند کــه در مقابــل ایــن کاالهــای پــر ز

یــد کاالهــای ایرانــی در مقابــل تولیــدات خارجــی کننــد. ی را راضــی بــه خر اقتصــاد مقاومتــی را بــه همــراه دارد، بتواننــد مشــتر

در قاب تصویر

صادرات ۱۳۰ تن زعفران در سال ۹۴سهم تعاون از اقتصاد محقق نشد

اخبار کوتاه 

گاز  گرانی  ارایه سناریوهای جدید 
به دولت

گاز در طــول  پــس از افزایــش ۳۵ درصــدی قیمــت 
ســال های ۹۳ و ۹4، ســناریوهای جدیــد افزایــش 
و  بررســی  بــرای  خانگــی  مشــترکان  گاز  قیمــت 
گذشــت  ــا  ــت ارســال شــد. ب ــه هیئــت دول تصویــب ب
گاز  ــت  ــدی قیم ــش 1۵ درص ــال از افزای ــر از یکس کمت
ــد  ح جدی طبیعــی مشــترکان خانگــی و تجــاری، طــر
گرانــی دوبــاره بهــای ایــن حامــل انــرژی پرطرفــدار 
کلیــد خــورد. بــر ایــن  بــار دیگــر در دولــت تدبیــر و امیــد 
طبیعــی  گاز  قیمــت  افزایــش  ســناریوهای  اســاس 
گاز  بخــش خانگــی و تجــاری از ســوی شــرکت ملــی 
بــه وزارت نفــت و در نهایــت بــرای تصمیم گیــری بــه 
هیئــت دولــت ارســال شــده اســت. حمیدرضــا عراقــی 
ســناریوهای  ارســال  تاییــد  بــا  نفــت  وزیــر  معــاون 
و  خانگــی  مشــترکان  طبیعــی  گاز  قیمــت  افزایــش 
گفــت: در حــال حاضــر هیچ گونــه تغییــری  تجــاری 
بــه مشــترکان  گاز  فــروش  در تعرفــه و قیمت هــای 
خانگــی و تجــاری اتخــاذ نشــده اســت. مدیــر عامــل 
ــرد: فعــا برنامــه ای  ک ــد  کی ــران تا گاز ای ــی  شــرکت مل
گاز نداریــم؛ امــا ســناریوهای  ــرای افزایــش قیمــت  ب
گاز بــه دولــت ارســال شــده و  مختلــف اصــاح قیمــت 

در دســت مطالعــه اســت.

کسی های فرسوده  جایگزینی تا
با خودروی آریو

فرســوده  کســی های  تا جایگزینــی  سراســری  ح  طــر
ــاوگان حمــل  ــا هــدف نوســازی ن ــا خــودروی آریــو ب ب
پــروژه  مدیــر  شــد.  آغــاز  کشــور  در  عمومــی  نقــل  و 
آریــو  بــا خــودروی  فرســوده  کســی های  تا نوســازی 
کســی های فرســوده  بــا اشــاره بــه لــزوم نوســازی تا
مدل هــای  کســی های  تا ح،  طــر ایــن  در  گفــت: 
کشــور  ح در سراســر  8۵ بــه بعــد مشــمول ایــن طــر
می تواننــد  کســی ها  تا ایــن  دارنــدگان  و  هســتند 
خــود،  فرســوده  کســی های  تا اســقاط  ازای  در 
کننــد. موســوی  کســی آریــو و یــا هایــس جایگزیــن  تا
بــا  فرســوده  کســی های  تا نوســازی  مراحــل  دربــاره 
ســامانه  در  متقاضیــان  افــزود:  آریــو   خودروهــای 
بــه  ســپس  و  نــام  ثبــت   www.taxiholding.ir
پــس  و  کننــد  مراجعــه  ســایپا  شــرکت  نمایندگــی 
چک هــای  ســایپا  نمایندگــی  در  اعتبارســنجی  از 
اقســاط را تحویــل  دهنــد و پــس از پیش پرداخــت در 

می گیرنــد.  قــرار  خــودرو  تحویــل  نوبــت 
اعتبارســنجی  بــرای  ح  طــر ایــن  در  گفــت:  وی 
بــه شــبکه های بانکــی وجــود  بــه مراجعــه  نیــازی 
کســی های فرســوده  نــدارد. مدیــر پــروژه نوســازی تا
ح  خ تســهیات در ایــن طــر ــر ــو، ن ــا خودروهــای آری  ب
را 14 درصــد در دوره زمانــی یکســاله و 1۶ درصــد در 
کــرد و افــزود: پذیــرش  دوره زمانــی 4ســاله عنــوان 
گواهــی اقســاط خودروهــا نیــز پــس از اقســاط از مبلــغ 
گفــت: مبلــغ  کســر می شــود. موســوی  کلــی خــودرو 
تومــان  میلیــون   ۶ حــدود  در  متقاضــی  پرداختــی 
بــوده و بقیــه مبلــغ بــه صــورت تســهیات و اقســاط از 
گفتــه مســئوالن  کســر خواهــد شــد. بــه  مالــک خــودرو 
آریــو  خــودروی  دســتگاه  هــزار   ۳۰ ح،  طــر ایــن 
کســی های  )ســایپا( و 1۰ هــزار خــودروی هایــس بــا تا
کــه در مرحلــه اول 1۳  فرســوده تعویــض خواهــد شــد 
هــزار خــودروی ســواری آریــو و هــزار دســتگاه هایــس 

تحویــل خواهــد شــد.

کشور  پوشش وای فای سراسر 
تا سال ۹6 

رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران از پوشــش 
خطــوط شــبکه تلفــن همــراه و وای فــای در سراســر 

کشــور تــا یــک ســال آینــده خبــر داد. 
آینــده  ســال  یــک  تــا  گفــت:  جهانگــرد  نصــراهلل 
و  موبایــل  شــبکه  خطــوط  فنــاوری  ســازمان 
کشــور را تحــت پوشــش خــود قــرار  وای فــای سراســر 
 IT کــه 8۰ درصــد ســرویس  از آنجایــی  می دهــد و 
مکان محــور اســت، از ایــن رو بــرش اســتانی در ایــن 

اســت. شــده  لحــاظ  بخــش 

گرانی برنج به واردات ربطی ندارد
از  یکــی  بــه  اخیــر  ماه هــای  طــی  برنــج  گرانــی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارتخانه هــای  کشــمکش های 
تجــارت و جهــاد کشــاورزی تبدیــل شــده اســت و یکــی 
کاهــش واردات را عامــل آن می دانــد و دیگــری ادعای 
ح شــده را کامــا رد می کنــد و بازرســی و نظــارت بــر  مطــر
قیمت هــا در بــازار را وظیفــه وزارت صنعــت، معــدن 
قایم مقــام  مهرفــرد-  کبــر  می داند.علی ا تجــارت  و 
کــه  کشــاورزی- معتقــد اســت  بازرگانــی وزیــر جهــاد 
کیفــی برنــج ایرانــی  افزایــش قیمــت بعضــی از ارقــام 
بــه  گذشــته آن رو  کــه ذخایــر ســال  بــازه زمانــی  در 
برنــج  امســال  برداشــت  فصــل  بــه  و  اســت  کاهــش 
نزدیــک می شــویم، هیــچ ارتباطــی بــه کاهــش واردات 
کنــون واردات ایــن محصــول آزاد اســت  نــدارد. هم ا
نمی کننــد  وارد  ایرانــی  کیفــی  برنــج  هــم  تاجــران  و 
کاهــش آن تغییــری در قیمــت آن در بــازار بــه  کــه بــا 
وجــود آیــد؛ امــا دســتگاه های نظارتــی ماننــد ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان موظــف به 
کنتــرل قیمت هــا در  ــرای  ــازار ب ــی و نظــارت در ب ارزیاب
ــر جهــاد  ــی وزی ــوب اســت. قایم مقــام بازرگان حــد مطل
کافــی  ــدازه  ــه ان ــج ب ــر برن کــرد: ذخای کشــاورزی اظهــار 
کــه از واردات ناراحــت  کســانی  کشــور وجــود دارد و  در 
کنــون ماه هاســت )از  کــه هم ا هســتند، بایــد بداننــد 
آزاد  ایــن محصــول  واردات  گذشــته(  مــاه ســال  آذر 
بــوده و همــه متقاضیــان و تاجــران واردات خــود را 
انجــام داده انــد و امــروز قیمــت برنــج خارجــی نســبت 

گذشــته ارزان تــر شــده اســت. بــه ســال 

حتما بخوانید!
3جریمه در انتظار واردکنندگان... سه شنبه   21  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 150 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت  انواع میوه، سبزی و صیفی جات )تومان(

۶000 تا 15000

 1۸000 تا 20000

 نارگیل)هر عدد(

 موز

 ملون

 لیموشیرین

 لیموترش سنگی

 لیموترش ریز )آبگیری(

 زردآلو 

 5500 تا ۸000

 1500 تا 2500

 ۶00 تا 1000

 3200 تا ۴000

 1500 تا 2000

کرد: کید  مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه تا
ح های توسعه ورق های ضخامت پایین تسهیل در پیشرفت طر



برگزاری المپیاد بازی های محالت
محــات اصفهــان ظرفیــت  بســیاری در رشــته های مختلــف 
قشــرهای  میــان  در  ورزش  نهادینه ســازی  دارد؛  ورزشــی 
مختلــف مــردم، باعــث سالم ســازی جســم و جــان افــراد و 
ایجــاد روحیــه شــادابی و نشــاط در جامعــه می شــود. ســازمان 
ورزش شــهرداری اصفهــان بــه همیــن مناســبت اقــدام بــه 
شــهر  محــات  بازی هــای  المپیــاد  دوره  اولیــن  برگــزاری 
کــرده  اصفهــان بــا شــعار »شــهر زیبــا شــهروند ســالم بــا ورزش« 
گام هــای آغازیــن ایــن المپیــاد در 21 اردیبهشــت ماه  اســت. 
95 ســاعت 8 و 30 دقیقــه صبــح بــا روشــن شــدن مشــعل 
ــود.  گلســتان شــهدای اصفهــان خواهــد ب گردشــش در  آن و 
الزم بــه ذکــر اســت مراســم افتتاحیــه 23 اردیبهشــت ماه 95 
ســاعت 19 در ضلــع جنوبــی پــل خواجــو با حضور ورزشــکاران 

پیشکســوتان و مســئوالن شــهری برگــزار می شــود.

 برپایی اولین کافه کتاب 
دانشگاه پیام نور اصفهان

کتــاب در تمــام  کتــاب، تــب و تــاب  همزمــان بــا نمایشــگاه 
محافــل حــس می شــود. دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور، بــا 
همــکاری دفتــر فرهنگــی دانشــگاه اقــدام بــه برپایــی اولیــن 
فــراوان  از تاش هــای  پــس  کردنــد.  دانشــگاه  کتــاب  کافــه 
و  صمیمــی  فضــای  ایــن  باالخــره  اداری،  مراحــل  از  گــذر  و 
ادبــی بــا حضــور رییــس دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان، معــاون 
کتابخانــه مرکــزی  کل  اســتانداری اســتان اصفهــان و رییــس 
شــهرداری اســتان اصفهــان و همچنیــن جمعــی از مدیــران 
مرکــز اصفهــان افتتــاح شــد. کافــه کتــاب در فضــای بــاز ورودی 
دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان واقــع شــده اســت و هــدف اصلــی 
کتابخوانــی و ایجــاد محیطــی صمیمــی و ادبــی  آن ترویــج 
بــرای دانشــجویان ایــن مرکــز اســت. گفتنــی اســت این محفل 

علمــی ادبــی تــا 23 اردیبهشــت ماه دایــر خواهــد بــود.

کسیرانان ارایه تسهیالت به تا
گفــت:  کســیرانی شــهرداری اصفهــان  مدیــر عامــل ســازمان تا
کســی های شــهر بــه ســامانه هوشــمند  بــه منظــور تجهیــز تا
کســیرانان ارایــه می شــود. حســین  تســهیات بــا بهــره کــم بــه تا
کــرد: بــه منظــور تســهیل در نصــب و راه اندازی  جعفــری اظهــار 
کســی، تفاهم نامــه ای مابیــن ســازمان  ســامانه هوشــمند تا
شــده  منعقــد  رســالت  الحســنه  قــرض  بانــک  و  کســیرانی  تا
کســی بــا مراجعــه بــه شــعب  اســت. وی افــزود: راننــدگان تا
 بانــک قــرض الحســنه رســالت می تواننــد بــا ارایــه مــدارک الزم
تســهیات بــا بهــره کــم را از ایــن بانــک دریافــت و بــرای تجهیــز 

کســی اقــدام کنند. خودروهــای خــود بــه ســامانه هوشــمند تا

اخبار  کوتاه 

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:
روابط عمومی ها   پیشانی گفتمان 

جدید شهر به حساب می آیند
گفتمــان  مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
جدیــد دانش محــوری و خاقیــت در شــهرداری اصفهــان گفــت: 
مدیــران روابــط عمومــی  در قســمت های مختلــف شــهرداری، 
گــزارش اداره  گفتمــان جدیــد حســاب می آیند.بــه  پیشــانی ایــن 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، هــادی نباتی نــژاد 
ــته  ــازمان های وابس ــانی س ــورای اطاع رس ــه ش ــن جلس در دومی
کســیرانی برگــزار شــد،  کــه در ســازمان تا شــهرداری اصفهــان 
از مدیــر ســازمان  ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه و قدردانــی 
کســیرانی بــه منظــور میزبانــی ایــن جلســه اظهــار کرد: هــدف از  تا
برگــزاری چنیــن جلســاتی، هماهنگــی و تعامــل و همدلــی بیشــتر 
بیــن روابــط عمومی هــا بــرای پیشــبرد اهــداف و سیاســت های 
کیــد بــر اینکــه خبرهــای خوب و  کان شــهرداری اســت.وی بــا تا
امیدآفریــن بایــد از طریــق روابــط عمومــی  دســتگاه ها و بــه ویــژه 
شــهرداری  ها انتشــار یابــد، افــزود: برگــزاری جلســات اینچنینــی 
ظرفیت هــای  از  عمومی هــا  روابــط  اســتفاده  و  اطــاع  ســبب 
مجموعــه  در  هم افزایــی  و  هماهنگــی  راســتای  در  یکدیگــر 
کــه ایــن موضــوع در واقــع تحقــق  بــزرگ شــهرداری می شــود 
شــعار اقتصــاد مقاومتــی در روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
بــه حســاب می آید.مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر فضــای همدلــی در بخش هــای 
مختلــف روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان وجــود دارد، بیــان 
کــرد: در ســال جــاری نیــز ایــن همدلــی و هماهنگــی بــا برگــزاری 
کــه ویــژه  برنامه هــای مختلــف آموزشــی، تفریحــی و اردویــی 
گرفتــه  کارکنــان روابــط عمومــی  شــهرداری در نظــر  مدیــران و 

ــد. ــمگیری می یاب ــش چش ــده، افزای ش

نمد در صدر صادرات صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
باالتریــن  نمــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  و بختیــاری  چهارمحــال 
حجــم صــادرات اقــام صنایــع دســتی چهارمحال و بختیــاری را 
گفــت: ســاالنه 20 هــزار متــر مربــع  بــه خــود اختصــاص می دهــد، 
گلیــم و فــرش در اســتان تولیــد می شــود. بهمــن عســکری اظهــار 
کــرد: صنایــع دســتی در دو بخــش عشــایری و بومی محلــی در 
ــع  ــت صنای ــه معاون ک ــت  ــال اس ــتان فع ــطح اس ــته در س 33 رش
رشــته ها  ایــن  ترویــج  و  توســعه  آمــوزش  بــه  همــواره  دســتی 
ترمــه دوزی  قلمزنــی،  فــرش،  گلیــم  نمــد،  وی   می پــردازد. 
گل بنــدی و هنرهــای چوبــی را اقــام صنایــع  لبــاس محلــی، 
ــع  ــزار مترمرب ــاالنه 20 ه ــت: س گف ــرد و  ک ــوان  ــتان عن ــتی اس دس
گفتــه وی، بیشــتر  گلیــم و فــرش در اســتان تولیــد می شــود. بــه 
کشــورهای اروپایــی  ســوغات و اقــام صنایــع دســتی اســتان بــه 
چــون آلمــان، فرانســه، ایتالیــا صــادر می شــود و ســاالنه بیــش از 

ــود. ــا ارزآوری می ش ــروش آن ه ــال از ف ــارد ری ــج میلی پن

اخبار کوتاه 

 »حســن شــریعتمداری« روز 20 اردیبهشــت ماه در مراســم افتتــاح 
ــرد:  ک ــار  ــان اظه کرم ــوری در  ــت جمه ــی ریاس ــات مردم ــز ارتباط مرک
سیاســت دولــت در ســفرهای اســتانی، امیدآفرینــی اســت و بــرای 
بعضــی از مشــکات موجــود در حــد وســع چاره جویــی می کنیــم. 
بنــای مــا ایــن بــود کــه ســفرهای اســتانی صــدور مصوباتــی کــه عملی 
نیســت، نباشــد و همچنیــن ایــن ســفرها مصوبه محــور، پروژه محــور 
و  اســتان  از  شــناخت  امیــد،  بــرای  بلکــه  نیســت؛  وعده محــور  و 
ــر 70  ــغ ب ــرد: بال ک ــح  ــای آن می آییــم. شــریعتمداری تصری ظرفت ه
ــت اســت  ــر دوش دول ــی دولت هــای ســابق ب درصــد از تعهــدات مال
و بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام، 22 هــزار میلیــارد تومــان 
کــه ایــن عــدد برابــر بــا بودجــه عمرانــی  اعتبــار نیــاز اســت؛ در حالــی 
کــرد: امــکان تحقــق همــه  کشــور می باشــد. وی بیــان  گذشــه  ســال 

کــه مــورد توقــع مســئوالن و مــردم اســت وجــود نــدارد. اهــداف 
   استفاده از منابع غیردولتی

معــاون اجرایــی رییــس جمهــور بــا تقدیــر از اقدامات اســتاندار کرمان 
کــرد: یکــی از مســئولیت های ایشــان در اســتان اســتفاده از  اظهــار 
کــه در ایــن راســتا توانســته اند  ــوده و مفتخریــم  منابــع غیردولتــی ب
بالــغ بــر 7 هــزار و 500 میلیــارد تومــان منابــع را در جهــت توســعه 
کننــد. وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای ســفر ریاســت  اســتان تجهیــز 
کرمــان افــزود: در ایــن ســفر یــک هــزار و 500  جمهــوری در اســتان 

میلیــارد تومــان پــروژه افتتــاح، 5 هــزار و 200 میلیــارد تومــان مجموع 
از  ماحظــه ای  شــایان  تعــداد  خصــوص  در  و  موافقتنامه هاســت 
ح هــای دولتــی گفت وگــو خواهــد شــد. شــریعتمداری بــا اشــاره بــه  طر
کــرد: علی رغــم وجــود ســایق  کرمــان تصریــح  ویژگی هــای اســتان 
گروه هــای سیاســی در جهــت توســعه و  سیاســی در اســتان، تمــام 
 پیشــرفت اســتان همــگام و همســو هســتند. نماینــدگان مجلــس
نماینــدگان دولــت و ائمــه جمعــه نیــز در این اســتان همســو در جهت 
کــه یکــی از مظاهــر اعتــدال در  گام برمی دارنــد و مفتخریــم  توســعه 

دولــت اعتــدال اتفــاق افتــاده اســت. 
  طرح همیاران آب

ــان  کرم ــتان  ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف ــور  ــس جمه ــاون ریی مع
کافــی نیســت، پروژه هــای توســعه ای بســیار خوبــی در  دارای آب 
ح همیــاران آب  ایــن اســتان اجــرا شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه طــر
ح هــای  ح از مهم تریــن طر کــرد: ایــن طــر کرمــان اظهــار  در اســتان 
کــه حتمــا بایــد ایــن اســتان بــه  کشــور اســت  صرفه جویــی آب در 
کــرد:  کشــور معرفــی شــود. شــریعتمداری تصریــح  صــورت الگــو در 

کرمــان، پتانســیل های خوبــی  کم آبــی در اســتان  علی رغــم مشــکل 
کشــور در ایــن اســتان قــرار  کشــاورزی دارد و 25 درصــد باغــات  در 
کرمــان  کشــاورزی در اســتان  دارد. وی تاش هــا و فعالیت هــای 
کــردن  کم آبــی، نشــان دهنده تــاش در دانش بنیــان  را علی رغــم 
گفــت: دولــت در ایــن ســفر در تــاش  کشــاورزی دانســت و  اقتصــاد 

گام بــردارد. کشــاورزی  اســت در جهــت ارتقــای تکنولــوژی 
گردشگری    

کرمــان در حــوزه  کــرد: اســتان  معــاون اجرایــی رییــس جمهــور اظهــار 
گردشــگری نیــز دارای ظرفیت هــای بســیار خوبــی اســت و دولــت 
شــریعتمداری  کــرد.  خواهــد  تــاش  ظرفیت هــا  ایــن  رشــد  بــرای 
کــز مهــم تاریخــی  کــرد: در ایــن دولــت بــه بســیاری از مرا تصریــح 

