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تصمیم                                         منتظر  کارگران  مسکن  بن  افزایش   3 خردادماه  از  آب بها  افزایش  جزییات 
شهرداری  شهری  عمران  معاون    3 ایران با  معامله  درباره  بویینگ  به  آمریکا  کنگره  اعضای  هشدار   3 دولت  نهایی 
گل  شاخه  هزار   10 با  کاشانی ها   4 است  شده  احداث  المللی  بین  همایش های  مرکز  پروژه  از  درصد   60 داد:  خبر   اصفهان 
2 خوردن  5 4 خرداد، پایان مجلس نهم  5  تجمع بزرگ شهروندان ارشد شهر اصفهان در پاتوق تجربه  راهی جمکران شدند
8 آمریکا و اسراییل، امروز برای جهان  8  مرده ای که از تشییع کنندگان آب خواست! سیب زمینی موجب افزایش فشار خون می شود 

  2 2 فردا، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار می کند اسالم برنامه ریزی می کنند

دوشنبه  3  خردادماه 1395  || 16 شعبان  1437  ||  23 می 2016  ||  شماره 160  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

گر سایه رهبری   ا
و رشادت های سلیمانی نبود 

عراق وجود نداشت

 معاون فرهنگی قوه قضاییه 
خطاب به نیروی انتظامی  در کرمان:

 در راستای امر به معروف 
ونهی از منکر، فریب امواج 

روشنفکری را نخورید

آیین افتتاح 1031 پروژه 
مخابراتی در استان اصفهان

کاالها   افزایش قیمت 
 در اردیبهشت ماه 95 

نسبت به مدت مشابه سال94

نکاتی برای 
کاهش آسیب های 

امواج موبایل
کتاب بمناسبت سوم خرداد برشی از یک 
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 امسال نرخ تورم تک رقمی می شود 

خرمشهر
له های   شهر ال

خونین 

 حماسه فتح   
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خــدا  را  »خرمشــهر  خمینــی)ره(:  روح اهلل  امــام 
کــرد.« آزاد 

بــه  آغازیــن روزهــای جنــگ  رژیــم بعثــی عــراق در 
کــرد و خرمشــهر بــه ســرزمین خرمــی  خرمشــهر حملــه 
کــه سرچشــمه طراوتــش ســرخی شــبنم  گونه قطــرات 
خــون اســت، مبــدل شــد. در جریــان حملــه نیروهــای 
بعثــی،  محمــد جهــان آرا و دیگــر جوانــان خرمشــهر در 
برابــر ارتــش تــا بــه دنــدان مســلح رژیــم بعثــی ســی و 

کردنــد؛ امــا...  . پنــج روز مقاومــت 
ایــن شــهر پــس از آزادســازی آوازه جهانــی یافــت و 
عملیــات رهاســازی اش در تاریــخ ثبــت شــد و مثــل 
خورشــید، چهــره درخشــان رزمنــدگان اســام را بــه 
گذاشــت و ایــن نــور تــا روز قیامــت بــر تــارک  نمایــش 
باطــل  بــا  حــق  اهــل  جنگ هــای  و  اســام  تاریــخ 

می درخشــد.
آتشــین  چکمه هــای  زیــر  در  روز   575 خونین شــهر 
اســیر  اســتکبار  نوکــر  قداره بنــد  دشــمن  بی رحــم  و 

بــود...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

انگشت های آماده شلیک
اجازه هرگونه تعرض را از دشمن گرفته اند

آب در زاینده رود 
تا 10 خرداد جریان دارد

چگونه 1۵هزار اسیر عراقی خرمشهر  منتقل شدند؟

در صفحه  در شهر )4( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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شــورای   ۹۴/۱۱/۴ مــورخ   ۴/۹۴/۱۹۵۵ شــماره   مصوبــه  اســتناد  بــه  فوالدشــهر  شــهرداری 
اســامی

چاپ دوم 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(

 اســامی شــهر  در نظــر دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد.

وز پنج شــنبه مــورخ ۹۵/03/13 جهــت  ــا آخــر وقــت اداری ســاعت 13/30 ر ــد ت ــان فرصــت دارن متقاضی
اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 

ردیف 

کاربری تجاری -  فروش قطعه زمینی با 
گردشگری به شماره 3/2 واقع  خدماتی و 

در سایت مرکزی فوالدشهر به مساحت 
۱۹۶۲/۲۵ متر مربع 

 مبلغ پایه شماره مزایده
)به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/۳۷۳۵

۱/۷۶۶/۰۲۵/۰۰۰۳۵/۳۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۹۵/.۲/۲۶

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره  ۴/95/16 مورخ 95/1/15و 4/94/2169