کرمــان رســیدگی شــده اســت.  اســتان 
گفــت: ایــن  وی دربــاره مرکــز ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهــوری 
کرامــت انســانی را زیــر ســوال نمی بــرد.  کــه  کامــا نویــن اســت  روشــی 
کــه بــه همــه آنچــه مــردم بــه ایــن مرکــز ارایــه  متعهــد می شــویم 
می دهنــد، رســیدگی شــود. در ایــن مراســم »علیرضــا رزم حســینی« 
جمهــوری  ریاســت  ارتباطــات  مرکــز  گفــت:  نیــز  کرمــان  اســتاندار 
ــه  ــیفت ب ــار ش ــناس در چه کارش ــر  ــزار و 600 نف ــک ه ــا ی ــان ب کرم در 
صــورت شــبانه روزی آمــاده دریافــت درخواســت و نظــرات مــردم 

ــتند. هس

کرمان: معاون اجرایی رییس جمهور در 

سیاست دولت در سفرهای استانی، امیدآفرینی است

کل اوقــاف و امــور خیریــه  معــاون بهــره وری اقتصــادی اداره 
حــوزه  در  اقــدام  بــرای  وقــف  ظرفیــت  گفــت:  یــزد  اســتان 
ــا اشــاره  اقتصــاد مقاومتــی بســیار اســت. »حمیدرضــا تربتــی« ب
بــه نامگــذاری ســال 95 بــه عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام 

گفــت:  و عمــل« از ســوی رهبــر معظــم انقــاب 
وقــف ظرفیت هــای الزم بــرای ایفــای نقــش را در 

حــوزه اقتصــاد مقاومتــی دارد. 
وی افــزود: یکــی از مولفه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
و  کشــور  اقتصــاد  در  پویایــی  و  تحــرک  ایجــاد 
رشــد  همچــون  کانــی  شــاخص های  بهبــود 
کاهــش تــورم،  اقتصــادی، تولیــد ملــی، اشــتغال، 

کــه موقوفــات ســهم  افزایــش بهــره وری و رفــاه عمومــی اســت 
نســبتا خوبــی در بهبــود بیشــتر ایــن شــاخص ها دارد و قابلیــت 
اینکــه ایــن ســهم افزایــش پیــدا کنــد نیــز وجــود دارد که مســتلزم 
عــزم جــدی همــه متولیــان و ایجــاد بســتر مناســب بــرای آن 
اســت. تربتــی بــا اشــاره بــه چگونگــی ایفــای نقــش وقــف در 

کــرد: نقــش وقــف رفــع نیازهــای  اقتصــاد مقاومتــی تصریــح 
کــرده  کــه واقــف آن را تعییــن  عمومــی جامعــه در مســیری اســت 
ــه شــکلی هزینه هــای عمومــی مــردم  اســت. در ایــن فرصــت ب
افزایــش  موجــب  هزینه هــا  کاهــش  همیــن  و  یافتــه  کاهــش 
در  دولــت  و  مــردم  ســرمایه گذاری  و  ثــروت 
بخش هــای دیگــر می شــود و فرصــت تولیــد را 

فراهــم مــی آورد. 
معــاون اوقــاف اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 67 
کشــاورزی  کاربــری  اســتان  موقوفــات  درصــد 
دارنــد، افــزود: بــه دنبــال خشکســالی های اخیــر 
کاهــش یافتــه اســت و  بهــره وری ایــن موقوفــات 
بایــد جهــت تغییــر در الگــوی کشــت و تغییــر روش هــای آبیــاری 
و مدیریــت منابــع آبــی در ســال 95 برنامه ریــزی و اقــدام عملــی 
گفتنــی اســت اســتان یــزد بــا داشــتن افــزون بــر 12 هــزار  کنیــم. 
کشــور بــه لحــاظ  موقوفــه و 43 هــزار رقبــه پنجمیــن اســتان 

تعــداد موقوفــات اســت.

معــاون خدمــات مشــترکان و درآمــد شــرکت آبفــای اســتان 
کنتورنویس هــای مناطــق  آمــوزش  اصفهــان در جلســه 
کنتورنویــس   110 از  بیــش  آمــوزش  گفــت:  خودگــردان 
کــه حــوزه فعالیــت آن هــا ســطح اســتان اصفهــان اســت 

بــه منظــور ارایــه خدمــات بهتــر و بیشــتر بــه 
گرفــت.  مشــترکان صــورت 

رضــا رضایــی افــزود: در ایــن جلســه آموزشــی 
مباحــث  آمــوزش  تحــت  کنتورنویس هــا 
کــه  طــوری  بــه  می گیرنــد؛  قــرار  عمومــی 
اصفهــان  اســتان  گاهــی  آ اداره  نماینــده 
لبــاس  بــودن  متحدالشــکل  بــه  توجــه  بــا 
کــه بــا الصــاق اتیکت  مأمــوران قرائــت کنتــور 

حــاوی مشــخصات مأمــوران می باشــد، اطمینــان خاطــر 
کــه گاه  مشــترکان را جهــت پاســخگویی جلــب کننــد؛ چــرا 
ــت  ــوران قرائ ــوان مأم ــت عن ــود تح ــی خ ــا معرف ــرادی ب اف
کنتــور اقــدام بــه انــواع جرایــم، به ویــژه ســرقت می کننــد. 
کــه تحــت عنــوان مدیریــت مصــرف  وی بــه موضوعاتــی 
کنتــور آمــوزش داده شــد، خاطرنشــان  بــه مأمــوران قرائــت 

کنتــور بــه لحــاظ اینکــه تقریبــا  ســاخت: مأمــوران قرائــت 
در طــول ســال در بــازه زمانــی کوتاهــی بــا مشــترکان ارتباط 
ســفیران  می تواننــد  می رســد  نظــر  بــه  می کننــد،  برقــرار 
خوبــی بــرای آمــوزش مشــترکان جهــت مصــرف بهینــه 
هنــگام  در  مثــال  عنــوان  بــه  باشــند؛  آب 
روش  آب  مصــرف  غیراصولــی  مشــاهده 
مشــترکان  بــه  را  بهینــه  مصــرف  درســت 
آمــوزش دهنــد تــا از مصــرف بی رویــه آب 
جلوگیــری شــود. معاون خدمات مشــترکان 
و درآمــد آبفــای اســتان اصفهــان به رســالتی 
آبفــای  درشــرکت  فعــاالن  عهــده  بــر  کــه 
گفــت:  اســتان اصفهــان اســت، پرداخــت و 
کــه  کنتــور بهتــر بداننــد  بــه منظــور اینکــه مأمــوران قرائــت 
ارایــه خدمــات بهتــر و بیشــتر بــه مشــترکان مهم تریــن 
رســالت شــاغان در شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان اســت 
در ایــن دوره آموزشــی ایــن افــراد بــا چگونگــی تشــکیل 
شــرکت آبفــای اســتان، تاریخچــه و هــدف از فعالیت هــای 

آن آشــنا شــدند.

کنتور آب استان اصفهان ظرفیت بسیار وقف برای اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتیبرگزاری جلسه آموزش مأموران قرائت 

حتما بخوانید!
برپایی اولین کافه کتاب دانشگاه... سه شنبه 21  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 150 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم آ
به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  )ع(  المومنین  امیر  حضرت  الحسنه  قرض  صندوق 
وز  طرفیت زهرا معینی و رسول جویا به این شورا تسلیم که به کالسه 94/174 ثبت و برای ر
مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   18:00 ساعت    95/03/29
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی  قانون  لذا حسب ماده 73  المکان می باشد، 
د و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید  وزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو از ر
ر فوق  یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر جهت در
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و  نیز جهت رسیدگی حاضر شو
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت  شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/19  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/209/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

آقای علی جعفری شاپور آبادی دارای شناسنامه شماره 66  به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  90/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1391/02/09 یخ  تار در   33 بشناسنامه  آبادی  شاپور  جعفری  حسین  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-رقیه  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند علی اکبر  ش.ش 14 )همسر متوفی(  )2( احمد  ش.ش 24   )3 (  بدیعی شاپور آبادی فر
علی ش.ش 66 )4( رضا ش.ش 1793  )5( بتول ش.ش 2151 )6( زهرا ش.ش 2235 )7( 
زندان متوفی( اینک با انجام  زند حسین  )فر طاهره ش.ش 34 همگی جعفری شاپور آبادی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  تشر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  از متوفی نزد او باشد از تار

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/19 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/207/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

کالسه  به  دادخواست  شرح  به    2205 شماره  شناسنامه  دارای  حسینی  جعفر  سید  آقای 
ده و چنین توضیح  85/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه   1395/01/13 یخ  تار در   43 بشناسنامه  حسینی  مرتضی  سید  وان  شادر که  داده 
ینت حسینی  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-ز و د بدر دائمی خو
زند سید حسین  ش.ش 178 )همسر متوفی(  )2( سید جعفر  ش.ش 2205    دولت آبادی فر
)3 ( سید محمدرضا ش.ش 158 )4( سید رسول ش.ش 295  )5( عصمت ش.ش 51 )6( 
همگی   221 ش.ش  السادات  هاجر   )8(  86 ش.ش  یم  مر  )7(  24 ش.ش  السادات  محبوبه 
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر مرتضی   زند  فر آبادی  دولت  حسینی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/19 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/208/م الف به تار
گهی مزایده و فروش اموال غیر منقول آ

خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
زند سید  ونده کالسه 940085 اجرای احکام به نفع خانم امینه السادات دوازده امامی فر پر
ید  وار وانه السادات دوازده امامی و مر یمانی و خانمها پر فضل ا... و علیه آقای امیر حسین نر
یخ 95/04/09 ساعت 12:00 صبح  یه  جلسه مزایده ای در تار ظهیری به خواسته مطالبه مهر
وق  ز خور در  واقع   437/993437/9932437/9928 ثبتی  پالک  تمامی  وش  فر منظور  به 
شهرک سیمرغ خیابان عالمه امینی شقایق چهار پالک 22 کد پستی 83471-46399 شامل 
1- ششدانگ یک واحد تجاری به شماره ثبت  ملک 187655 و شماره پالک 437/9928 
آن  ششدانگ  زش  ار و  یال  ر  59000000 بع  مر متر  هر  زش  ار به  بع  مر متر   62/28 مساحت  به 
و   437/9930 ثبتی  شماره  به  آپارتمان  واحد  یک  ششدانگ   -2 یال  ر  1688580000 معادل 
یال  بع 14100000 ر زش هر متر مر بع به ار شماره ثبت ملک 187657 به مساحت 3/51 متر مر
زش ششدانگ آن معادل 723330000 3- ششدانگ یک واحد آپارتمان به شماره  پالک  و ار

یمانی  نر امیر حسین  بنام  ثبتی 437/9932 و شماره ثبت ملک 187661 )سه دانگ مشاع 
 81/50 مساحت  به  ظهیری(  ید  وار مر بنام  مشاع  دانگ  )سه   187660 ملک  ثبت  شماره  و   )
یال  زش ششدانگ آن معادل 635125000 ر یال و ار بع 12500000 ر زش هر متر مر بع به ار متر مر
یابی  ز یال که توسط کارشناس  به مبالغ فوق  ار توقیف شده در قبال مبلغ 3628167797 ر
وز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر  گردیده برگزار می نماید . طالبین می توانند 5 ر
ر در دفتر این اجرا از مبلغ  وز مقر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در ر
وخته خواهد شد .  ین قیمت را پیشنهاد نماید فر تر وع و ملک به کسی که باال یابی شده شر ز ار
یدار می بایست 10 در صد از مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب  الزم به ذکر است خر

یز نماید. دادگستری وار
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار 

یخ 95/02/19 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/208/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

خانم فاطمه قصابی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 558  به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   72/95
یخ 1394/12/23  وان سید مرتضی میر شاد بشناسنامه 721 در تار توضیح داده که شادر
به:1- است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 

امیر  ش.ش  زند عبداله  ش.ش 558 )همسر متوفی(  )2( سید  فاطمه قصابی اصفهانی فر
زند سید مرتضی   د ش.ش 1273109171   همگی میرشاد فر 1271043947   )3 ( سید مسعو
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر  زندان متوفی( اینک با انجام تشر )فر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف  کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/20 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/210/م الف به تار
گهی مزایده و فروش اموال غیر منقول آ

کالسه  ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
94/350 اجرای احکام به نفع خانم مرضیه ساربان و علیه آقای علیرضا ناظم به خواسته 
شش  وش  فر منظور  به  صبح   09:30 ساعت   95/03/10 یخ  تار در  ای  مزایده  یه  مهر مطالبه 
وق بلوار ولی عصر  ز دانگ از ساخت اعیانی و سه دانگ عرصه زمین ساختمانی واقع در خور
)عج( دلیگان کوچه شهید محمد خلیلی )29( کوچه سپهر کوی بنفشه پالک 12 به کد پستی  
8345149511 که ساختمان مورد نظر دارای دو طبقه مسکونی دیوار های گچ سفید و کف 
وانه ساخت و مساحت  ق وگاز می باشد دارای پر فرش موزائیک و دارای انشعابات آب و بر
بع می باشد که  د 262 متر مر بع و مساحت اعیانی کل حدو عرصه به میزان 174/7 متر مر
زش سه  یال و در نتیجه ار زش شش دانگ عرصه به مبلغ 475000000 ر توسط کارشناس ار
یال  ر  605000000 اعیانی  دانگ  شش  کل  زش  ار و  یال  ر  237500000 مبلغ  به  آن  عرصه  دانگ 
میتوانند  طالبین  نماید  برگزار  است  ناظم  علیرضا  آقای  تصرف  در  فعال  و  گردیده  یابی  ز ار
وز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه  5 ر
وع و اموال به کسی که  یابی شده شر ز ر در دفتر این اجرا از مبلغ ار وز مقر نمایند مزایده در ر
یدار می بایستی 10  وخته خواهد شد . الزم به ذکر است خر ین قیمت را پیشنهاد نماید فر تر باال

یز نماید. در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری وار
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

یخ 95/02/20 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/211/م الف به تار
دادنامه

بلوار  وق  ز خور نشانی  به  محمد  سید  زند  فر کتایونچه  باقری  حسین  سید  آقای   : شاکی 
فیض  آقای  متهم:  کرمی  شهید  ک  وق  ز خور یا  ضایعاتی  کارگاه  ین  بنز پمپ  جنب  آزادگان 
سوء  یا  وع  نامشر یق  طر از  مال  تحصیل   : اتهام  المکان  مجهول  نشانی  به  یفی  شر رحمان 
باقری  حسین  سید  آقای  شکایت  خصوص  در  دادگاه  رای  امتیازات  از  تقلب  و  استفاده 
یفی تبعه افغانستان دائر بر تحصیل  زند سید محمد علیه آقای فیض رحمان شر کتایونچه فر
مجموع  رسی  بر با  دادگاه  وع  نامشر ق  طر به  شاکی  از  یال  ر میلیون  چهل  و  سیصد  میزان 
ونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  محتویات پر
د صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه  دای شهادت شهو برخوار شکایت شاکی و مو
تشدید  قانون   2 ماده  به  استناد  با  و  دانسته  مسلم  و  ز  محر را  نامبرده  بزهکاری  موثر  دفاع 

مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد مبلغ سیصد 
یال به شاکی بهتحمل پانزده ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی  و چهل میلیون ر

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. و ظرف بیست ر
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

یخ  95/02/19 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/200/م الف به تار
گهی مزایده آ

ونده کالسه 904/94 ش ح اجرای احکام که  اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پر
زند نعمت اله محکوم است به پرداخت مبلغ 46852243  در آن محکوم علیه میثم بنائیان فر
یال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای  یال در حق آقای ولی اله بندی و مبلغ 2250000 ر ر
یخ 95/03/19 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار  در تار
وز قبل از مزایده از اموال واقع در اجرای احکام شعبه اول  ید می توانند پنج ر نماید طالبین خر
برنده  و  وع  شر شده  یابی  ز ار مبلغ  از  مزایده   . نمایند  بازدید  برخوار  شهرستان  دادگستری 
یابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد  ز کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ار
و وانت مزدا به شماره انتظامی 43-862 د  در ین قیمت را پیشنهاد نماید.1. 1 عدد خو تر و باال

یال. 39 مدل 1365 به مبلغ 65000000 ر
اجرای احکام شهرستان برخوار

یخ  95/02/20 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/212/م الف به تار
گهی مزایده آ

ونده کالسه 177/93 ش ح اجرای احکام  اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پر
یال در  که در آن محکوم علیه آقای محمد یزدانی محکوم است به پرداخت مبلغ 24000000 ر
محل  در  صبح   9 ساعت   95/03/22 یخ  تار در  ای  مزایده  جلسه  مطلبی  وز  بهر آقای  حق 
وز قبل از  ید می توانند پنج ر دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خر
مزایده از اموال واقع در اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند 
یابی  ز وع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ار یابی شده شر ز . مزایده از مبلغ ار
و آردی  ین قیمت را پیشنهاد نماید.1. پژ تر شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باال

یال به شماره انتظامی 72-682 ط 72 مدل 1387 به مبلغ 55000000 ر
اجرای احکام شهرستان برخوار

یخ  95/02/18 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/203/م الف به تار
دادنامه

ونده:94/407 شماره دادنامه : 407-94/09/29  مرجع رسیدگی شعبه 3 شورای  کالسه پر
به نشانی  دستگرد محله درب حمام جنب  بهرامی  : مرتضی  برخوار خواهان  اختالف  حل 
یفیان به نشانی دستگرد بلوار معلم اتوگالری  حمام درب کرم رنگ خوانده  : 1. منصور شر
فوق  وقت  در   1394/09/29 یخ  تار به  المکان   مجهول  نشانی  به  مهجوری  محمد   .2 ماهان 
العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف برخوار به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل 
محتویات  جمیع  مالحظه  با  شورا  قاضی  است  نظر  تحت  ح  ش    407/93 کالسه  ونده  پر و 
ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر
مبادرت به صدور رای می نماید. دادنامه در خصوص دعوی آقای مرتضی بهرامی طاقانکی 
یزاله و 2. آقای محمد  زند عز یفیان فر زند فرهمند به طرفیت خواندگان 1. آقای منصور شر فر
وی  در الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خو زند غالم حسین به خواسته  مهجوری فر
به  یال  ر میلیون  پنجاه  به  مقوم  ج74    982-53 انتظامی  شماره  به  بک  هاچ  پراید  سواری 
انضمام مطلق خسارات دادرسی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر 
مالکیت  از  حکایت  که  خواهان  ید  در  و  در خو مشخصات  کارت  و  عادی  قولنامه  مصدق 
نامبرده دارد و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور و عدم حضور خوانده ردیف دوم علی 
رغم ابالغ علی هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 219 و 220 و 
457 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند 
ینه دادرسی محکوم قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی  به نام خواهان و پرداخت هز
وز پس از ابالغ  صادر می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 ر

قابل واخواهی در همین شورا می باشد.
شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سوم  شعبه   دفتر 

برخوار
یخ  94/12/15 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/201/م الف به تار

ابالغ رای
ونده 6839/93 ش  شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پر
ون مفرد و علیه آقای رسول  با وکالت آقای احمد مقر و  یم جاوید مقدم  ج/ اول له خانم مر
یا طبقه ششم بابت  مسلمی زاده به آدرس خیابان مشتاق دوم نبش کوی بهشت مجتمع آر
یال اموال توقیفی محکوم علیه  ینه های اجرایی به مبلغ 7/196/664/000 ر محکوم به و هز
آدرس اصفهان خیابان مشتاق دوم نبش کوچه  به  بازدید  به شرح ملک معرفی شده مورد 
یا طبقه ششم به کد پستی 8/58857963 که عبارتست از ششدانگ یک  بهشت مجتمع آر
آپارتمانی در طبقه ششم سمت جنوبی به شماره پالک ثبتی 2430 بخش 5  واحد مسکونی 
بع که مورد ثبت به شماره 100853 در دفتر امالک  اصفهان به مساحت مفید 200/34 مترمر
به شماره 503 صفحه 218 به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به نام آقای رسول مسلمی 
زاده مسبوق به ثبت می باشد واحد مزبور دارای انباری به شماره 2437 فرعی به مساحت 
 10 مساحت  به  فرعی   2455 شماره  به  مسقف  پارکینگ  و  اول  زمین  یر ز در  واقع  بع  مترمر  5
و   15193/1 پالک  دو  تجمیع  از  مزبور  ملک  عرصه  باشد  می  همکف  طبقه  در  واقع  بع  مترمر
آپارتمانی فوق الذکر دارای 13 واحد در 6 طبقه که طبقه  15193/11 تشکیل شده و مجتمع 
و  آرمه  بتن  اسکلت  با  سازه  دارای  موصوف  آپارتمانی  واحد  باشد  می  واحدی  دو  ششم 
سقف تیرچه بلوک و نمای خارجی آجر و سنگ با پنجره های خارجی آلومینیومی با قدمت 
بع با چشم انداز  د هفت سال ساخت و دارای تراس جنوبی به مساحت 14/65 مترمر حدو
دی آلومینیومی و کف سرامیک و نرده  و د و کوه صفه با درب ور و دخانه زاینده ر و به سمت ر
ویت گردید ملک مزبور دارای سه عدد اتاق خواب و یک واحد پذیرایی با کف  های فلزی ر
وکش گچ و رنگ و آشپزخانه اپن با کف و دیوار سرامیک مجهز به کابینت  سرامیک و دیوار با ر
ق  بر و  آب  انشعابات  دارای  و  مرکزی  چیلر  بصورت  گرمایش  و  سرمایش  سیستم  و   MDF
و گاز و تلفن و فاضالب شهری و دارای آسانسور راه پله مشاعی و البی مشاعی می باشد 
یک  معادل  یال  ر  19/500/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  یه  نظر طبق  آن  ششدانگ  زش  ار لذا 
یابی گردیده است و معادل 2/19 دانگ از ملک  ز میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان ار
مورخ  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  که  باشد  می  اجرایی  های  ینه  هز و  علیه  محکوم  بابت 
95/3/25 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع 
مزایده  نماید طالبین شرکت در جلسه  برگزار  راه وکال  در خیابان شیخ صدوق نبش چهار 
یز 10% قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش  می توانند با وار
ین قیمت برنده مزایده خواهد تر  آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باال

د.  بو
مدیراجرای احکام شهرستان اصفهان   4324/ م الف

 ابالغ رای
یخ 95/2/13 مرجع رسیدگی: شعبه سی  ونده: 940877 شماره دادنامه 238 به تار کالسه پر
فارابی شمالی، کوچه  بکرانی نشانی  و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: کیوان 
المکان خواسته مطالبه وجه سفته  زمانی نشانی مجهول  25/1 خوانده: علیرضا  21، پالک 
یه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر گردشکار: با عنایت به محتویات پر

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
مطالبه  خواسته  به  زمانی  علیرضا  طرفیت  به  بکرانی  کیوان  دعوی  درخصوص  شورا  رای 
به  مدرکیه  سفته  فقره  یک  مصدق  فتوکپی  به  توجه  با  مدرکیه  وجه  یال  ر  50/000/000 مبلغ 
با  خوانده  اینکه  و  یال  ر میلیون  پنجاه  مبلغ  به  /هـ(  )سری   0656920 داری  خزانه  شماره 
د  خو به  منسوب  و  مستند  و  وحه  مطر دعوی  از  و  حاضرنگردیده  دادرسی  جلسه  در  اطالع 
خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  ایراد  گونه  هیچ 
و   307 مواد  به  مستندًا  و  داده  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوای  لذا  است  ده  ننمو ارائه 
آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز یال  ر  55/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  50/000/000 مبلغ 
 94/8/24 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  احکام  اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل  تادیه 
خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز پرداخت  و  حکم  اجرای  زمان  لغایت 
واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  دارد.  می  اعالم  و  صادر 
اصفهان  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  وز  ر  20 ظرف  آن  از  پس  و  شورا  همین   در 

می باشد.
یم هاشمی    4371/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه سی و سوم اصفهان  مر



کنــون حســن آقــا  کنیــد... و هم ا    تشــویقش 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

را  جمشــید  تومانــی  میلیــون   ۵۰ هدیــه 
مــی آورد. به افتخــار حســن... )جعبــه ای را می آورنــد( ایــن را 
برمــی داری،  تومنتــو   ۵۰ و  می کنــی  بــاز  انگشــت  یــک  بــا 
نــه...  هــم  بیشــتر  انگشــت  یــک  بــا  میــری...  می دویــی، 
کار می کنــی. آهــا... )مــرد بــا  بنــداز زیــرش، بــرو، ببینــم چــی 
یــک انگشــت آن را بــاز می کنــد و صندوقچــه درحالی کــه از آن 
بــه  حســنی  فــرزاد  دســت  در  می آیــد  بیــرون  لــرزان  چیــزی 

حضار نمایش داده می شود( چیه؟
مردم یک صدا می گویند: زرشک.

چیه؟
 )این بار تعداد صداها افزایش پیدا می کند( زرشک.

همه باهم.
 زرشک

زرشک چی داره؟ 
مزه داره. 

کــه مــا ۵۰ میلیــون  کــردی   تقدیــم شــما... یعنــی واقعــا فکــر 
کــم و غلــط شــما  تومــان پــول بی زبــان را در مقابــل اطالعــات 
زرشــک  آب   خیلــی  آره؟  داری؟  دوســت  زرشــک  می دیــم. 

ــه. خوب
مــرد  پیراهــن  جیــب  در  زرشــک  مقــداری  حســنی  فــرزاد   

می شــود. تمــام  برنامــه  بخــش  ایــن  و  می ریــزد 
کســیر فــرزاد حســنی  کــه در برنامــه ا ایــن تمــام اتفاقاتــی اســت 
روی داد و مــوج بی ســابقه ای از انتقــاد را حوالــه فرزادخــان 

کمــی پــس از  کــرد. هرچنــد عوامــل برنامــه  حســنی پرمدعــا 
کــه ایــن آیتــم  مــوج انتقــادات بــا پخــش فیلمــی نشــان دادنــد 
گنــاه پاســخ  مثــال هماهنــگ شــده بــوده اســت، امــا عــذر بدتــر از 
کــه توهیــن و تحقیــر  ع نبــود؛ زیــرا  مناســبی بــرای ایــن موضــو
کــم از توهیــن اتفاقــی نــدارد و چه بســا بدتــر و  تمریــن شــده 

گوارتــر هــم باشــد. نا
کســیر« و اینکــه چــه نقــاط قوت  هــدف در اینجــا نقــد برنامــه »ا
کــرده اســت نیســت؛  و ضعفــی دارد و از چــه برنامــه ای تقلیــد 

کــه در  بلکــه هــدف، بررســی نــگاه و عملکــرد مجریانــی اســت 
ع  کشــور مــا در برنامه هــای ترکیبــی بــه ناخــدا و ســتاره بالمنــاز
کــه یادشــان رفتــه قــرار  برنامه هــا تبدیــل می شــوند؛ مجریانــی 
اســت چــه چیــزی را بــه مخاطــب و شــرکت کننده برنامه شــان 
کنیــد  کمــی مهمــان را ضایــع  کمــی تیکــه بیندازیــد،  بیاموزنــد. 
گــر او بــه هــر دلیلــی بــا شــما به اصطــالح »کل کل« نمی کنــد   و ا
یــا  اطالعــات  درنهایــت  و  کنیــد  تکــرار  را  خــود  کار  بیشــتر 

بگیریــد. ســخره  بــه  را  او  کالمــی  محتــوای 

کــه دیگــر انتظــار   ایــن فــرم برخــورد بــا مخاطــب مدتــی اســت 
اســتفاده  مــورد  و فرهنگــی  رســانه های رســمی  نمــی رود در 
کــه دیگــر مخاطبــان هــم بــه آن  گیــرد و رویــه ای اســت  قــرار 
ع  نمی خندنــد و چنــدان آن را نمی پســندند. همیــن موضــو
هــم ســبب شــده امــروز حجــم بســیاری از انتقــادات تلــخ و 
ــا  ــه م ــود. البت ــه ش ــن برنام ــت اندرکاران ای ــه دس ــیرین حوال ش
گرفتــه  صــورت  فحاشــی های  و  توهیــن  از  به هیچ عنــوان 
حمایــت نمی کنیــم و صــد درصــد آن را محکــوم می کنیــم؛ 
کنــش فــرزاد حســنی و مصطفــی شــریفی، تهیه کننــده  امــا وا
برنامــه بــه انتقــادات به حــق و نقدهــای ســازنده عجیــب و 

دور از ذهــن بــه نظــر می رســد. 
مــا به عنــوان یــک نشــریه در مقــام قضــاوت بــر نمی آییــم و 
ح چنــد پرســش قضــاوت را بــه مــردم و وجــدان بیــدار  ــا طــر ب

گــذار می کنیــم. جامعــه وا
1- بــه نظــر شــما رفتــار فــرزاد حســنی در قالــب شــوخی جــا 

تحقیــر؟ و  توهیــن  یــا  می گرفــت 
کــه نشــان مــی داد عوامــل برنامــه در  2- آیــا پخــش فیلمــی 

ــود؟ ــی ب ــما واقع ــر ش ــه نظ ــتند ب ــن هس ــال تمری ح
3- آیــا ایــن فیلــم قبــل از هجمــه اعتراضــات ضبط شــده بــود 

یــا اینکــه بعدازایــن جریانــات ساخته شــده بــود؟
گران بــا مجــری برنامــه همــراه  4- بــه نظــر شــما چــرا تماشــا
از  بخشــی  و  می خندنــد  شــریف  مــرد  ایــن  بــه  و  می شــوند 
گران  تماشــا از  هیچ یــک  چــرا  و  می شــوند  تحقیــر  زنجیــره 

اعتراضــی بــه ایــن رفتــار نکــرد؟

سیل انتقادها به فرزاد حسنی ادامه دارد

ما همه نمایشی هستیم آقای حسنی

از   - تلویزیــون  قدیمــی  برنامه ســازان  از   - فــردرو  حســین 
بــرای  تلویزیــون  در  جدیــد  مســابقه ای  ســاخت  و  طراحــی 
کارگردانــی  کــه  فــردرو  از شــبکه ســالمت خبــر داد.  پخــش 
تلویزیونــی برنامه هــای بســیاری از جملــه »محلــه بــرو بیــا« 
کارنامــه دارد، از ایــن مســابقه بــه عنــوان یــک ُجنــگ  را در 

یــادآور  جذابیــت  منظــر  از  کــه  کــرد  یــاد  شــبانه 
ــا« اســت و  ــرو بی ــه ب برنامه هایــی همچــون »محل
گفــت: تــالش می کنیــم در ایــن مســابقه تجربــه 

کنیــم. موفــق »محلــه  بــرو بیــا« را تکــرار 
 او ادامــه داد: ایــن جنــگ بــا مســابقات بســیار 
متنــوع بــرای اولین بــار در حــوزه  رژیــم و الغــری 
برگــزار خواهــد شــد کــه هــر دوره، ســه مــاه بــه طــول 

گــروه 15 نفــره خانــم و  می انجامــد و شــرکت کنندگان در دو 
کارشناســان و متخصصــان و بــا همــه تجهیــزات  آقــا زیــر نظــر 

کــم می کننــد. وزن 
زمــان  و  شــبانه  ایــن جنــگ  تولیــد  رونــد  دربــاره ی  فــردرو   

ح ایــن مســابقه پیــش از ایــن  پخــش آن توضیــح داد: طــر
کنــون در مرحلــه اتــاق فکــر هســتیم.  ارایــه داده شــده اســت و ا
ایــن مســابقه قــرار اســت ضبطــی باشــد و 40  از  60 درصــد 
درصــد پخــش مســتقیم خواهــد داشــت و همزمــان بــا عیــد 

فطــر بــه روی آنتــن شــبکه ســالمت خواهــد رفــت. 
آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  فــردرو 
کــه بــرای ایــن مســابقه در نظــر  مجریانــی 
گفــت:  گرفتــه شــده اند مجــزا خواهنــد بــود، 
قطعــا ایــن طــور خواهــد بــود و زمینــه بــرای 
کارشناســان  حضــور متخصصــان و مجــری 
در  حاضــر  حــال  در  شــد.  خواهــد  فراهــم 
کــه تشــکیل شــده بــر روی ایــن  اتــاق فکــری 
گروه هــای شــرکت کننده  ــرای  ــان ب موضــوع و تفکیــک مجری
ایــن مســابقه چنــد مجــری می خواهــد و  کار خواهــد شــد؛ 
گفتــه  کارشــناس باشــند. بــه  تعــدادی از آن هــا بایــد مجــری 
فــردرو عنــوان موقــت ایــن مســابقه »باشــگاه ســالمت« اســت.

کرد: کارگردان »محله برو بیا« اعالم 

ساخت مسابقه الغری در تلویزیون
ایــن فیلــم در  کــران  ا از  کارگــردان »ممیــرو«  هــادی محقــق، 
فصــل پاییــز در گــروه ســینمایی »هنــر و تجربه« خبــر داد. هادی 
کــه در ســی و چهارمیــن جشــنواره  کارگــردان »ممیــرو«  محقــق، 
فیلــم  بهتریــن  نامزدهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  فجــر  فیلــم 
زمــان  دربــاره  بــود،  شــده  انتخــاب  تجربــه«  و  »هنــر  بخــش 

گفــت:  مهــر  خبرنــگار  بــه  فیلــم  ایــن  کــران  ا
ســینمایی  گــروه  بــا  رایزنی هــا  انجــام  از  پــس 
کــه فیلــم  »هنــر و تجربــه« تصمیــم بــر ایــن شــد 
گــروه  ایــن  ســوی  از  امســال  پاییــز  »ممیــرو« 
روانــه ســالن های ســینما شــود. وی همچنیــن 
دربــاره میــزان اســتقبال احتمالــی مخاطبــان از 
ــد  ــم در چن ــن فیل ــرد: ای ک ــاره  ــرو« اش ــم »ممی فیل
فیلــم  جشــنواره  جملــه  از  جهانــی  جشــنواره 

کــره جنوبــی شــرکت  کــراال در هنــد و جشــنواره فیلــم بوســان 
خــود  بــه  جوایــز  بعضــی  اختصــاص  ضمــن  توانســت  و   کــرد 
نظــر مخاطبــان آن جشــنواره ها را نیــز جلــب کند. بر این اســاس 
گران داخلــی و  کــه فیلــم، نظــر تماشــا بســیار خوش بیــن هســتم 
گــروه »هنــر و تجربه«  کــه مخاطــب دایمــی فیلم هــای  کســانی را 

کنــد. محقــق همچنیــن دربــاره فعالیت های  هســتند نیــز جلــب 
نــگارش  مشــغول  نیــز  کنــون  هم ا گفــت:  نیــز  خــود  جدیــد 
فیلمنامــه ای بــا عنــوان »خطیان« هســتم. این کار نیــز در حوزه 
کــودک و نوجــوان جــای می گیــرد و ماننــد فیلم هــای  فیلم هــای 
قبلــی ام یعنــی »ممیــرو« و »او خــوب ســنگ می زنــد« بــرادرم رضا 
کارگــردان در  محقــق تهیه کننــده آن اســت. ایــن 
ــرای  کــردن تهیه کننــدگان ب ــع  گفــت: قان ــان  پای
کــه  تهیــه فیلم هایــم بســیار ســخت اســت؛ چــرا 
بحــث بازگشــت ســرمایه در چنیــن آثاری ســخت 
کان  کمــا می دهــم  ترجیــح  بنابرایــن  اســت؛ 
کنــم.  کار  تهیه کننــده  عنــوان  بــه  بــرادرم  بــا 
»ممیــرو« داســتان تنهایی ایــاز، پیرمــرد واخورده 
کــه  از زندگــی پــر مشــقت خــود را روایــت می کنــد 
بعــد از اتفاقــی مهیــب در زندگــی، بــا نــوه خــود روزگار می گذرانــد و 

خــود را مســبب همــه اتفاقــات می دانــد. 
 در ایــن فیلــم یــداهلل شــادمانی، میثــم فرهومنــد، فاطمــه بهــادر
و طلــوع  اشــکویی  واصلــی، مهیــار آب روان، منوچهــر  پریســا 

پرداخته انــد. نقــش  ایفــای  بــه  جهانبــازی 

حرف و نقل
ــف  ــای مختل ــه در بخش ه ک ــینما  ــی س ــی از اهال -  جمع
کننــد، در اعتــراض  بدنــه ســینمای ایــران فعالیــت مــی 
نــگارش  بــه  اقــدام  ایــران  فعلــی ســینمای  بــه شــرایط 
بــه حســن روحانــی، رییــس جمهــور  نامــه ای خطــاب 

کردنــد. کشــور 
خوشنویســان  انجمــن  رییــس  فروزنــده،  مهــدی   -
گفــت: ردپــای خوشنویســی بــر پیشــانی گنبدها  اصفهــان 
گلدســته های فیروزه ای رنــگ مســاجد نقــش بســته، و  و 

از چشــم هیچ کــس دور نمانــده اســت.
کنســرت َامرداد 23 و 24 اردیبهشــت ماه در دو ســانس   -
بــه روی  18 و 20 و 30 دقیقــه در مجتمــع فرشــچیان 
صحنــه مــی رود. عالقه منــدان مــی تواننــد جهــت تهیــه 

کننــد. بلیــت بــه ســایت navayemehr.ir  مراجعــه 
کریــم اســتان اصفهــان  قــرآن  - ســتاد مجــازی حفــظ 
کــه عالقه منــد  کــرد. افــراد بیشــتر از 11 ســال  کار  آغــاز بــه 
هســتند در ایــن دوره شــرکت کننــد، می تواننــد بــه نشــانی 
ســایت ایــن مرکــز www.quranhesfz.ir مراجعــه نماینــد 
ــات ایــن  ــگان از خدم ــه صــورت رای ــام ب ــس از ثبــت ن و پ

مرکــز بهرمنــد شــوند.
جســمی  وضعیــت  اینکــه  بیــان  بــا  داودنــژاد  رضــا    -
ســیاوش حکمت شــعار، بازیگــر بچه هــای بــد مناســب 
کننــد. ســیاوش  نیســت، از مــردم خواســت بــرای او دعــا 
حکمت شــعار از ســال 79 از بیمــاری ام.اس رنــج می بــرد 
و ایــن روزهــا در بیمارســتان آراد تهــران بســتری اســت.
کــه  کتــاب چــاپ اولــی  - عبــاس جهانگیریــان بــا ســه 
کتــاب  »ســایه هیــوال« یکــی از آن هاســت در نمایشــگاه 

دارد. تهــران حضــور 
- نمایــش »بــازی یالتــا« در حالــی یکــی دیگــر از اجراهــای 
کــه ســر و صــدای بیــرون از  گذاشــت  خــود را پشــت ســر 
ــاد  ــل، داد و فری گر از موبای ــا ــک تماش ــتفاده ی ــالن و اس س

ــرا درآورد. ــن اج ــران را در حی ــی از بازیگ یک
- آثــار پیکاســو، رامبرانــد، مونــک، دگا... بــا تکنینــک 
عکاســی صحنه آرایــی شــده توســط ســروش میالنــی زاده 
گالــری مــژده بــه نمایــش درآمــده  ایــن روزهــا روی دیــوار 

اســت.
کامــل  ح  گذشــته طــر کــه اواخــر ســال  - فرهــاد توحیــدی 
فیلمنامــه مجموعــه »صیــاد شــیرازی« را بــه تلویزیــون 
کــه منتظــر پاســخ رســانه ملــی  کــرد  کــرده، بیــان  ارســال 

دربــاره تولیــد ایــن اثــر اســت.
بــرای فیلــم »بتمــن در برابــر  کــه  - نقدهــای ضعیفــی 
ســوپرمن« نوشــته شــده، موجــب عصبانیــت بــن افلــک 

بازیگــر نقــش اول ایــن فیلــم شــده اســت.

سخن روز

همایش یکصدمین سال  فعالیت 
آموزش وپرورش نوین در شهرضا

    همایــش بــزرگ یکصدمیــن ســالگرد تاســیس 
شهر ضا

محمر رضا رحمتی
آمــوزش و پــرورش نویــن در شــهرضا بــا رویکــرد 
عرصه هــای  در  دیــار  ایــن  فراملــی  و  ملــی  ظرفیت هــای  معرفــی 
علمــی و فرهنگــی برگــزار مــی شــود و ایــن رویــداد بــزرگ، فصــل 

نوینی در تاریخ شهرستان محسوب می شود.
 احمــد ملکیــان بــا بیــان ایــن مطلب در جمــع خبرنــگاران و اصحاب 
کــه یکصــد ســال پیــش تحــت  کوچکــی  کــرد: نهــال  رســانه اظهــار 
بــر شــیوه ها و اصــول  عنــوان راه انــدازی مدرســه دولتــی متمرکــز 
کاشــته  نویــن آموزشــی و پرورشــی در آن مقطــع تاریخــی در شــهرضا 
کــه جهانیــان  شــد امــروز بــه درخــت تنومنــدی تبدیــل شــده اســت 
کــه در حقیقــت جمــع بســیاری از دانشــمندان  از شــاخه های آن 
بهــره  می رونــد،  شــمار  بــه  فرهیختــگان  و  عالمــان  نخبــگان، 

می برنــد. 
وی افــزود: در ســال 1294 ه ش نخســتین مدرســه دولتــی مبتنــی 
بــر اصــول و شــیوه های نویــن آموزشــی در شــهرضا پایه گــذاری شــد 
گــذر دوران، ایــن ســبک و شــیوه آموزشــی و پرورشــی منتــج بــه  و در 
تبدیــل شــدن ایــن شهرســتان بــه مهــد زایــش و پــرورش هــزاران 

ــاز شــد.  ــزرگ و حماسه س ــان ب انس
رییــس آمــوزش و پــرورش شــهرضا بــا بیــان اینکــه پیشــرفت در 
 عرصه هــای علمــی ریشــه در ســاختارهای فرهنگــی هــر جامعــه دارد
کــرد: بــر همیــن اســاس بایــد از تمامــی ارکان و هویت هــای  عنــوان 
ــزاری چنیــن  ــم و برگ ــی بهــره بری ــه شــکل اصول فرهنگــی شــهرضا ب
گامــی در جهــت تقویــت  برنامه هــا و همایش هــای بزرگــی، می توانــد 

میراث هــای بــزرگ فرهنگــی در شهرســتان باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در قالــب این همایش بزرگ، جمعــی از نام آوران 
و افتخارآفرینــان علمــی و فرهنگــی شــهرضا حاضــر می شــوند متذکــر 
گرفتــه مقــرر شــده اســت از  شــد: براســاس پیگیری هــای انجــام 
حضــور دکتــر محمــد رحیمیــان بــه عنــوان یکــی از مفاخــر برجســته 

شــهرضا در عرصــه علمــی بــه شــکل مطلــوب اســتفاده شــود. 
ملکیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن  قالــب  در  رونمایــی  منظــور  بــه  مکتــوب  اثــر  یــک  تدویــن 
گرفتــه  قــرار  برگزار کننــده  کمیته هــای  کار  دســتور  در  همایــش 
کــرد: در همیــن راســتا از  اثــر فاخــر و ارزشــی صــد  اســت تصریــح 
ــب و  ــوای مناس ــا محت ــر ب ــن اث ــود؛ ای ــی می ش ــش رونمای ــل روی فص
جــذاب بــه منظــور معرفــی بخشــی از دســتاوردهای بــزرگ خانــواده 
آمــوزش و پــرورش در شــهرضا طــی یــک قــرن اخیــر از ســوی جمعــی 

فرهنگیــان و فرهیختــگان تدویــن و منتشــر شــده اســت.

شهرضا

5فرهنگ و هنر سه شنبه  21  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 150»ممیرو« پاییز اکران می شود ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9409980365301403شماره  ونده:  پر 9510100352700641شماره  ابالغیه:  شماره 
زارع   زهرا  خانم  شاکی   1395/02/13 تنظیم:  یخ  تار  950122 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم آقای محمد حسین چاوشی  به خواسته صدمه بدنی 
ده که جهت  عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 101دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق (  واقع در 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان- طبقه3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه  9409980365301403 ثبت 
به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/04/09 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن متهم  و در خواست شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون  علت مجهول المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده / متهم  پس از  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در
حاضر گردد.شماره: 4413/م الف متصدی امور دفتری شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( 
گهی ابالغ آ

9409980351501207شماره  ونده:  پر 9510100351501385شماره  ابالغیه:  شماره 
سعید  شاکی   / خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941328 شعبه:  بایگانی 
د شیرانی بید آبادی  به  محمدی جوزدانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم داو
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه3 اتاق 
شماره 348 ارجاع و به کالسه  9409980351501207ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/31 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده / متهم  و در خواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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: 4415/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محسن یزد خواستی
گهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی آ

زند علی محمد  به آقای علی نادری فر
زند  فر نادری  علی  آقای  بطرفیت  دادخواستی  صولت   زند  فر نصیری   و  ز بر آقای 
وز  علی محمد بخواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه ثبت و برای ر
خوانده  چون  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت   9/30 ساعت   95/3/24 مورخ   –
مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 
د با مراجعه به دفتر دادگاه  73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شو
ر  یافت و در وقت مقر د را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را در نشانی خو
د این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و در صورت  جهت رسیدگی حاضر شو
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. شماره : 059/ 

م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان
گهی ابالغ اجرائیه آ

 9500006  : ونده  پر بایگانی  شماره   139304002003001142/2  : ونده  پر شماره 
آگهی   1395/02/15 صدور:  یخ  تار  139503802128000001  : ابالغیه  آگهی  شماره 

دانشمند  منوچهر  به  بدینوسیله   139304002003001142/2  : کالسه  اجرائیه  ابالغ 
 139304002003001142/2 کالسه  ونده  پر بدهکار   13408 ش  ش.  به  احمد  زند  فر
که برابر گزارش 93/11/16 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد 
را  نظر  مورد  ملک  و  باشید  می  بدهکار  زی  کشاور جهاد  وزارت  و  شما  بین  اجاره 
در  اجاره  مورد  تخلیه  و  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  اید  ده  ننمو تخلیه 
یفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه  ده ، پس از تشر خواست صدور اجرائیه نمو
مفاد  اجرائی  نامه  آئین  18و19  ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق 
یخ ابالغ اجرائیه  یخ انتشار این آگهی که تار اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تار
و منتشر می گردد  وزنامه کیمیای وطن چاپ  ر محسوب است فقط یک نوبت در 
صورت  این  غیر  در  و اقدام  د  خو بدهی  پرداخت  به  نسبت  وز  ر ده  مدت  ظرف 
رات علیه شما تعقیب خواهد  بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقر

 شد.
 شماره : 71/ م الف مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
در  واقع    10393/3403 شماره  پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند حسین  ونده ثبتی به نام مرتضی ناظمی فر بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است به  زند مصطفی بالسویه در جر رعه شوری فر و معصومه ناظمی مز
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از 
وع و به عمل خواهد آمد . لذا به  وز شنبه مورخ 95/3/22 ساعت 9 در محل شر ر
وز و ساعت  ین اخطار می گردد که در ر موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاور مقر
وز پذیرفته خواهد  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( ر 20 قانون ثبت از تار
ونده های معترضی ثبت  شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پر
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  معترض 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
هادیزاده   95/2/21  : انتشار  یخ  تار الف  م   /4702  : شماره  نماید.  تسلیم  اداره 

ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر ر
گهی ابالغ آ

 9409980359401231  : ونده  پر 9510460359400007 شماره   : شماره در خواست 
یخ تنظیم : 1395/02/08  شماره بایگانی شعبه : 941294 تار

موضوع : ابالغ به آقای مرتضی آزاد بخت 
 ، وع  نامشر یق  طر از  مال  تحصیل  اتهام  به  الذکر  فوق  شخص  به  ابالغ  آگهی 
محمد  آقای  وکالت  با  جعفری  اهلل  عنایت  شکایت  حسب  وکالت  امر  در  دخالت 
و  است  تعقیب  تحت  فوق  کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  یفیان  شر جواد 
است.  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  بو نامعلوم  واسطه  به  یه  احضار ابالغ 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به وی ابالغ تا 
پرسی دادسرای عمومی  باز آگهی در شعبه 15  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف مدت 
صورت  در  گردد.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و 
ینه توسط دادگستری کل استان  یخ نشر آگهی هز عدم حضور پس از یکماه از تار
پرس شعبه 15 دادسرای  باز الف  : 4149/ م  پرداخت می گردد. شماره  اصفهان 

عمومی و انقالب اصفهان – پناهی
گهی ابالغ آ

9509980351400089شماره  ونده:  پر 9510100351401629شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  حسن  شاکی   / خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  950100 شعبه:  بایگانی 
خواسته  به  احمدیان   محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بنی  بیگی 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه 

ینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  اعسار از پرداخت هز
به شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  ده که جهت رسیدگی  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   323 شماره  اتاق  طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/05/02 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509980351400089
در  و  متهم    / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  12:00تعیین 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  خواست 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

 گردد.
شماره: 4438/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
ونده: 9509986839200046شماره  شماره ابالغیه: 9510106839200477شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/12 خواهان / شاکی سید وهاب  تار بایگانی شعبه: 950046 
میترا  و  حدانیان  و  رامینا  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  معصومی   میر 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  اصفهان   دادگستری  محترم  دادستان  و  عمرانی 
دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
به شعبه 16دادگاه عمومی حقوقی  ده که جهت رسیدگی  نمو شهرستان اصفهان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  ارجاع   312 شماره  اتاق  طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
آن 1395/04/12 و  کالسه  9509986839200046 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم  و  المکان بو ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دادگاه  آیین دادرسی  قانون   73 ماده  به تجویز  و  در خواست خواهان / شاکی  
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

 گردد
.شماره: 4423/م الف مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – فهیمی راد
گهی ابالغ آ

ونده: 9509986839400096شماره  شماره ابالغیه: 9510106839400482شماره پر
ناهید  شاکی   / خواهان   1395/02/13 تنظیم:  یخ  تار  950097 شعبه:  بایگانی 
نکوئیان   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مرتضی رهنما به خواسته مطالبه 
تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت   مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  17دادگاه  شعبه 
طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه  9509986839400096 ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و   1395/04/12 آن  رسیدگی 
ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  خواست  در  و  متهم    / خوانده  دن  بو المکان 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
تا خوانده  د  آگهی می شو از جراید کثیراالنتشار  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    /
ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی 

دادگاه  مدیردفتر  الف  4421/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق 
سادات  یده  فر  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   17 شعبه   حقوقی 

حسونی زاده
گهی تحدید حدود اختصاصی  آ

د ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 4425/1 واقع در گلپایگان  چون تحدید حدو
یان ثبت می  د در جر زند محمو بخش یک ثبت گلپایگان به نام محمد علی خرمی فر
د نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت  باشد که تاکنون تحدید حدو
وز سه شنبه 1395/3/18 ساعت 9  د پالک فوق در ر و برابر تقاضای نامبرده حدو
در صورت مصادف شدن با تعطیلی  وع و به عمل خواهد آمد و صبح در محل شر
وز بعد از تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب این آگهی  د در ر ناگهانی تحدید حدو
محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  گردد  می  اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به 
ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از  حضور یابند اعتراضات مجاور
وز اعتراض پذیرفته خواهد شد ضمنا  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر تار
 73/3/25 واحده  ماده  تبصره  طبق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات 
ر  بایستی توسط معترض ظرف مدت مقر ( می  ثبت  قانون   20 )موضوع مواد 16و 
ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تنظیم  یخ  تار از 

قضایی صورت گیرد. شماره : 70/ م الف 
یخ انتشار : 1395/2/21 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان  تار

مهدی ذکاوتمند
گهی مزایده((  ))آ

: 9109980352001956 شماره  ونده  پر : 9510116838700113 شماره  نامه  شماره 
یخ تنظیم:1395/02/18 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه  بایگانی شعبه : 940035 تار
له  ونده کالسه 940035 اجرایی 7  پر خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
یه به میزان  خانم بهجت برهانی و علیه آقای محمد رضایی به خواسته مطالبه مهر
ینه نشر آگهی در حق  یال بابت هز 50 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 350/000 ر

یر برگزار نماید:  وش اموال ز محکوم له جلسه مزایده ای جهت فر
راعی بایر به نشانی خیابان آبشار محله فیزادان که طی قولنامه  یک قطعه زمین ز
بع  مر متر   230 دارای  میباشد  رضایی  محمد  آقای  علیه  محکوم  به  متعلق  عادی 
بخش  اصلی   113 ثبتی  پالک  ششدانگ  حبه   72 کل  از  مشاع  متر   1085 از  مشاع 
اله  نصر  حاج  آقای  باغ  و  عموم  آب  وجوی  کوچه  به  شمال  اربعه  د  حدو دادای   4
متر   36/2 طول  به  زارعی  رضا  حاج  آقای  باغ  به  ق  شر متر   25/7 طول  به  زارعی 
جنوب به باغ آقایان حاج مرتضی زارعی و حاج اکبر حاج صمد به طول 24/8 متر 
غرب به باغ ورثه مرحوم حاج حسن نمازی به طول 45 متر در ضمن باتوجه به 
یی از قطعه زمین  بع مشاع و جز اینکه قطعه زمین مربوطه به مساحت 230 متر مر
د واربعه فوق مربوطه به کل زمین 1085  بع بنابراین حدو به مساحت 1085 متر مر
قیمت  جهات  جمیع  و  مساحت  و  محل  موقعیت  به  باتوجه  باشد  می  بع  مر متر 
یال  ر  868/000/000 مبلغ  به  جمعا  و  یال  ر  800000 بع   مر متر  و  زش  ار وز  ر عادالنه  
با توجه به قدرالسهم خواهان  این مقدار که  از  ده که  بع بو کل پالک 1085 متر مر
هزار  صد  چهار  و  میلیون  هده  معادل  یال  ر مبلغ184/000/000  به  بع  مر متر   230
وش در  وز قبل از فر یابی و بر آورد گردید است متقاضیان می توانند 5 ر ز تومان ار
یخ   ید در تار محل فوق ازملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خر
مجتمع   ، نیکبخت  خیابان  در  واقع  اجرا  این  دفتر  در  صبح   9 ساعت   95/3/19
یابی  ز وش از مبلغ ار اجرای احکام حقوقی طبقه اول،  واحد یک حاضر شوند. فر
ده و حداقل  ین قیمت بو تر د که پیشنهاد کننده باال وع و برنده کسی خواهد بو شر
یز وار دادگستری  سپرده  حساب  به  المجلس  فی  را  تصویبی  مبلغ  صد  در   10 

 نماید/
 شماره : 4777/ م الف اجرای احکام شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان – آزادیان

هادی محقق:

کران می شود »ممیرو« پاییز ا



 تداوم قدرت نمایی ذوب آهن
 در روزهای پایانی

   لیــگ برتــر بــه هفتــه بیســت و نهــم 
سرویس  ورزش

  اصغـر قلندری
خــود راه یافــت و عمــا بــه سراشــیبی 
ــد.  ــته باش ــش رو داش ــی را پی ــای پایان ــا روزه ــید ت رس
یــک  از هفتــه بیســت و نهــم فقــط  بــا عبــور  البتــه 
هفتــه دیگــر بــه عنــوان هفتــه پایانــی بــرای مشــخص 
پیــش  در  پانزدهــم  جــام  فاتــح  و  برتــر  تیــم  شــدن 
بــاالی  در  ســختی  رقابــت  حاضــر  درحــال  روســت. 
خوزســتان  اســتقال  تیم هــای  بیــن  جــدول 
ــرای تصاحــب جــام  پرســپولیس و اســتقال تهــران ب
کتورســازی  ترا تیم هــای  همچنیــن  و  قهرمانــی 
تبریــز، نفــت تهــران و ذوب آهــن اصفهــان بــرای اخــذ 
ســهمیه آســیا دیــده می شــود. ذوب آهــن در دیــدار بــا 
ــرای بقــا آمــده  ــه ب ک تیــم ســختکوش ســیاه جامگان 
کســب ســه امتیــاز ایــن بــازی در لیــگ  بودنــد تــا بــا 
باقــی بمانــد، بــازی ســرد و بی روحــی را تــا دقیقــه 35 
گل از  کــه منجــر بــه دریافــت یــک  بــه نمایــش درآورد 
ســیاه جامگان شــد؛ امــا در نیمــه دوم مقتدرانــه عمــل 
و  ســفید  گردیــد.  دیــدار  ایــن   1 بــر   3 پیــروز  و  کــرد 
سبزپوشــان ذوب آهــن، سرمســت از بــاده پیــروزی 
لیــگ  رقابت هــای  )در  عربســتان  النصــر  برابــر 
قهرمانــان آســیا( بــا قــدری غــرور پــای بــه میــدان تیــم 
گذاشــتند و تــا دقیقــه 35  قعــر جدولــی ســیاه جامگان 
کــه  کردنــد  ارایــه  را  ســردی  و  کســل کننده  بــازی 
کــه  بــود   38 دقیقــه  در  گلــی  دریافــت  حاصلــش 
کــه مظاهــری تعــادل  کریمــی در شــرایطی  حســین 
بــود  شــده  غافلگیــر  دفــاع  و  داده  از دســت  را  خــود 
بــرای ســیاه جامگان بــه ثمــر رســاند و نیمــه اول بــا 
اتمــام  بــه  ســیاه جامگان  ســود  بــه  تــک گل  همیــن 

رسید. 
کامــا بــا چهــره متفاوتــی  در نیمــه دوم ذوب آهــن 
دروازه  روی  را  زیــادی  فشــار  و  آمــد  میــدان  بــه 
ســیاه جامگان داشــت و در دقیقــه 58 علــی حمــام 
از  حدادی فــر  قاســم  کــه  توپــی  از  ســر  ضربــه  بــا 
بــه  را  گل تســاوی  بــود،  کــرده  ارســال  کرنــر   نقطــه 

ثمر رساند. 
در  ســیه جامگان  دروازه بــان  ناصــری   ،72 دقیقــه 
کــرد  محوطــه جریمــه علــی حمــام را بــا خطــا متوقــف 
کارت زرد نقطــه پنالتــی را  کــه داور بــا نشــان دادن 
قابــل  دقــت  و  قــدرت  بــا  رجــب زاده  و  داد  نشــان 
ســیه جامگان  دروازه  کنــج  بــه  را  تــوپ  تحســینی 
برتــری بــه  را  آهــن  ذوب   1 بــر   2 تــا   فرســتاد 

 برساند. 
ــا  گل محمــدی باعــث شــد ت گردان  فشــار بی حــد شــا
مدافعــان ســیاه جامگان در دهانــه دروازه و در حالــی 
کنــد، میثــم  گلزنــی  کــه رجــب زاده یــورش بــرده بــود تــا 
خــودی  دروازه  درون  را  تــوپ  اشــتباه  بــه  حســینی 
جــای دهــد تــا ذوب آهــن فاتــح 3 بــر 1 ایــن دیــدار بــا 

ارزش باشــد.

ذوب آهن

در حاشیه ورزش

- پرویــز مظلومــی، ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال 
کردیــم  اعــام  بارهــا  از شــروع فصــل  پیــش  گفــت: 
هدفمــان کســب ســهمیه آســیایی اســت و هیــچ قولــی 

بابــت قهرمانــی ندادیــم.
دربــاره  پرسپولیســی ها  مدافــع  بنگــر،  محســن   -
گفــت:  رســانه ای شــدن علــت فــوت مهــرداد اوالدی 
مگــر  کردنــد؛  ح  مطــر را  خبــر  ایــن  کــه  متاســفم 
همــه چیــز را رســانه ای می کننــد؟ ایشــان بازیکنــی 
دوست داشــتنی بــود و خیلی هــا او را دوســت دارنــد 
و فکــر می کنــم درســت نبــود ایــن خبــر پخــش شــود.
ایــران  بســکتبال  ملــی  تیــم  تمرینــات  اینکــه  بــا   -
امــا  می گــذارد،  ســر  پشــت  را  خــود  هفتــه  دومیــن 
حامــد حــدادی ســتاره ایــن تیــم هنــوز در آمریــکا بــه 

می بــرد. ســر 
ــا  ــاری ســن ژرمــن ب ــچ، ســتاره پ ــان ابراهیمووی - زالت
کــه بــر زبــان آورد هــواداران میــان را  اظهــار نظــری 
کــه شــاید فصــل بعــد دوبــاره بــه ایــن  کــرد  امیــدوار 

تیــم برگــردد.
از  پیــش  مــاه  چنــد  کــه  کــی روش  کارلــوس   -
بــه  را  اســتعفایش  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات 
کــرده بــود، پــس از مشــخص شــدن  فدراســیون اعــام 
ــنبه  ــح روز دوش ــال صب ــت فوتب ــد مدیری ــب جدی ترکی
رییــس  بــا  را  برنامه هایــش  تــا  بازگشــت  ایــران  بــه 

کنــد. هماهنــگ  جدیــد 
نفــت  باشــگاه  عامــل  مدیــر  قنبــرزاده،  منصــور   -
ــر  کمت ــت  ــج نف ــن نتای ــم ای ــر می کن ــت: فک گف ــران  ته

نیســت. قهرمانــی  یــا  ســهمیه  کســب  از 
- اف اس وی فرانکفــورت در حضــور 90 دقیقــه ای 
حــاج صفــی مقابــل دوســلدورف باخــت دیگــری را 

کــرد. تجربــه 
کــه در صــورت  کــرد  - مدیــر ارشــد یوونتــوس عنــوان 
جدایــی موراتــا، آن هــا بــه دنبــال جــذب ادینســون 

ــود. ــی خواهنــد ب کاوان
کــه در زمــان  کــرد  - لــوکا تونــی،  مهاجــم ورونــا عنــوان 
درگیــری  آســتانه  در  مونیــخ،   بایــرن  در  حضــورش 
قــرار  فان خــال  لوییــس  بایــرن،  وقــت  ســرمربی  بــا 

داشــته اســت.
- یــداهلل جهانبــازی، داور بــا تجربــه فوتبــال ایــران 
می گویــد: واقعــا خســته شــده ام؛ دیگــر ارزش نــدارد 
کنــم.  را تحمــل  ایــن همــه توهیــن  بــرای فوتبــال 

شــاید الزم باشــد آرام آرام بــروم دنبــال زندگــی ام.
دربــاره  سرخپوشــان  سرپرســت  خوردبیــن،   -
راجــع  خوزســتان  اســتقال  ســرمربی  حرف هــای 
هفتــه  ایــن  بازی هــای  بــودن  ناجوانمردانــه  بــه 
می گویــد: نمی دانــم چــرا آقــای ویســی ایــن حرف هــا 
کــه چــه می گویــد. کنــد  را می زنــد؟! او بایــد دقــت 

همگام با ورزش

 کاهش محرومیت پالتینی 
به 4 سال

میشــل  محرومیــت   ،CAS دادگاه  اعــام  طبــق 
پاتینــی، رییــس ســابق یوفــا، از 6 ســال بــه 4 ســال 
کاهــش یافــت. پاتینــی اخیــرا در پرونــده ای متهــم 
بــه فســاد مالــی بــا همــکاری باتــر اســت. در ابتــدا 
او 8 ســال از فعالیــت در فوتبــال محــروم شــد؛ ولــی 
 CAS ایــن محرومیــت در مــاه فوریــه توســط دادگاه
کاهــش یافــت. همچنیــن ایــن دادگاه  بــه 6 ســال 
هــزار   55 بــه  را  پاتینــی  یورویــی  هــزار   70 جریمــه 
کاهــش داده بــود. حــال، بــار دیگــر ایــن دادگاه  یــورو 
بــه  کــه محرومیــت پاتینــی از 6 ســال  کــرد  اعــام 
کاهــش یافتــه اســت. اتهــام فســاد مالــی او  4 ســال 
همچنــان برقــرار اســت و دادگاه در توضیــح آن اعــام 
کــه دالیــل اعــام شــده از ســوی پاتینــی و باتــر   کــرده 

غیرقابل توجیه است.

محرومیت ستاره ذوب آهن
بــه دلیــل محرومیــت  هافبــک ملی پــوش ذوب آهــن 
اســتقال  برابــر  دیــدار  در  تیمــش  همراهــی  بــه  قــادر 
خوزســتان نخواهــد بود. احســان پهلــوان در هفته های 
کتورســازی و ســپاهان اخطار  دهــم و هفدهــم مقابــل ترا
بــازی   83 دقیقــه  در  نیــز  یکشــنبه  روز  و  بــود  گرفتــه 
کارت زرد جریمــه شــد تــا بــا ســه  برابــر ســیاه جامگان بــا 
کارتــه شــدن دیــدار حســاس هفتــه پایانــی لیــگ مقابــل 
ــروم  ــا مح ــد. او تنه ــت ده ــتان را از دس ــتقال خوزس اس

ذوب آهــن بــرای بــازی اســتقال خوزســتان اســت.

 دیر یا زود به لیورپول 
گشت بازخواهم 

کــرد  اســتیون جــرارد، اســطوره باشــگاه لیورپــول عنــوان 
که دیر یا زود به این باشــگاه بازخواهد گشــت. هافبک 
ــکا عملکــرد خوبــی داشــته و در  انگلیســی در لیــگ آمری
بــازی تیمــش نیــز مقابــل نیوانگلنــد رولوشــن از روی 
کــرد. بــا این حــال جرار  نیمکــت بــه میــدان آمــد و گلزنــی 
عنــوان کــرد کــه در آینــده نزدیــک،  به »خانــه« بازخواهد 
ــرده  ک ــازی  ــه 28 ســال در آن ب ک  گشــت و در باشــگاهی 

ادامه فعالیت خواهد داد.

 دومین محرومیت 
مهاجم سپاهان

در  دومین بــار  بــرای  ســپاهان  برزیلــی  مهاجــم 
بعــد  پریــرا  لوســیانو  شــد.  محــروم  دوم  نیم فصــل 
نکــرد  پیــدا  بــازی  اجــازه  رفــت  دور  در  اینکــه   از 
در نخســتین بــازی خــود در هفتــه هفدهــم مقابــل 
گرفــت و در دو مســابقه برابــر  کارت زرد  پرســپولیس 
ملــوان انزلــی و اســتقال اهــواز نیــز اخطــار دریافــت 
کــرد تــا از بــازی هفتــه بیســت و هفتــم لیــگ بــا نفــت 
ــل  گذشــته مقاب تهــران محــروم شــود. شــیمبا هفتــه 
اســتقال اهــواز و روز یکشــنبه برابــر راه آهــن اخطــار 
گرفــت تــا مســابقه پایانــی فصــل بــا پدیــده را از دســت 
کــه 4 گل بــرای ســپاهان زده بــا دومیــن  بدهــد. پریــرا 
برخــاف  عملکــردی  هفتــه،   15 در  محرومیتــش 

کــرد. کــه انتظــار می رفــت را ارایــه  آنچــه 

گل   رونالدو به رکورد 201 
در برنابئو رسید

روز  مادریــد  رئــال  ســتاره  فــوق  رونالــدو،   کریســتیانو 
ثمــر  بــه  را  برنابئــو  در  گلــش  دویســتمین  گذشــته 
کــه او تنهــا 171 بــازی  رســاند و ایــن در حالــی تســت 
گلــزن  در ایــن ورزشــگاه انجــام داده اســت. بهتریــن 
گذشــته در تقابــل  تاریــخ باشــگاه رئــال مادریــد، روز 
گل بــه ثمــر برســاند تــا در  بــا والنســیا موفــق شــد دو 
گلزنی اش  برنابئــو بــه رکــورد 201 گل برســد و میانگیــن 

گل در هــر بــازی در برنابئــو برســاند. را بــه 1.16 

 تاج، مشکالت فوتبال ایران
 را می داند

بــه تنهــا  مربــی تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد 
ــازی  ــه اعضــای ایــن تیــم فکــر می کننــد، ب ک چیــزی 
هــم  نیم نگاهــی  آن هــا  البتــه  اســت؛  آهــن  راه  بــا 
بــه بــازی اســتقال خوزســتان و ذوب آهــن دارنــد. 
گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره شــرایط  کریــم باقــری در 
کــرد:  ایــن روزهــای تیــم فوتبــال پرســپولیس اظهــار 
داریــم.  خوبــی  بســیار  وضعیــت  االن  شــکر  را  خــدا 
گســترش  بــرد خــوب مقابــل  یــک  از  پــس  مــا  تیــم 
گرفتــه و در حــال حاضــر ســعی  فــوالد، روحیــه خوبــی 
آهــن  راه  بــا  آمــاده رویارویــی  را  می کنیــم خودمــان 
فدراســیون  در  را  تــاج  ریاســت  می خواهــم  کنیــم. 
فوتبــال  در  خوبــی  تجربــه  او  بگویــم.  تبریــک 
را  ایــران  فوتبــال  مشــکات  مطمئنــا  و  دارد  ایــران 
کــه اهمیــت دارد ایــن اســت  می شناســد. آن چیــزی 
ــه مشــکات  ک ــر ایــن بگــذارد  ــه تمــام تمرکــزش را ب ک
ــا اســتفاده از یــک برنامــه درســت  کنــد و ب را برطــرف 
کنــد. کمــک  و هدفمنــد بــه پیشــرفت فوتبــال ایــران 

هیچ حریفی برای ایران پیدا نشد
بــرای  الملــل  بیــن  روابــط  کمیتــه  تاش هــای 
ــای  ــای فیف ــی در روزه ــم مل ــف دوم تی ــاب حری انتخ
ــی در  ــم مل ــت. تی ــداده اس ــه ن ــوز نتیج ــاه هن خردادم
ــا مقدونیــه بــازی می کنــد و در حالــی  روز 13 خــرداد ب
کــه قــرار بــود 5 روز بعــد از ایــن بــازی بــا نــروژ بــازی 

کنــد، ایــن دیــدار از ســوی نروژی هــا لغــو شــد. 
آمــاده  بــرای یــورو  کــه خــود را  کروات هــا  در ادامــه 
کردنــد  می کننــد بــرای بــازی بــا ایــران برنامه ریــزی 
لغــو  ایرانی هــا  ســوی  از  دیــدار  ایــن  بــار  ایــن  کــه 
روابــط  کمیتــه  انفعــاالت  و  فعــل  ایــن  از  بعــد   شــد. 
کــرد تــا حریــف دوم بــرای  بیــن الملــل تــاش زیــادی 
تاش هــا  ایــن  االن  بــه  تــا  کــه  کنــد  پیــدا  ایــران 
کــه حریفــان  ایــن دلیــل  بــه  نــداده اســت؛  نتیجــه 
خردادمــاه  فیفــای  روزهــای  بــرای  پیــش  ماه هــا  از 

بودنــد. کــرده  برنامه ریــزی 

کوتاه از ورزش

نظــر  اختــاف  بزرگ تریــن  از  یکــی    
سرویس  ورزش
   هامون رشیدیان

مــردم  بقیــه  بــا  کــی روش  منتقــدان 
گذاشــتن ســید مهــدی رحمتی از  کنــار  ایــران بــه ماجــرای 
کــه  ماجرایــی  برمی گــردد؛  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ــبز  ــتطیل س ــی در مس ــش های رحمت ــا درخش ــدان ب منتق
هــر روز بیــش از پیــش بــر آن دامــن می زدنــد؛ امــا مــرد 
کاپیتــان  افســانه ای،  کیــن  روی  زمانــی  کــه  پرتغالــی 
دخالت هــای  دلیــل  بــه  را  منچســتریونایتد  سرشــناس 
کــه  گذاشــته بــود، همیشــه می گفــت  کنــار  بی جــا در اوج 
و  بــس  و  اســت  کــردن  بــازی  بازیکــن  یــک  کار 
نابــود  را  فوتبالــی  هــر  کــه  اســت  آفتــی  بازیکن ســاالری 
می کنــد. دســت بــر قضــا همیــن چنــد شــب پیــش محمــد 
کــی روش بــا حضــور در  مایلی کهــن، معروف تریــن منتقــد 
مــردم  کــردن  خطــاب  ضمــن  مدیــری  مهــران  برنامــه 
کــه  کــرد  عنــوان  کی روشــی پورها  عنــوان  بــه  ایــران 
کاری ماننــد  گذاشــتن بازیکنــان خطــا ــار  کن ــا  کــی روش ب
ــود  رحمتــی و عقیلــی، ســرمایه های فوتبــال ایــران را ناب
کــه  بزنگاهــی  در  بعــد  روز  چنــد  درســت  امــا  می کنــد؛ 
هــم  کــی روش  سرســخت  عاقه منــدان  حتــی  کم کــم 
شایســتگی  رحمتــی  کــه  می شــدند  متقاعــد  داشــتند 
گهان  پوشــیدن پیراهــن شــماره یــک تیــم ملــی را دارد، نا

رحمتی آب سردی بر پیکره فوتبال ایران ریخت.
حملهبهقلعهنویی

کــه پیش بینــی می شــد جــدال ســید مهــدی  همان طــور 
کــم حاشــیه نبــود؛  کتــوِر امیــر قلعه نویــی  رحمتــی بــا ترا
مقابــل  روانــی  جنــگ  آغازگــر  اســتقال  دروازه بــان 

همــان  از  و  شــد  اســتقال 
کارهایــی  ابتدایــی  دقایــق 
کــه شــباهت  انجــام مــی داد 
دســت  حــرکات  بــه  زیــادی 

در  اســتقال  دروازه بــان  حــرکات  داشــت.  قلعه نویــی 
پایــان  ســوت  از  پــس  و  یافــت  ادامــه  نیــز  دوم  نیمــه 
شــدتش  آبی هــا،  شکســت  خــوردن  رقــم  و  مســابقه 
ــا ســرعت بــه ســمت  کــه رحمتــی ب ــا جایــی  بیشــتر شــد ت
درگیــر  کتورســازی  ترا ســرمربی  بــا  تــا  رفــت  قلعه نویــی 
تیــم  دو  اعضــای  و  بازیکنــان  میانجیگــری  امــا  شــود؛ 
موجــب شــد برخــورد فیزیکــی رحمتــی شــکل نگیــرد. 
گفتــه شــاهدان عینــی در تمــام طــول بــازی هیــچ  بــه 
نشــانه ای از رفتــار غیرورزشــی از ســوی قلعه نویــی 
گــر هــم وجــود داشــت  وجــود نداشــت و حتــی ا

آیــا چنیــن رفتــاری از ســوی یــک مربــی دربــاره 
پیشکســوت  و  اســتاد 
خــود پســندیده اســت؟
کهفروریخت بتی

بــه  توجــه  بــا  شــاید  امــروز 
حرف هــای پیشکســوتان اســتقال بهتــر بتــوان رحمتــی 
گفــت:  کــه  کــرد؛ حرف هــای منصــور رشــیدی  را قضــاوت 
ــه هــم ریخــت؛ حرف هــای  ــز اســتقال را ب رحمتــی تمرک
امیــر قلعه نویــی، حرف هــای خیلی هــای دیگــر و البتــه 
بــا دیــدن مســتندات موجــود. رحمتــی از ابتــدای فصــل 
گرفــت.  در مظــان اتهــام دخالــت در امــور اســتقال قــرار 
کــرده و  کــه از پیــکان ســقوط  اســتفاده از یکــی دو نفــر 

ــه اســتقال آمــده بودنــد، شــائبه ها  ــان ب ــا ایــن دروازه ب ب
و  حنیــف  بــا  رحمتــی  درگیری هــای  و  کــرد  بیشــتر  را 
ــه اوج رســاند و درنهایــت  کار را ب یکــی دو بازیکــن دیگــر 
رختکــن  بــه  رفتــن  و  دربــی  در  مســلمان  بــا  درگیــری 
پرســپولیس خــود اســتقالی ها را هــم بــر ایــن بــاور رســاند 
کمــک نمی کنــد، بلکــه  کــه رحمتــی نه تنهــا بــه تیمــش 
بــا تولیــد حاشــیه در حــال ضربــه زدن بــه تیــم اســت و از 
ــا  ــی ب ــت. رحمت ــاخته نیس کاری س ــم  ــی ه ــز مظلوم پروی
کــه البتــه اســتقالی ها از او  ــر قلعه نویــی  درگیــری بــا امی
کتــور را هــم  دل خوشــی ندارنــد، آوار شکســت مقابــل ترا
روی دوش خــود ریخــت و بــه ایــن ترتیــب خیلی هــا را 
کاس درس مربــی  کــه بایــد پــای  بــه ایــن بــاور رســاند 
کــی روش نشســت و تفــاوت نــگاه محکــم  بزرگــی چــون 
رحمتــی  کــرد.  درک  مایلی کهــن  بــا  را  او  حرفــه ای  و 
کــه یــک دروازه بــان بــود، بهتریــن در ایــران  تــا روزی 
مانــد؛ امــا پــس از آنکــه بیشــتر از دروازه بانــی خواســت و 
ــود،  ــان نب ــه وظیفــه دروازه ب ک ــرد  ک ــت  در مــواردی دخال
کــه امــروز شــده  نظــم تیــم را بــه هــم ریخــت و ایــن شــد 

 است. 
بــه  را  رحمتــی  خیلی هــا  اشــاره  انگشــت  حــاال 
مقابــل  و  دربــی  در  اســتقال  شکســت  مقصــر  عنــوان 
فنــی،  بعــد  از  چــه  می دهــد؛  نشــان  کتورســازی  ترا
فهمیــد  می تــوان  بهتــر  حــاال  اخاقــی.  بعــد  از  چــه 
کــی روش  کارلــوس  چــرا  کی روش هــا  کارلــوس 
کهــن  مایلــی  همــان  چــرا  کهن هــا  مایلــی  و   می شــوند 

باقی می مانند.

کیروش رفتاررحمتیمهرتاییدیبرنظرات

که زیاد می داند مردی 

قبــل  دوره  در  مــا  گفــت:  والیبــال  ملی پــوش  غفــور،  امیــر 
و  داشــتیم  تلخــی  تجربــه  المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای 
کــم  دســت  را  او  هــم  مــا  داشــت،  پایینــی  ســطح  تیمــی  گــر  ا
می گرفتیــم؛ امــا االن ایــن تجربــه باعــث تغییــر ذهنیــت همــه 
مــا شــده اســت. امیــر غفــور دربــاره اردوی تیــم ملــی ایــران در 

فرانســه و برگــزاری دو بــازی دوســتانه بــا ایــن 
ــادی  ــک زی کم ــه  ــرد: اردوی فرانس ک ــار  ــم اظه تی
بهترین هــای  جــزو  تیــم  ایــن  می کنــد.  مــا  بــه 
دوســتانه  بازی هــای  ایــن  قطعــا  و  دنیاســت 
ــد. در  ــک می کن کم ــا  ــم م ــت تی ــود وضعی ــه بهب ب
رقابت هــای تدارکاتــی نقــاط ضعــف را متوجــه 
می شــویم و بــرای رقابت هــای اصلــی بــه آمادگــی 

بهتــری می رســیم تــا اشــتباه هایمان را بــه حداقــل برســانیم. 
کــرد: آنچــه  ــاره رقابت هــای انتخابــی المپیــک بیــان  غفــور درب
کــرده، ذهنیــت بازیکنــان  گذشــته در تیــم مــا تغییــر  نســبت بــه 
گــر تیمــی ســطح پایینــی داشــت مــا هــم او را  گذشــته ا اســت. در 
کارایــی الزم  کــه  کــم می گرفتیــم و ایــن باعــث می شــد  دســت 
را نداشــته باشــیم. مــا یــک تجربــه تلــخ در دوره قبــل انتخابــی 

المپیــک داشــتیم و همیــن موضــوع باعــث تغییــر ذهنیت هــا 
شــده اســت و قطعــا مــا نــه فقــط در برابــر اســترالیا،  بلکــه در برابــر 
کــه هــدف  کار می کنیــم؛ چــرا  تمــام تیم هــا بــا صددرصــد انگیــزه 
کــه بایــد بــه آن برســیم. او دربــاره حــذف یکــی از  مهمــی داریــم 
تیم هــای فرانســه و لهســتان در رقابت هــای انتخابــی المپیــک 
کــه  کــرد: در حــال حاضــر بــه تنهــا چیــزی  اظهــار 
المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای  فکــر می کنیــم 
گــر  ا اینکــه  اســت.  بازی هــا  ایــن  بــه  صعــود  و 
کــه بــا برتــری برابــر فرانســه و  کنیــم  برنامه ریــزی 
لهســتان آن هــا بــه المپیــک نمی رونــد بــه ماننــد 
گرهــا فکــر می کردیــم.  کــه بــه امــا و ا قبــل می شــود 
کــه  برابــر اســترالیا مهــم اســت  بــازی اول  االن 
ــا پیــروزی پشــت ســر بگذاریــم و بــه بازی هــای بعــد  امیــدوارم ب
گفــت:  کنیــم. غفــور دربــاره شــرایط تیــم ملــی والیبــال نیــز  فکــر 
گذاشــتیم، هماهنگ تــر  کــه تمرینــات را پشــت ســر  هــر چقــدر 
کیفــی و بدنــی بــه شــرایط بهتــری رســیدیم.  شــدیم و از نظــر 
خوشــبختانه شــرایط مطلــوب اســت. مــا هــر دوره مصــدوم زیــاد 

داشــتیم، امــا االن هیــچ مصدومــی نداریــم.

امیر غفور:
گذشته ذهنیت ما را تغییر داد  تجربه تلخ 

کتورســازی می گویــد یکشــنبه در بــازی تیمش  ســرمربی تیــم ترا
برابــر اســتقال »شــرافت و اخــاق« پیــروز شــد. امیــر قلعه نویــی 
کــه بــا پیــروزی تیمــش برابــر اســتقال تهــران توانســت یــک 
کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا نزدیک تــر شــود  قــدم بــه 

کــرد: مــا از ابتــدا  کتورســازی اظهــار  دربــاره بــرد ترا
ــی  ــم و حت ــرار دادی ــان ق کارم ک  ــا ــت را م صداق
جــدول  بــاالی  و  بــزرگ  تیم هــای  توانســتیم 
اســتقال  بدهیــم.  شکســت  خانه شــان  در  را 
نفــت و ســایپا را در تهــران بردیــم و ذوب آهــن 
را هــم در اصفهــان شکســت دادیــم. در دیــدار 
گــر  برابــر پرســپولیس هــم حقمــان بــرد بــود و ا

کنــون قهرمــان  بازیکنــان مــن بزرگ تــر فکــر می کردنــد، مــا ا
بودیــم. وی افــزود: یکشــنبه روز برنــده شــدن شــرافت فوتبــال 
گذشــته بــه مــن توهیــن شــد، امــا شــرافت و  بــود. شــاید روز 
اخــاق دوبــاره در فوتبــال ثابــت شــد و مطمئــن هســتم هر کس 
کمــا اینکــه قبــل  کار را انجــام مــی داد؛  جــای مــن بــود، همیــن 

کار را انجــام داده بودنــد.  از مــن هــم مربیانــی مثــل جالــی ایــن 
ایــن اخاقمــداری و شــرافت  اســت؛  نتایــج فوتبــال زودگــذر 
کتورســازی  ترا باخــت  بــه  اشــاره  بــا  او  می مانــد.  کــه   اســت 
گفــت: مگــر آن  در نیمه نهایــی جــام حذفــی برابــر اســتقال 
بــازی را مــا نباختیــم؟ مگــر بعــد از آن بــازی بــه 
تیــم حریــف تبریــک نگفتیــم؟ شــاید تبریزی هــا 
از باخــت تیمشــان ناراحــت بودنــد، امــا آن هــا 
گــواه  کاری نداشــتند. خــدا را  بــه تیــم حریــف 
کــه بعــد از بــازی دیــروز بــاالی 1000  می گیــرم 
کــه همــه از شــرافت  اس ام اس بــرای مــن آمــد 
می باختــم  مــن  گــر  ا می گفتنــد.   تیمی مــان 
هــزار انــگ بــه مــن نمی زدنــد؟ دیــروز روز برنــده شــدن خانــواده 
کمــی در دفــاع تمرکــز داشــتیم  گــر  کتورســازی بــود. ا آبــی و ترا
می توانســتیم بــا اختــاف بیشــتری بــه پیــروزی برســیم. خــدا 
کــه هــم اخــاق را بردیــم و هــم ســه امتیــاز را و ایــن یــک  را شــکر 

کتورســازی بــود. بــرد بــرای خانــواده اســتقال و ترا

در  را  پایتخــت  سرخپوشــان  تبریــز،  در  فــوالد  گســترش  برابــر   2-4 برتــری 
بــا  قــرار داده؛ آن هــم  برتــر  لیــگ  بــزرگ در  افتخــاری  بــه  آســتانه رســیدن 
کــه خــوب  شــرایطی خــاص و ویــژه. پرســپولیس در شــرایطی راهــی تبریــز شــد 
گامــی بلنــد بــرای ایــن  گســترش فــوالد می توانــد  می دانســت برتــری مقابــل 
گردانش  تیــم در راه رســیدن بــه قهرمانــی باشــد؛ بــه همیــن دلیــل برانکــو و شــا
کشــیدند و بــا ثبــت یــک  خ  کتیکــی و فنــی خــود را بــه ر یــک بــار دیگــر قــدرت تا
گرفتنــد.  بــرد پــرگل دیگــر در آســتانه رســیدن بــه افتخــاری جالــب توجــه قــرار 
کــه حــاال مدعــی شــماره  نکتــه جالــب در خصــوص پرســپولیس ایــن فصــل 
گلــر خــوب برمی گــردد.  یــک قهرمانــی اســت بــه موفقیــت بــدون داشــتن یــک 
معمــوال مربیــان فوتبــال اعتقــاد دارنــد داشــتن یــک دروازه بــان ششــدانگ 
در اردوی تیــم می توانــد از اصلی تریــن ارکان قهرمانی هــا باشــد؛ بــه همیــن 
ــه  ــار قص ــن ب ــا ای ــتند؛ ام ــا هس گلره ــن  ــذب بهتری ــال ج ــه دنب ــواره ب ــل هم دلی
گلرهــای پرســپولیس متفاوت تــر از همیشــه پیــش رفــت و برانکــو نشــان داد بــا 
گلــر خــوب هــم می تــوان بــه موفقیــت رســید! پرســپولیس فصــل  نداشــتن یــک 
ــد عجیــب  ــه ایمــان صادقــی خری ک ــرد؛ جایــی  ک ــا محرومیــت سوشــا آغــاز  را ب

ــه مــرد شــماره یــک تیمــش تبدیــل شــد و در ســه هفتــه ابتدایــی  ــوان، ب از مل
ــاز از  ــک امتی ــا ی ــوب دروازه تنه ــی درون چارچ ــتباهات صادق ــا اش ــم ب ــن تی ای
ــگاه شــانزدهم جــدول  ــا ایســتادن در جای ــه دســت آورد ت ــاز ممکــن را ب 9 امتی
کنــد. البتــه بعــد از بازگشــت سوشــا هــم اوضــاع چنــدان بــرای  را نیــز تجربــه 
پروفســور و تیمــش تغییــر نکــرد؛ چــون ایــن بازیکــن هــم نتوانســت انتظــارات 
کنــد. سوشــا مکانــی بــا انــواع و اقســام اشــتباهات فنــی و حاشــیه ای  را بــرآورده 
کــرد. از آن ســو لوبانــف  تــا می توانســت بــرای پرســپولیس دردســر درســت 
کــه بــه میــدان رفــت نشــان داد آن بازیکنــی  ازبــک هــم در تمــام بازی هایــی 
کــرد؛ چــون او هــم  کــه بتــوان روی حضــورش صددرصــد حســاب بــاز  نیســت 
پرســپولیس  وجــود  ایــن  بــا  دارد.  جایگیری هایــش  در  زیــادی  اشــتباهات 
ســاختار  همچنیــن  و  پســت  ایــن  در  کــه  ضعف هایــی  تمــام  بــا  برانکــو 
کنــد و پرســپولیس  کســب  تدافعــی اش می دیــد، توانســت نتیجــه ای رؤیایــی 
کــه  اتفاقــی  قــرار دهــد.  یــک قدمــی قهرمانــی  را در  گلــر ششــدانگ  بــدون 
انجامــش عهــده  از  نتوانــد  تیمــی  دیگــر  ســال  چندیــن  تــا  اســت   ممکــن 

 بربیاید.

پرسپولیس، قهرمانی بدون دروازه بان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دومین محرومیت مهاجم سپاهان سه شنبـــــه  21 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 150 ســـــال دوم       ݡسݒ

لستر ایران
کند. استقالل خوزستان  کیمیای وطن: تیم بی ادعا و سختکوش خوزستان می رود تا نام خود را در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران جاودانه 

گام تا خلق حماسه ای بزرگ فاصله  گم نام و مربی موفقی به نام عبداهلل ویسی فقط یک  که حاال به لستر ایران معروف است با بازیکنان 
دارد.

لیگ آزادگان

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395

17:00 پاس - گیتی پسند

 17:00 مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز

17:00 خیبر خرم آباد - نفت م.سلیمان

 17:00 نفت آبادان - داماش گیالن

17:00 گل گهرسیرجان - پارسه تهران

 17:00 فوالد یزد - ایران جوان بوشهر

17:00 خونه به خونه - شهرداری اردبیل

 17:00 آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران

17:00 آلومینیوم اراک - فجر سپاسی

17:00 پیکان - مس کرمان

قلعه نویی:
 می باختیم، هزار انگ به من می زدند

یادداشت



7اطالع رسانی  سه شنبـــــه  21 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 150 ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی مزایده آ
شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 930268 
وز چهارشنبه مورخ 95/3/12 از ساعت 10 الی 11  صبح در محل این اجرا )اتاق 030  ش 9 در ر
وش یکدستگاه ماشین لباسشویی صنعتی مارک  ـ ط همکف دادگستری نیکبخت( جهت فر
یال 312 )دست دوم( که کارشناس رسمی دادگستری آنرا  ضیاء مدل 1378 به شماره سر
وز قبل از جلسه  ید تا 5 ر ده است برگزار نماید لذا طالبین خر یابی نمو ز یال ار سی میلیون ر
یستال نو قادر به  ـ کوچه مسجد ائمه اطهارـ خشکشویی کر مزایده به نشانی خیابان وحید 
نماید پیشنهاد  مزایده شرکت  قیمت در جلسه  نقدی  دیع  تو با  تا  د  بو آن خواهند  از  بازدید 

د. ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر دهنده باال
مدیر شعبه نهم اجرای احکام کیفری اصفهان ـ محمد خضری  4426/ م الف

گهی مزایده آ
ونده:  پر شماره   1395/02/14 تنظیم:  یخ  تار  9510116838500090 نامه:  شماره 

9409980352200038 شماره بایگانی شعبه: 940366  
کالسه  ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای 
به  ابراهیمی  مجید  آقای  علیه  مالواجردی  صادقی  یم  مر خانم  له   5 اجرایی   5 خ   940366
خواسته تعداد14 عدد سکه تمام بهار آزادی و 20 مثقال طالی ساخته شده ) که با توجه به 
زش  یال و ار یالی 14 عدد سکه معادل 143/080/000 ر زش ر استعالم انجام شده از کافی نت ار
ینه نشر آگهی در  یال بابت هز یال می باشد و مبلغ 380/000 ر یالی 20 مثقال طال 90/340/000 ر ر
وش  یال حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای جهت فر حق محکوم لها و مبلغ 3/809/536 ر
ل مسکونی )که به صورت  یر برگزار نماید. تمامت یک دانگ از ششدانگ یک باب منز اموال ز
بع  قولنامه عادی به شماره 18852 مورخ 87/7/23 می باشد( به مساحت عرصه 100 متر مر
ینبیه ایستگاه باسکول  بع از نظر جغرافیایی پالک مزبور در اصفهان خیابان ز اعیانی 80 مترمر
یه کارشناس رسمی دادگستری  زی ک طلوع پ 65 واقع شده است . حسب نظر ک کشاور
ل  منز باب  به صورت یک  مانده است ملک مذکور  باقی  اعتراض  از  یه مصون  نظر این  که 
مسکونی قدیمی ساز سقف ها تیرآهن و آجر، دیوارها آجری باربر، پنجره فلزی، کف حیاط 
کابینت  با  اپن  آشپزخانه  خواب  اتاق  پذیرایی  و  هال  سفید،  سیمان  پالستر  نما  موزائیک، 
بهای داخلی چوبی،  ویس بهداشتی حمام و توالت، سطوح داخلی گچ و گچبری در فلزی، سر
د 25 سال ساخت، دو  ق و گاز، قدمت حدو د آب، فاضالب، بر دستگاه پله، انشعابات موجو
فوق  ملک  ششدانگ  زش  ار دادگستری  رسمی  کارشناسی  یه  نظر اساس  بر  باشد  می  نبش 
گردیده  یابی  ز ار یال  ر  233/333/333 آن  دانگ  یک  زش  ار که  یال  ر  1/400/000/000 مبلغ 
وش در محل مذکور دیدن کرده و جهت شرکت  وز قبل از فر است. متقاضیان می توانند 5 ر
وز یک شنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع  یخ 95/3/16 ر ید در تار در مزایده و خر
وش  در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فر
ده و  ین قیمت بو تر د که پیشنهاد کننده باال و برنده کسی خواهد بو وع  یابی شر ز ار از مبلغ 
 2171290210008( دادگستری  سپرده  حساب  به  المجلس  فی  را  تصویبی  مبلغ   %10 حداقل 

یز نماید. بانک ملی( وار
اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان    4427/ م الف

گهی مزایده آ
یر  ز مشخصات  با  ای  مزایده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  احکام  اجرای 
به  مستحفظیان  حسین  علیه  طباطباییان  الهام  له   930183 کالسه  ونده  پر نماید.  برگزار 
بهنام،  کوچه  بهشت،  هشت  راه  چهار  جنب  بی،  غر بهشت  هشت  خ  اصفهان،  نشانی، 
 4340/20 ثبتی  پالک  دانگ   2 از  حبه   3/20 وش  فر مزایده  مورد  چپ  سمت  ل،  منز دومین 
له  یال در حق محکوم  وش به خاطر بدهی 985/724/483 ر بخش 4 ثبت اصفهان که فر
که  دولتی  عشر  نیم  بابت  یال  ر  49/186/224 و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  11/707/170 و 
د. اوصاف ملک طبق نظر کارشناس:  یک باب  یال می شو جمع مبالغ 1/046/617/814 ر
ل مسکونی قدیمی ساز در سه طبقه مسکونی با پارکینگ مسقف به شماره ورقه مالکیت  منز
به شماره 19959 صفحه 467 دفتر 130  ثبت  ثبتی 4340/20 مورد  به شماره پالک   071609
 390 د  حدو مساحت  به  مستحفظیان  حسین  آقای  مالکیت  به  اصفهان  ثبت  چهار  بخش 
ق، گاز و فاضالب،  د آب، بر بع اعیانی، انشعابات موجو د 735 مترمر بع و به مقدار حدو مترمر
سقف ها تیرآهن و آجر پنجره ها فلزی حال و پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه اپن با کابینت 
ویس بهداشتی، حمام و توالت دیوارها آجرنما سنگ  فلزی زمینی و دیواری کف موزائیک سر
ساخت،  سال   35 د  حدو قدمت  فلزی  خارجی  و  چوبی  داخلی  درهای  موزائیک  حیاط  کف 
سیستم گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر آبی  لذا با توجه به موقعیت قدمت عوامل موثر 
د  دن انشعابات موجو در قضیه، کاربری مسکونی، پالک دوم از بر خیابان اصلی دو نبش بو
د دو میلیارد و  یال معادل مبلغ حدو زش شش  دانگ آن به مبلغ 23/500/000/000 ر و غیره ار

سیصد و پنجاه میلیون تومان براورد و اعالم نظر می گردد.
زمان 95/3/31  ساعت  10 صبح  مکان: اصفهان، خیابان نیکبخت، جلوتر از دادگستری 
کل اصفهان، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم، اجرای احکام شعبه 6 حقوقی 
وز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک به  ید می توانند 5 ر اصفهان طالبین خر
بی کوچه بهنام شماره 25 به شماره پالک 24 نبش  آدرس اصفهان، خیابان هشت بهشت غر
زش اموال به شماره  کوچه آذر به کد پستی 5-8154864431 دیدن کرده و با سپردن 20% ار
حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه 
قیمت  ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  د  شو می  وع  شر پایه  قیمت  از  مزایده  کنند.  شرکت  مزایده 

د. برنده مزایده خواهد بو
مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان    4424/ م الف

گهی مزایده  آ
اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظردارد مزایده ای با مشخصات 
دی  ونده کالسه 930651 له خانم مرضیه افضل خواه علیه آقای علی دو یر برگزار نماید. پر ز
ثبت   14 بخش  در  واقع   4/1188 ثبتی  پالک  به  مسکونی  آپارتمان  وش  فر مزایده  مورد  نیا 
ونده  اصفهان )غرب( اینجانب کارشناس منتخب پس از اطالع از قرار کارشناسی و مطالعه پر
در معیت خانم مرضیه افضل خواه از محل واقع در اصفهان، انتهای خیابان مطهری ابتدای 
کنار گذر اتوبان خیام، مقابل پارک، مجتمع مسکونی تجاری افشار ، پالک 137، طبقه دوم، 
یر تقدیم  واحد 7 کد پستی 818493363 بازدید و معاینه به عمل آورده و گزارش آن به شرح ز
د  حدو مساحت  به  مزبور  اپارتمان   : ثبتی  مشخصات  مزایده  مورد  مشخصات  گردد.  می 
وض و مجزا از 4926 واقع در طبقه دوم به  بع به شماره پالک ثبتی 4/1188 مفر 116/32 مترمر
یخ ثبت 1390/1/20 به شماره دفتر امالک 954 صفحه 221 به شماره ثبت ملک 175472،  تار
یال اصلی 109509 پ 90 به میزان ملک 49  نوع ملک طلق، کاربری آپارتمان، دارای شماره سر
با توجه به موارد فوق  از 72 حبه ششدانگ. نتیجه کارشناسی:  حبه 27 صدم حبه مشاع 
الذکر و جمیع جهات و کلیه عوامل تاثیر گذار در قضیه شامل موقعیت ملک، دسترسی قدمت 
زش مشترکات و سایر و با عنایت به میزان عرضه و تقاضا و قیمت  بنا، قدرالسهم متعلقه و ار
زش کل به میزان 49 حبه و 27 صدم حبه مشاع از  عادالنه زمان مباشرت به امر کارشناس ار
یابی  ز یال( ار د میلیون ر 72 حبه ششدانگ به مبلغ 2/390/000/000 )دو میلیارد و سیصد و نو
نیکبخت،  و اعالم می گردد. چهارشنبه 95/4/2 ساعت 10 صبح مکان: اصفهان، خیابان 
ید می توانند  جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم طالبین خر
وز قبل از جلسه مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک )به آدرس فوق الذکر( دیدن  5 ر
کرده و با سپرده ده درصد قیمت کارشناسی به شماره حساب سپرده دادگستری به شماره 
یزی به این اجرا در جلسه  217129210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش وار
ین قیمت،  تر د. پیشنهاد دهنده باال وع می شو مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه شر

د. برنده مزایده خواهد بو
مدیراجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان    4428/ م الف

گهی مزایده آ
ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
با  کارالدانی  الرعایا  امین  فردوس  له   2 ح/  ج   940497 کالسه  اجرایی  ونده  پر خصوص  در 
یمی کیا مبنی بر  وکالت محمدرضا یزدان پناه و علیه امیر عدالت خواه با وکالت حمیدرضا کر
وش شش دانگ یک باب مغازه باپالک ثبتی شماره 197 از اصلی 4802 به نشانی:  دستور فر
یب، طبقه همکف با کد پستی 8168900000 با وصف کارشناسی  چهارباغ باال، مجتمع هزار جر
از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 1395/3/26 ازساعت  الذکر که مصون  ذیل 
خ  دادگستری،  احکام  اجرای  ساختمان  چهارم،  )طبقه  اجرا  این  محل:  در  9:30صبح  تا   9

 111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص  در  نماید  برگزار  پارسیان(  بیمه  جنب  نیکبخت، 
مزایده  از جلسه  قبل  وز  ر  5 ید  احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خر اجرای  قانون 
دیع 10% قیمت کارشناسی به حساب  د تا با تو به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بو
ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  دادگستری  سپرده 
وع و  یزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شر فیش وار

د. ین قیمت، برنده مزایده خواهد بو تر پیشنهاد دهنده باال
ارائه  سند  طبق  که   4802 اصلی  از   197 ثبتی  پالک  دارای  مذکور  کارشناسی:مغازه  یه  نظر
مجتمع  باال،  چهارباغ  خیابان  اصفهان،  آدرس:  به  باشد  می  بع  مترمر  24/81 متراژ  به  شده 
یب، طبقه همکف با کد پستی 8168900000 واقع گردیده و طبق سند ارائه شده دارای  هزار جر
طبقه  در  دی  و ور ابتدای  مذکور  مغازه  باشد.  می  فرعی   138 مشاعی  پارکینگ  از  قدرالسهم 
ین می باشد، در حال حاضر به  ده و در دو طرف دارای ویتر همکف به صورت دو نبش بو
ده و داخل آن  ین از آن استفاده می گردد و دارای کف سرامیک بو وشی آر عنوان عینک فر
ق  پردازی شده است و همچنین دارای اشتراکات بر و نور وشی طبقه بندی  جهت عینک فر
مجزا می باشد. سیستم سرمایش و گرمایش آن به صورت چیلر و موتورخانه مرکزی )فن 
ده و مغازه دارای کولرگازی نیز می باشد. با توجه به مراتب فوق  و در نظر گرفتن  کوئل( بو
جهت  معارض  گونه  هیچ  نداشتن  و  یابی  ز ار در  موثر  عوامل  جمیع  و  محل  موقعیت  قدمت، 
یال  زش ششدانگ عرصه و اعیان مغازه مذکور به مبلغ 4/305/000/000 ر نقل و انتقال ، ار
یال  زش دو دانگ آن به مبلغ 1/435/000/000 ر یال( و ار )چهارمیلیارد و سیصد و پنج میلیون ر

یال( برآورد می گردد. )یک میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون ر
اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان     4425/ م الف

ابالغ رای
شورای   11 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/31   96 دادنامه:  شماره    941132 ونده:  پر کالسه 
زاق، اول بازار  حل اختالف اصفهان خواهان: علی ملک محمدی نشانی اصفهان، خ عبدالر
رگ، مغازه هفتم، سمت راست  خوانده: احمد رضا دهقان پور نشانی مجهول المکان با  بز
یه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به  ونده و اخذ نظر عنایت به محتویات پر
خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح 
مطالبه  خواسته  به  پور  دهقان  احمدرضا  آقای  طرفیت  به  محمدی  ملک  علی  آقای  دعوی 
یال وجه چک به شماره ی 775105، 775144 ، 775106، 775145 به  مبلغ 32/400/000 ر
ونده وبقای  عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پر
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول 
علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
ده لذا  د ابراز و ارایه ننمو محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،  198
ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  270/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  32/400/000 مبلغ 
رسید چک موصوف )93/10/3 ، 93/8/7  یخ سر نشرآگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  ، 93/7/7، 93/9/26( تا تار
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  وز پس  صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تامین خواسته با 
توجه به استرداد آن حسب صورتجلسه 95/1/18 مستندًا به بند ب ماده 107 قرار رد دعوی 
وز پس از ابالغ  صادر و اعالم می¬نماید رای صادره در این خصوص ظرف مدت بیست ر

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  4366/ م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/12/17 یخ  تار به   2022 دادنامه  شماره   941283 ونده:  پر کالسه 
سی و سه شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احسان مشکالنی نشانی: اصفهان، خ امام 
وحانی  وحانی مجد 2ـ محمد ر خمینی، کوچه صدر مجتمع کاج پالک 20  خوانده: 1ـ هادی ر
یال بابت یک فقره سفته به  مجد نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ر
یه مشورتی اعضاء شورا  ونده و اخذ نظر شماره 0320951 گردشکار: با عنایت به محتویات پر

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
محمد  2ـ  مجد  وحانی  ر هادی  1ـ  طرفیت  به  مشکالنی  احسان  دعوی  شورادرخصوص  رای 
مصدق  فتوکپی  به  توجه  با  مدرکیه  وجه   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مجد  وحانی  ر
و  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  به   0320951 کل  داری  خزانه  شماره  به  مدرکیه  سفته  فقره  یک 
و  مستند  و  وحه  مطر دعوی  از  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  اطالع  با  خوانده  اینکه 
د هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه  منسوب به خو
ده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد1301  خویش ارائه ننمو
قانون مدنی و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق آ د م حکم به محکومیت 
یال بابت اصل خواسته و  خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد  چهل و دو هزار و پانصد تومان هز
یخ تقدیم دادخواست 94/10/24( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.  اجرای احکام )تار
از آن  یخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس  از تار وز  رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد و در خصوص قرار تامین  ظرف 20 ر
مستندًا  است  ده  نمو مسترد  را  د  خو دعوی   2015 الیحه  طی  خواهان  اینکه  به  نظر  خواسته 
به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می¬نماید قرار 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  صادره ظرف مدت بیست ر

اصفهان می¬باشد.
یم هاشمی    4368/ م الف  قاضی شورای حل اختالف شعبه سی و سوم اصفهان  مر

ابالغ رای
یخ 94/12/17 مرجع رسیدگی شعبه 33  ونده: 941282 شماره دادنامه: 2019 به تار کالسه پر
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احسان مشکالنی نشانی: اصفهان، خ امام خمینی، 
مجد  وحانی  ر محمد  2ـ  مجد  وحانی  ر هادی  1ـ  خوانده:     20 پالک  کاج  مجتمع  صدر  کوچه 
مطلق  انضمام  به   0320952 شماره  به  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی 
یه مشورتی اعضاء شورا  ونده و اخذ نظر خسارات قانونی گردشکار: با عنایت به محتویات پر

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
محمد  2ـ  مجد  وحانی  ر هادی  1ـ  طرفیت  به  مشکالنی  احسان  دعوی  شورادرخصوص  رای 
مصدق  فتوکپی  به  توجه  با  مدرکیه  وجه   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مجد  وحانی  ر
و  یال  ر  50/000/000 مبلغ  به   0320952 کل  داری  خزانه  شماره  به  مدرکیه  سفته  فقره  یک 
و  مستند  و  وحه  مطر دعوی  از  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  اطالع  با  خوانده  اینکه 
د هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه  منسوب به خو
ده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد1301  خویش ارائه ننمو
قانون مدنی و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق آ د م حکم به محکومیت 
یال بابت اصل خواسته و چهل  خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام  و سه هزار تومان هز
یخ تقدیم دادخواست 94/10/24 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره  از تار
وز  یخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 ر وز از تار غیابی و ظرف 20 ر

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
یم هاشمی    4369/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه سی و سوم اصفهان  مر

ابالغ رای
نشانی  بکرانی  کیوان  خواهان:    95/2/12     237 دادنامه  شماره   940876 ونده:  پر کالسه 
فارابی شمالی، کوچه 21، پالک 25/1  خواندگان: 1ـ سعید سیامکی 2ـ محسن زارعی نشانی 
یه  ونده و اخذ نظر هر دو مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پر
مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

زند عباسعلی به  رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای کیوان بکرانی فر
یال  ر  33/600/000 به خواسته مطالبه مبلغ  زارعی  1ـ سعید سیامکی 2ـ محسن  آقای  طرفیت 
مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   94/4/20 مورخ   084833 ی  شماره  به  چک  وجه 
ونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی  خسارت قانونی، با توجه به محتویات پر

و استحقاق خواهان در  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  پرداخت توسط  عدم 
و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  د ابراز و ارایه ننمو خو
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،  198 تجارت  قانون   313 و   310
تومان معادل  و یک هزار  بابت اصل خواسته و چهل  یال  ر  33/600/000 به پرداخت مبلغ  خوانده 
موصوف  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  410/000
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  94/4/20 تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  مهلت بیست ر

وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد ظرف بیست ر
یم هاشمی    4370/ م الف قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان  مر

ابالغ رای
حل  شورای  نهم  شعبه  رسیدگی  مرجع   95/2/6  217 دادنامه:  شماره   941567 ونده:  پر کالسه 
بیمارستان  وی  وبر ر کاشانی،  خ  اصفهان،  نشانی،  صادقی   رسول  خواهان:  اصفهان   اختالف 
کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه  خوانده: احمد مهوری نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 
ونده  یال وجه دوفقره چک به انضمام خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات پر هشت میلیون ر
یه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  و اخذ نظر

بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
به  مهوری  احمدی  آقای  طرفیت  به  صادقی  رسول  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
یخ  تار به   237034 های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  یال  ر میلیون  هشت  مبلغ  مطالبه  خواسته 
تاخیر  و  انضمام خسارات دادرسی  به  ملی  بانک  یخ 90/8/16 عهده  تار به  و 237035   90/7/16
خوانده/  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه 
و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خواندگان 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
یال به عنوان اصل  تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ هشت میلیون ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه  یال به عنوان خسارت دادرسی و هز خواسته و پرداخت دویست و ده هزار ر
رسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق  یخ سر به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تار
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 

د.  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بو ر
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان رضا ترنج مهرگان   4318 / م الف

ابالغ رای
اختالف  حل  شورای  حقوقی   20 شعبه  محترم  یاست  ر   95/1/28 یخ:  تار  895-106 شماره:  
ونده کالسه 149/94 آن شعبه محترم  پر اصفهان با سالم و احترام، در اجرای قرار کارشناسی در
ونده از متن قرار  اینجانب عباس شیرانی کارشناس منتخب با حضور در دفتر شعبه و مطالعه پر
د درقولنامه  ونده آقای جواد عباسی منکر امضاء منتسب به خو مطلع گردیدم در قسمتی از این پر
از  استکتاب الزم  و  استماع  یداله  زند  فر آقای جواد عباسی  اظهارات  باشد.  مورخ 1389/3/8 می 
یاست محترم  از ر ارائه نماید.  را  د  از وی خواسته شد مدارک اساس تطبیق خو و  انجام  نامبرده 
دند با عنایت به اینکه اصل اسند فعاًل در  ر فرمو شعبه درخواست اصول مستند دعوی گردید مقر
با توجه به تصویرارائه شده اعالم نظر نمائید. تصویر اصول مستند دعوی  دسترس نمی باشد 
یخ 1389/3/8 در یک برگ در 21 سطر با  وشگاه اتومبیل رضا بتار قولنامه قطعی نمایشگاه و فر
ویت  یاست محترم شعبه ر خطوط چاپی و دستنویس با دو امضاء و مهر نمایشگاه رضا و دستور ر
تقدیم می گردد.  به پیوست  اقدامات الزم کارشناسی تصویر آن ضم گزارش  و  رسی  بر از  و پس 
به  قرار کارشناسی بشرح ذیل  راستای  بر خداوند متعال در  توکل  با  انجام شده  اقدامات  نتیجه 
استحضار می رسد. الف: قرار کارشناسی. اصالت یا عدم اصالت امضاء منتسب به آقای جواد 
مدارک  ب:  رضا.  اتومبیل  وشگاه  فر و  نمایشگاه   1389/3/8 مورخ  قطعی  قولنامه  ذیل  عباسی 
زند یدا... 2ـ امضاء های آقای جواد عباسی در  اساس تطبیق. 1ـ استکتاب از آقای جواد عباسی فر
د به شماره 234610 سری ب / 85 به شماره ترتیب 2703 مورخ 1387/10/22 دفتر  سند ازدواج خو
رسی های فنی و تخصصی انجام  یه کارشناسی   با بر رسمی ثبت ازدواج شماره 111 اصفهان ج: نظر
قولنامه مورخ  آقای جواد عباسی در ذیل  به  )امضاء منتسب  وی تصویر مستند دعوی  بر ر شده 
امضاءهای  با  مقایسه  و  آن  دادن  قرار  نمایی  درشت  و  مداقه  مورد  و  وشنده  فر بعنوان   89/3/8
دن  مدارک اساس تطبیق مندرج در بند ب گزارش با توجه به شکل ظاهری امضاء و غیرمتجانس بو
آن در یک راستای فنی قرار نداشته مطابقت ندارد )منفی( اینک گزارش امر بانضمام تصویر مستند 

دعوی و مدارک اساس تطبیق بپیوست تقدیم می گردد. 
با تجدید احترام   عباس شیرانی ـ کارشناس دادگستری 4323/ م الف

گهی ابالغ آ
حل  شورای   45 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/31   145 دادنامه  شماره   1904-94 ونده:  پر کالسه 
جنب  شرقی،  زان  مبار خیابان  اصفهان،  نشانی  نیکخواه  اسداله  خواهان:  اصفهان  اختالف 
دبیرستان عابدینی، پالک 257 خوانده: احسان قربان پور نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق  خسارت ناشی از تصادف  گردشکار: پس از ارجاع پر
به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  قانونی  یفات  تشر طی  و 
یر مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای اسداله  شرح ز
زند علی به خواسته مطالبه  زند کاظم بطرفیت آقای احسان قربان پور فر نیکخواه حبیب آبادی فر
یال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف، با عنایت به محتویات و جمیع اوراق  مبلغ 72/000/000 ر
وکی ترسیمی شماره 41561 که راننده مقصر را آقای احسان قربان پور معرفی  ونده و مالحظه کر پر
و پارس  و سند قطعی اتومبیل پژ در ده و نیز تامین دلیل صورت گرفته و شناسنامه مالکیت خو نمو
با توجه به  نیز  و  مدل 86 به شماره شاسی IRF 25017119309627 که به نام خواهان می باشد 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی به وی در جلسه رسیدگی مورخ 95/1/22 حاضر نگردیده و دفاع 
از اعتراض مانده بنابراین دعوی خواهان  موثری انجام نداده است فلذا دعوی خواهان مصون 
مورد صحت تشخیص داده شده مستندًا به مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
یال معادل هفت میلیون و دویست هزار تومان  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 ر
ینه نشر آگهی با  ینه دادرسی و کارشناسی و نیز هز یال بابت هز بابت اصل خواسته و 3/240/000 ر
وز  احتساب مرحله اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  قابل اعتراض در همین شعبه و سپس ظرف بیست ر

حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی  4327/م الف قاضی شورای حل اختالف 45 حوزه قضایی اصفهان  مر

ابالغ رای
ونده: 94-872 مرجع رسیدگی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان شماره دادنامه:  کالسه پر
91 95/1/31 خواهان: محمد آراکوراوند بردبار به نشانی اصفهان، ملک شهر، خ مفتح، کوچه 42، 
پالک 8  خوانده: ذبیح اله تقی پور به نشانی مجهول المکان  خواسته: الزام خوانده/ خواندگان 
و 405 به شماره انتظامی  به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل پژ
به تصدی امضا کننده  یخ 95/1/24 شعبه 42 شورای حل اختالف  تار به  ایران 93  636 ج 56 
ونده و  ونده کالسه 94-872 مفتوح و تحت نظر می باشد. با مالحظه اوراق پر یر تشکیل است پر ز

اظهارات طرفین، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
به  پور  تقی  اله  ذبیح  آقای  طرفیت  به  بردبار  کوراوند  مهرآرا  خانم  دعوی  شورادرخصوص  رای 
خواسته الزام خوانده/ خواندگان به حضور دردفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه 
و 405 مدل 1388 به شماره انتظامی  636 ج 56 ایران 93 و همچنین پرداخت خسارات  اتومبیل پژ
موصوف  و  در خو ید  خر بر  مبنی   94/5/25 مورخ  قولنامه  مصدق  ونوشت  ر استناد  به  دادرسی، 
ونده و جوابیه استعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی  رسی محتویات و اوراق پر توسط خواهان و بر
و مورد دعوی و عدم حضور خوانده در  در مبنی بر معرفی آقای ذبیح اله تقی پوربه عنوان مالک خو
جلسه رسیدگی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519 ق 
. آ . د . م و مواد 225، 220، 219 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد 
یال  ر  325000 مبلغ  پرداخت  همچنین  و  دعوی  مورد  و  در خو رسمی  سند  انتقال  و  تنظیم  و  رسمی 
یخ  وز از تار ینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر هز
وز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی  ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 ر

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان 4393/م الف

ابالغ رای
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8 شعبه  رسیدگی  مرجع    941469 ونده:  پر کالسه 
کاشانی،  بیمارستان  وی  وبر ر کاشانی،  خ  اصفهان،  نشانی  به  د  محمو زند  فر صادقی  رسول 
خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  محمد  زند  فر خرمی  یسا  پر خوانده:  رایانه  کاوشگر  شرکت 
 93/5/12   083368 شماره  چک  بابت  یال  ر  5/400/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  الزام 
اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  آگهی  نشر  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز و  ملی  بانک 
رای صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  یه   نظر

 می نماید.
به  د  محمو زند  فر صادقی  رسول  آقای  دعوی  خصوص  در  ئ  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای 
به  چک  وجه  یال  ر  5/400/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمد  زند  فر خرمی  یسا  پر خانم  طرفیت 
شماره ی 083368 مورخ 93/5/12 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط  با توجه به محتویات پر
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
ده لذا  د ابراز و ارایه ننمو مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 
، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/400/000 
یخ  تار از  و تادیه  ینه دادرسی و خسارت تاخیر  یال بابت هز 450/000 ر و  یال بابت اصل خواسته  ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رسید چک موصوف )93/5/12( تا تار سر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
آن  استرداد  به  توجه  با  خواسته  تامین  بر  مبنی  خواهان  دیگر  خواسته  خصوص  در  و  باشد  می 
حسب صورتجلسه 95/1/18 مستندًا به بند ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر و اعالم می¬نماید 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  رای صادره در این خصوص ظرف مدت بیست ر

عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.
یم هاشمی   4397/ م الف قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان       مر

ابالغ رای
ونده: 941470 مرجع رسیدگی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول  کالسه پر
وی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر  وبر د نشانی اصفهان، خ کاشانی، ر زند محمو صادقی فر
زند یداله نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به پرداخت  رایانه  خوانده: زهره کاظمی فر
ینه نشر  یال بابت 2 فقره چک شماره 1ـ 09217722 2ـ 09217721 پست بانک و هز مبلغ 7/500/000 ر
یه مشورتی  ونده و اخذ نظر ینه دادرسی گردشکار: با عنایت به محتویات پر آگهی و تاخیر تادیه و هز
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست رسول صادقی به طرفیت زهره کاظمی بخواسته مطالبه 
 09217721 ،  93/11/1 به شماره های  09217722 مورخ  فقره چک   2 یال وجه  ر  7/500/000 مبلغ 
توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ایران  بانک  پست  عهده   93/9/27 مورخ 
ابالغ  با  خوانده/خواندگان  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به 
ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/
مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  کند.  می  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   310  ،313 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522  ،519  ،  198
یال بابت  یال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 450/000 ر خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ر
یخ 93/11/1  از تار ینه دادرسی به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه  هز
خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   93/9/27 و 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  د. و سپس ظرف بیست ر  خواهد بو

می باشد.
یم هاشمی           4398/م الف قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

ابالغ رای 
مرجع   94/12/25 یخ  تار به   2193-2194 دادنامه  شماره    1013-94    94-792 ونده:  پر کالسه 
زند محمد به نشانی  رسیدگی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آناهیتا پیشوا فر
اصفهان، خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی، کوچه 12 متری بهار، پالک 40 خوانده: محسن آدینه 
ونده  زند اکبر به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پر دکی فر پورکو
یه مشورتی اعضاء قاضی  یفات قانونی و اخذ نظر به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر
شورادر  قاضی  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
زند  دکی فر زند محمد به طرفیت آقای محسن آدینه پورکو خصوص دعوی خانم آناهیتا پیشوا فر
یال بابت ضمانت به انضمام مطالبه  علی اکبر به خواسته مطالبه مجموعًا مبلغ 71/237/872 ر
بانک  از  پاسخ استعالم واصله  تقدیمی،  به دادخواست  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  خسارات دادرسی 
یق نشر آگهی و عدم  قوامین ـ عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی به وی از طر
دفاع وی در برابر دعوی خواهان، دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندًا به مواد 709 قانون 
مدنی و 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
یال بابت اصل  مبلغ هفتاد و یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و دو ر
ینه دادرسی و نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر  یال بابت هز خواسته و ششصد و هشتاد هزار ر
یخ تقدیم دادخواست 94/8/6 و نسبت به مبلغ  یال از تار تادیه )نسبت به مبلغ 42/837/872 ر
یخ 94/1/6 )افزایش  یخ تقدیم دادخواست 94/6/15 و نسبت به مابقی از تار یال از تار 20/000/000 ر
خواستها( وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید ضمنًا در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته با توجه به 
ینه دادرسی مستندًا به ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین صادر و  عدم پرداخت هز
وز  ده و ظرف مدت بیست ر اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی بو
وز قابل تجدیدنظرخواهی  پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست ر
ماده  اجرای  در  خواسته  تامین  رد  خصوص  در  و  باشد  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  اختالف  حل  شورای  قانون   27 

 می باشد.
یم هاشمی  4399/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 اصفهان   مر

ابالغ رای
میدان  نشانی  باقری  د  محمو خواهان:   95/2/11   125 دادنامه  شماره   1161/94 ونده  پر کالسه 
وشی باقری  وکیل: مصطفی  وشی، خرازی فر وزنامه فر وازه تهران( پشت کیوسک ر جمهوری )در
دفتر  وکال،  ساختمان   ،32 کوچه  نبش  گلزار،  از  قبل  بی،  غر بهشت  هشت  خ  نشانی:  ملکیان 
یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  پور   فرهاد  مهران  خوانده:   ............ وکالت 
یال به انضمام مطلق خسارات  گردشکار: با عنایت به محتویات  فقره چک به مبلغ 5/450/000 ر
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر
خصوص  در  شورا   قاضی  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از 
بخواسته  پور  فرهاد  مهران  طرفیت  به  ملکیان  مصطفی  وکالت  به  باقری  د  محمو دادخواست 
به  سپه  بانک  241767عهده  های  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  5/450/000 مبلغ  مطالبه 
اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات 
نیاورده و مستندات  و تکذیبی به عمل  ایراد  ابرازی خواهان  و در قبال دعوی و مستندات  نشده 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
 ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522  ،519  ،  198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن 
به عنوان  یال  ر  5/450/000 مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  قانون تجارت حکم   310
ینه نشر آگهی و حق  یال به عنوان خسارت دادرسی هز اصل خواسته و پرداخت 225/000 ر
یخ 91/4/20 لغایت زمان  الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تار
می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول 
خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد. 
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان د. و سپس ظرف بیست ر  بو

 می باشد.
قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان  حسن پورتادی    4401/ م الف



کاهش  هندوانه موجب 
کلسترول می شود

کاهــش  کلســترول و  کاهــش ســاخت  هندوانــه بــه 
داشــتن  بــرای  نتیجــه  در  می کنــد؛  کمــک  وزن 

قلبــی ســالم بســیار مفیــد اســت.
گرمازدگــی در طــول  خــواص هندوانــه فقــط بــه رفــع 

گرمــای تابســتان محــدود نمی شــود. 
یــک  در  آمریــکا  پــوردوی  دانشــگاه  محققــان 
ــوش  ــوه  خ ــن می ــه ای ک ــد  ــد دریافته ان ــه  جدی مطالع
 آب و رنــگ می توانــد بــه جلوگیــری از بیماری هــای 
کلســترول مضــر و  کــردن ســاخت  قلبــی بــا متوقــف 
کنتــرل وزن و فشــار خــون  بــه  کمــک  همچنیــن 

کنــد. کمــک 
ســامت  تقویــت  راز  ایــن  کــه  معتقدنــد  آن هــا 
هندوانــه در مــاده  شــیمیایی ســیترولین موجــود در 

اســت. نهفتــه  آن  آب 
کــه ایــن آزمایــش را انجــام می دادنــد  محققانــی 
چــرب  بســیار  غذاهــای  بــا  کــه  موش هایــی  بــه 
مشــاهده  و  دادنــد  هندوانــه  می شــدند،  تغذیــه 
همــان  یــا  بدخــون  کلســترول  میــزان  کــه  کردنــد 
کاهــش  نصــف  بــه  آن هــا  بــدن  در   ال دی ال 

یافت.
کــه منجــر بــه  کلســترول اســت   ال دی ال فرمــی از 

گرفتگــی عــروق و بیماری هــای قلبــی می شــود.
مصــرف  کــه  داد  نشــان  همچنیــن  مطالعــات 
وزن  کنتــرل  بــه  مرتــب  طــور  بــه  هندوانــه 
کمــک  چربــی  رســوب  کاهــش  درنتیجــه   و 

می کند.
عــاوه بــر ایــن آخریــن تحقیقــات تاثیــر هندوانــه 
کــه  کاهــش فشــار خــون را نیــز نشــان می دهنــد  بــر 
همــه  ایــن عوامــل بــا هــم موجــب می شــود تــا قلبــی 

ســالم تر داشــته باشــید.
کاهندگــی فشــار خــوِن هندوانــه  ــر  ــر روی اث البتــه ب
تحقیقــات زیــادی انجــام شــده اســت؛ امــا یکــی از 
کــه  آن هــا یــک مطالعــه بالینــی شــش هفتــه ای بــود 

در یــک مجلــه آمریکایــی منتشــر شــد.
کــه ال ســیترولین و  در ایــن تحقیــق مشــخص شــد 
ال آرژنیــن موجــود در هندوانــه بــه بهبــود عملکــرد 
افــراد  در  آئــورت  خــون  فشــار  کاهــش  و  شــریانی 
کــه در مراحــل اول ابتــا بــه فشــار خــون  میانســال 
فشــار  بــه  ابتــا  معــرض  در  یــا  داشــتند  قــرار  بــاال 
کمــک بودنــد  قلبــی  بیماری هــای  و  بــاال   خــون 

کرد.  
گشــادکنندگی  کــه اثــرات  گرفتنــد  محققــان نتیجــه 
یــک غــذای  بــه عنــوان  را  عروقــی هندوانــه، آن 
کاربــردی واجــد شــرایط بــرای جلوگیــری از بیمــاری 
کــرده  عمومی تبدیــل  ســامت  ســطح  ارتقــای  و 

ــان ــع: تبی ــت. منب اس

سالمت

در اصفهان 
اورژانس، قربانی تماس دروغین شد

ــرب  ــورد ض ــراد م ــات اف ــرای نج ــه ب ک ــی  ــای اورژانس نیروه
ــه وســیله عــده ای ناشــناس  ــد، ب ــه بودن ــو رفت ح چاق و جــر

ــد. ــیب دیدن آس
از  نقــل  بــه  جام نیـــوز،  حــوادث  ســرویس  گــزارش  بــه 
باشــگاه خبرنــگاران، عبــاس عابــدی مدیــر روابــط عمومــی 
داشــت:  اظهــار  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  اصفهــان  اورژانــس 
شــامگاه یکشــنبه و در ســاعت 44 دقیقــه بامــداد یــک مــورد 
چاقــو خوردگــی در شــهرضا ) مرکــز شــهر ( اســتان اصفهــان 
کــه بافاصلــه تکنســین هــا به  بــه اورژانــس اطــاع داده شــد 

ــدند. ــزام ش ــه اع ــل حادث مح
کــه بــه محــل مدنظــر   وی افــزود : پرســنل اورژانــس زمانــی 
رســیدند، در عیــن نابــاوری بــه وســیله افــرادی ناشــناس 

گرفتنــد . مــورد ضــرب و شــتم قــرار 
 عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ســانحه، آمبوالنــس 
ج شــد و خســارت هــای  اورژانــس از حالــت امــدادی خــار
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــت:  ع ــان داش ــد، بی ــه آن وارد ش ــی ب فراوان
گرفــت،  قــرار  آجــر  حملــه  مــورد  اورژانــس  آمبوالنــس 
تعقیــب نیــز  را  اورژانــس  پرســنل  چاقــو،  بــا   ضاربیــن 

 کردند. 
 مدیــر روابــط عمومــی اورژانــس اصفهــان خاطــر نشــان 
کــرد: دو تــن از پرســنل اورژانــس دچــار پارگــی از ناحیــه لــب 
کــه بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــدند. و ترومــای ســر شــدند 

طریــق  از  حادثــه  ایــن  علــت  کــرد:  تصریــح  وی   
بررســی و  پیگیــری  حــال  در  انتظامــی   نیــروی 

 است.

سقوط دانش آموز از دیوار مدرسه 
در شیراز

کــه بــرای آوردن تــوپ روی دیــوار مدرســه  نوجــوان 13ســاله 
کــرد. رفتــه بــود، ســقوط 

از  پــس  گفــت:  شــیراز  آتش نشــانی   19 ایســتگاه  فرمانــده 
تمــاس یــک شــهروند و اعــام ســقوط  یــک پســر بچــه از 
از  آتش نشــانان  ســیبویه،  بولــوار  در  مدرســه  دیــوار  روی 
کمکــی 12 بــه محــل حادثــه  ایســتگاه موقــت 19 و نیــروی 
اعــزام شــدند. رحیــم مــرادی ادامــه داد: مهــدی 13ســاله 
از تبعــه افغــان در مدرســه، بــه قصــد آوردن تــوپ خــود بــر 
کــه بــه علــت  روی دیــواری بــه ارتفــاع ســه متــری رفتــه بــود 
از دســت دادن تعــادل در داخــل مخروبــه مجــاور مدرســه 

می کنــد. ســقوط 
کــرد: تیــم امــدادی از ایســتگاه موقــت 19 به همراه  وی بیــان 
کوهســتان از ایســتگاه 12 بــه ســرعت در محــل حادثــه  تیــم 
حاضــر شــد و بــه همــراه عوامــل اورژانــس پــس از فیکــس 
کوهســتان  مخصــوص  برانــکارد  روی  بــر  مصــدوم  کــردن 
کشــیدند و تحویــل عوامــل اورژانــس دادنــد.  شــخص را بــاال 
ــه، پســر بچــه از ناحیــه لگــن دچــار شکســتگی  در ایــن حادث

شــد.

اغفال دختران توسط مرد 29ساله
»رضــا رحمانــی« از شناســایی عامــل اغفــال دختــران 
ــه در  ک ــردی  ــت: ف گف ــر داد و  ــازی خب ــای مج در فض
زدن دختــران  گــول  و  اغفــال  بــه  اقــدام  الهیجــان 

جــوان می کــرد، دســتگیر شــد. 
در  و  دارد  ســن  ســال   29 متهــم  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــود ب ــردن خ ک ــب  ــق منتس ــازی از طری ــای مج فض
خانواده هــای متمــول و سرشــناس، اعتمــاد دختــران 
اســت.  اغفــال آن هــا می کــرده  را جلــب و ســعی در 
دادســتان عمومــی و انقــاب الهیجــان در پایــان بــا 
ایــن  در  خانواده هــا  هوشــیاری  ضــرورت  بــر  کیــد  تا
ــتانه  ــت و دوس ــاط مثب ــا ارتب ــن ب ــت: والدی گف ــه  زمین
ــر رفتــار فرزنــدان خــود نظــارت داشــته باشــند؛ چــرا  ب
و  روانــی  ســامت  در  بســزایی  نقــش  امــر  ایــن  کــه 

دارد. آن هــا  اجتماعــی 

 گریختن راننده  پراید 
پس از تصادف با پیرمرد 70ساله 

ــه نقــل از  ــوز ب ــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـ گ ــه  ب
ایرنــا، ســرهنگ مــراد مــرادی یکشــنبه شــب بــا اعــام 
فقــره  یــک  از  راهــور  کارشناســان  افــزود:  خبــر  ایــن 
حــدودا  پیــاده  عابــر  و  پرایــد  بیــن  فوتــی  تصــادف 

کرده انــد. بازدیــد  الهویــت  مجهــول  70ســاله 
کــرد: عابــر پیــاده بعــد از برخــورد  وی خاطــر نشــان 
بــا پرایــد بــه الیــن مخالــف پرتــاب مــی شــود و بعــد 
دســت  از  را  خــود  جــان   405 پــژوی  بــا  برخــورد  از 

می دهــد.
بــه  توجــه  عــدم  را  تصــادف  اصلــی  علــت  مــرادی 
گفــت: متاســفانه  ــرد و  ک ــد اعــام  ــوی راننــده پرای جل
راننــده پرایــد از صحنــه تصــادف متــواری شــده اســت 

و مامــوران بــه دنبــال دســتگیری وی هســتند.

حوادث سه شــــنـبه  21  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 150 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 10
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- جزوه سخنرانی پیامبر در روز غدیر - خانه سفیر
2- پسوند ریش - صدای گاو - نزول آسمانی

3- سماع - پسوند مهندسان
4- از فصل ها - پروانه نیست - تا هست، تیمم باطل 

است
5- نتایج - کال

لفا 6- »نه« عرب - شما را بدنام می کند - برادر آ
7- دانا نیست - اجزای صبحانه - حیوان شیرده

8- حیواندار - لباس استخر - عالمت مفعول
 9- تمام التین - دارایی - از جنس چوب - از عالیم 

سرماخوردگی
10- مادر عرب - ایستگاه کشتی ها

11- نوعی مفاصحه - اندک
12- بلندا - شرکت ها

13- تمام - نام دریاچه ای در ایران - دعای زیر لب
14- ویرانگر

 15- آخرین حرف - جلوگیری از تابش سوزان آفتاب 
- ستون دین

1- یکی از دالیل تصادف کردن - شل  و وارفته
2- از اعداد - دنبال غذاست

3- شرط مومن بودن - ستون دین
4- دعوت کردن - نوعی ضرب دستی - بله التین

5- جمع عدد - فصول
6- اندوه - تکیه گاه - مقام باال

7- در دست کشاورز - نبودش مرگ است - قبل از 
سامانیان - خرمای عرب

8- غذای نذری - خطاب به مادر - من و تو
9- پروردگارا - فالگیر - فلز سخت

10- جلوی در ب منزل - کارگر ساختمان
11- شادی - منفی بودن - تقدیم کردن

 12- خنک می کند - غربی ترین در تهران - اثر عابر 
- باران کم

13- اولین رسول - پسوند اختراعات - فرمان حرکت
14- نام مجرای گردش خون در بدن - نام دیگر اتصال 
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

22   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

5   ْC

6   ْC

14   ْC

ن الملیل کتاب تهران غرفه مدافعان حرم/ نمایشگاه ب�ی

ن الملیل کتاب که  تصویری از استودیوی عکس شهدای مدافعان حرم در نمایشگاه ب�ی

ن عکس یادگاری  ات نظامی  اقدام به گرف�ت ن در آن بازدیدکنندگان با پوشیدن لباس و تجه�ی

می کنند و یک تصویر مجازی و معنوی را به ثبت می رسانند.

مردا�ن که این روزها هر چند  ن یاد دل�ی شاید این غرفه تذکری باشد بر زنده نگهداش�ت

ن  غریبانه، اما با جان و دل برای دفاع از حریم والیت و حفظ امنیت مردمان ایران زم�ی

د حق علیه باطل گذاشته اند و این روزها جای جای ایران، داغدار این  پای در جبهه ن�ب

عزیزان است. /عکس از ایرنا

پاسخ جدول شماره 11 سودوکو

شهال و پروین  
معــروف  ُکدهــای  بــود،  مســئول  محــور  مــا  از  قبــل  کــه  کســی 
انتخــاب  اســامی زنانه  از  را  ادوات  و  گروهان هــا  و  گردان هــا 
کــه دشــمن تصــور نکنــد ســپاه  کــردن  گــم  کــرده بــود، بــرای َرد 
در خــط اســت. شــبی آتــش ســنگین شــده بــود، مســئول محــور 
کنــم. معــرف اداوت  گــوش  از مــن خواســت ادوات و توپخانــه را 
کــردم، آن  شــها بــود و معــرف توپخانــه پرویــن. هــر چــه ســعی 
کــه معرفــش اصغــر بــود  طــرف صــدای مــا را نگرفتنــد. تــدارکات 
گرفــت. مســئول محــور بــدون اینکــه بــه  آمــد روی خــط و مــا را 
گفــت: »اصغــر  کنــد، حســب عــادت و عــرف  مفهــوم جملــه توجــه 
را  پرویــن  و  شــها  دســت  می شــنوی  را  مــا  صــدای  گــر  ا اصغــر، 
گفتــن ایــن جملــه بــه خــودش  بگیــر بگــذار در دســت مــا« و بعــد از 
کــه ایــن چــه حرفــی  آمــد و از فــرط خنــده ولــو شــد روی زمیــن 
عــوض را  معرف هــا  لحظــه  همــان  کــه  داد  دســتور  زدم!   بــود 

 کنیم.

در جغرافیا هم بنویسند 

 در عملیــات مرصــاد حوالــی اســام آبــاد غــرب مســتقر بودیم. شــبی 
دور هــم نشســته بودیــم. بــرادر ســید حســن فردبایــی، مســئول 
گروهــان، مــا را دربــاره اوضــاع و احــوال منطقــه توجیــه می کــرد.از 
ســوابق منافقــان می گفــت و اینکــه آن هــا بــا چــه طمعــی بــه میدان 
کــه احساســاتش برانگیختــه شــده بــود  آمــده انــد. یکــی از بــرادارن 
کــه  گفــت: »درســی بــه آن هــا بدهیــم  برخاســت و بــا صــدای بلنــد 

در تاریــخ بنویســند.« 
کــه  کــه بنشــیند. بعــد توضیــح داد  بــرادر ســید حســن از او خواســت 
کــه  کــه در تاریــخ  بــه قــول بــرادران بایــد درســی بــه آن هــا بدهیــم 

ســهل اســت، در جغرافیــا هــم بنویســند!

ســرعت ضربــان قلبتــان زیــاد شــده اســت، ســریع تــر نفــس 
می کشــید، احســاس ســنگینی در شــانه هایتان داریــد، دســت 
کنش هســتید؛ با این عایم  خــود را مشــت کرده ایــد و آمــاده وا
کنتــرل نشــود یــا  گــر  کــه ا گرفتــار حســی طبیعــی شــده اید  شــما 
ــان،  کارشناس ــد.  ــت می کن ــر درس ــان دردس ــد، برایت ــرر باش مک
خشــم را بــه عنــوان یکــی از راه هــای بقــا و محافظــت از خــود 
در برابــر اقدامــات نادرســت تعریــف می کننــد؛ هــر چنــد نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه خشــمگین شــدن، نبایــد بــه یــک عــادت 
بــدل شــود. میــزان متوســط خشــم می توانــد نتیجــه احســاس 
خســتگی، اســترس یا تحریک عصبی باشــد. به واقع، تامین 
نشــدن یــا بــه خطــر افتــادن نیازهــای انســانی اولیــه می توانــد 
موجــب برانگیختگــی و در نهایــت خشــم افــراد شــود. افــزون 
بــر ایــن، باورهــا، نظــرات و اقدامــات ســایر افــراد نیــز می توانــد 
ناراحت کننــده باشــد و خشــم ناشــی از ایــن ناراحتــی، تــوان مــا 
را بــرای ارتبــاط بــا دیگــران مختــل کنــد که در نهایــت احتمال 
گفتــار غیرمنطقــی را افزایــش می دهــد. غیرمنطقــی  رفتــار و 
بــودن مــا موجــب برانگیختــه شــدن حــس تهدیــد، آزردگــی و 

حتــی خشــم در مخاطبــان مــا نیــز می شــود.
کنشــی متفاوتــی در برابــر خشــم   افــراد مختلــف راهکارهــای وا
زمینــه  در  می توانــد  کنش هــا  وا ایــن  شــناخت  کــه  دارنــد 
کارشناســان  کاهــش و مهــار خشــم مفیــد باشــد.  راه هــای 
کــه بــرای جلوگیــری از تبدیــل شــدن خشــم  توصیــه می کننــد 
کــوره در رفتــن را داریــد، بــه  گــر ســابقه از  بــه یــک عــادت، ا
محــض مشــاهده احســاس عایــم اولیــه آن، بی درنــگ خــود 

کنیــد. کــه در آن قــرار داریــد، خــارج  را از شــرایط خاصــی 
برای این منظور می توانید:

تا شماره 10 بشمارید
شــمارش تــا عــدد 10 فرصــت آرام شــدن می دهــد؛ بنابرایــن 
می توانیــد بــا وضــوح بیشــتری فکــر و بــر خشــم آنــی خــود غلبه 

کنید.
آرام نفس بكشید

اولیــه  وضعیــت  از  خــروج  بــرای  کــه  راهکارهایــی  دیگــر  از 

اســت؛  کشــیدن  نفــس  آرام  داد،  انجــام  می تــوان  خشــم 
کــه بــازدم  کشــید  گونــه ای نفــس  بــرای ایــن منظــور بایــد بــه 
طوالنی تــر از دم باشــد و هنــگام بــازدم آرامــش داشــته باشــید. 
ــردن  ک ــر  ــش و فک ــظ آرام ــه حف ــری ب ــک موث کم ــد  ــن تمهی  ای

است.
خشم را در درازمدت مدیریت كنید

بــه محــض آنکــه توانایــی شناســایی عایــم اولیــه ورود بــه 
کــردن خــود را یافتیــد، بایــد بــه  مرحلــه خشــم و راه هــای آرام 
کــه  کلی تــر خشــم برآییــد  کنتــرل  دنبــال روش هایــی بــرای 

بــرای ایــن منظــور چنــد راهــکار توصیــه شــده اســت:
ورزش كنید

کنــد. بــا  کمــک  کنتــرل خشــم  کــردن می توانــد بــه  ورزش 
کاهــش  کلــی اســترس را  ورزش و اســتراحت می تــوان ســطوح 
کــردن، یــوگا و مدیتیشــن از  داد. دویــدن، راه رفتــن، شــنا 
کــه می تواننــد فشــار عصبــی  جملــه فعالیت هایــی هســتند 
کاهــش دهنــد. ورزش منظــم بــه عنــوان بخشــی از زندگــی  را 
روزمــره روش خوبــی بــرای رهــا شــدن از تحریــک عصبــی و 

ــت. ــم اس خش
خودمراقبتی، آرامش بخش است

کلــی خشــم توصیــه  کنتــرل  کــه بــرای  از دیگــر راهکارهایــی 
کارشناســان اســتراحت منظــم  شــده، مراقبــت از خــود اســت. 
کافــی را بخشــی از یــک اقــدام  و برنامه ریــزی بــرای خــواب 
تاثیرگــذار در زمینــه خودمراقبتــی بــرای جلوگیــری از خشــم 

می داننــد.
خالقیت داشته باشید

کارهایــی  کــردن از جملــه  نوشــتن، ســاختن آهنــگ و نقاشــی 
کاهــش  کــه بــه واســطه ماهیــت خاقانــه، باعــث  هســتند 

اســترس و احســاس خشــم می شــود.
درباره احساس خود سخن بگویید

ــد  ــت می توان ــک دوس ــا ی ــود ب ــات خ ــاره احساس ــت درب صحب
مفیــد باشــد و بــه ایجــاد دیــدگاه متفاوتــی درباره وضعیت شــما 

منجــر شــود.

پیوند سلول بنیادی پوست به چشم 

محقق شد
ــا لکــه  ــوال ی ک ــرا ما ــد می شــود؛ زی ــار شــدن دی ــوال باعــث ت ک انحطــاط ما
ــرار  ــاط ق ــت انحط ــت، تح ــح اس ــزی واض ــد مرک ــز دی ــه مرک ک ــم  زرد چش
می گیــرد. ســرعت رشــد ایــن بیمــاری آرام اســت و اغلــب افــراد بــاالی 
50 ســال را مبتــا می کنــد. در نهایــت ایــن بیمــاری منجــر بــه نابینایــی 

کامــل می شــود.
عمــل پیونــد اخیــر بخشــی از یــک تحقیــق آزمایشــی توســط محققــان 
تجربــه  ایــن  در  بــود.  ژاپــن  در  ریکــن  رشــد  زیست شناســی  مرکــز 
و  برداشــتند  را  بیمــار  بــازوی  پوســت  از  میلیمتــر  چهــار  دانشــمندان 
بنیــادی  ســلول های  شــکل  بــه  دوبــاره  و  اصــاح  را  آن  ســلول های 
ــواع مختلــف  ــه ان ــد ب ــه می توانن ک ــد  کردن ــوان القایــی برنامه ریــزی  پرت

بافــت در بــدن تبدیــل شــوند.
تبدیــل  بافــت شــبکیه  بــه  بــازو  مــورد، ســلول های پوســت  ایــن  در 
شــدند. بافــت اپیتلیــوم رنگدانــه شــبکیه در یــک ورق بســیار نــازک 
گرفــت. کشــت و پــرورش داده شــد و در پشــت شــبکیه بیمــار قــرار 

تنهــا  القایــی  پرتــوان  بنیــادی  ســلول های  دانشــمندان،  گفتــه  بــه 
گام اولیــه در پزشــکی احیــا بــه شــمار می رونــد و بــه تحقیقــات  یــک 
نیــاز بیشــتر  بیمــاران  روی  بــر  درمــان  ایــن  اجــرای  بــرای   بیشــتر 

 است.
ســلول های  ایــن  کــه  هســتند  مدت زمانــی  بررســی  حــال  در  آن هــا 
کــه ایــن  گزارش هــای اولیــه نشــان داده  اصــاح شــده دوام می آورنــد. 
بــدون  ســال  یــک  از  بیــش  شــده،  داده  کاربــری  تغییــر  ســلول های 
نمایــش عــوارض جانبــی دوام آوردنــد و بیمــار از بهبــود نســبی بینایــی 

خــود خبــر داده بــود.
بیمــار  یــک  بینایــی  از  تنهــا توانســت بخشــی  آزمایــش  ایــن  گرچــه  ا
در  القایــی  پرتــوان  بنیــادی  ســلول های  امــا  کنــد،  بازیابــی  را 
پارکینســون  و  آلزایمــر  بیماری هــای دیگــر ماننــد  از  درمــان بســیاری 

هســتند. امیدوارکننــده 
ایــن یافته هــا در نشســت ســاالنه انجمــن تحقیقــات بینایــی و چشــم 

پزشــکی در ســیاتل ارایــه شــده اســت.
 ایسنا

زود عصبانی نشویدایستگاه لبخند 