چاپ دوم 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(

 مــورخ 94/12/2 شــورای اســامی شــهر  در نظــر دارد مزایده هــای  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه 
متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

وز پنج شــنبه مــورخ ۹۵/03/13 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایده هــا بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 

ردیف 

اجاره مکانی با ابعاد 1/5×2متر مربع جهت 
عکاسی در فضای سبز پارک خلیج فارس

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
)ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )ریال(

 1
۹۵/3711

1/200/۰۰۰2/000/۰۰۰
۹۵/2/۲5

 2
عملیات ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی تعداد 

35 دستگاه پایه بنر و 3 دستگاه بیلبورد و 2 دستگاه پایه 
چهار وجهی در نقاط مختلف شهر فوالدشهر

۹۵/3710
۹۵/2/2539/500/۰۰۰----------

استان  روستایی  فاضاب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط 
اصفهان، رتبه دوم را در بین شرکت های آب و فاضاب 

کشور به خود اختصاص داد. روستایی 
شرکت  عمومی  روابط  اداره  رییس  محمدی،  ابراهیم 
این باره  در   اصفهان  استان  روستایی  فاضاب  و  آب 
عمومی های  روابط  عملکرد   ارزیابی  جشنواره  گفت: 
توسط  روستایی   و  شهری  فاضاب  و  آب  شرکت های 
طی  و  شد  برگزار  کشور  فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت 
آن، روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
آبفای  شرکت های  بخش  در  را  دوم  رتبه  اصفهان، 

کرده است. کسب  روستایی 
از  را  گرفته  صورت  ارزیابی  بودن  جامع  و  کامل  وی 
این  در  افزود:  و  کرد  عنوان  آن  ویژگی های  مهم ترین 
به  و  جاری  سال  اردیبهشت ماه  در  که  عملکرد  ارزیابی 

شاخص هایی  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  روستایی  فاضاب  و  آب  شرکت  میزبانی 
عمومی  روابط  تبلیغات،  و  انتشارات  برون سازمانی،  و  درون  ارتباطات  مانند 
داوران  بررسی  مورد  مردمی  ارتباط  سامانه های  و  خاقیت  و  نوآوری  الکترونیک، 

گرفت. قرار 
اصفهان  استان  آبفار  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  اداره  رییس 
نرم افزارهای  و  عمومی  روابط  جامع  نرم افزار   ،1523 مردمی  ارتباط  سامانه 
انجام  فرد  به  منحصر  و  شاخص  اقدامات  جمله  از  را  اندروید  تحت  موبایلی 

این  داشت:  اظهار  و  برد  نام  شرکت  این  توسط  شده 
داوران  ویژه  توجه  مورد  مذکور  جشنواره  در  برنامه ها 
آب  شرکت های  از  کدام  هیچ  در  و  گرفته  قرار  ناظران  و 
نشده انجام  کنون  تا نیز  کشور  روستایی  فاضاب   و 

 است.
محمدی ارتقای جایگاه شرکت آب و فاضاب روستایی 
روستاییان  به ویژه  و  مردم  نظر  در  اصفهان  استان 
روابط  وظیفه  مهم ترین  را  اصفهان  استان  محترم 
رسیدن  برای  گفت:  و  کرد  اعام  شرکت  این  عمومی 
ساالنه  عملکرد  جامع  برنامه  بزرگ،  هدف  این  به 
گرفته  قرار  اداره  این  عملکرد  راه  نقشه  و  شده   تدوین 

است.
برای  مستمر  و  آسان  ارتباطی  راه های  ایجاد  و  استقرار  
مردم  و  همکاران  با   مستمر  و  مطلوب  ارتباط  برقراری 
مشترکان  توسط  آب  مصرف  بهینه  مدیریت  انتقادات،  و  پیشنهادات  دریافت 
و  اقدامات  اطاع رسانی  نیز  و  برون سازمانی  آموزشی  دوره های  برگزاری  طریق  از 
که  فعالیت های انجام شده از طریق رسانه های جمعی  از جمله برنامه هایی است 

گرفته است. در برنامه چشم انداز یکساله روابط عمومی  مورد توجه قرار 
استان  روستایی  فاضاب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
گذشته پل ارتباطی مستحکمی میان مدیران این شرکت و  اصفهان بتواند همانند 

گوش شنوای آن ها باشد. روستاییان محترم استان و 

کسب رتبه دوم کشوری  توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
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 حماسه فتح       
ادامه از صفحه یک: 

ســوم  روز  در  پــروردگار  اراده  بــه  ســرانجام  امــا   
بیــت  پیروزمندانــه  عملیــات  طــی   1361 خــرداد 
گشــت.  المقــدس بــه دســت رزمنــدگان اســام آزاد 
ــرد.  ک ــران را شــاد  ــت ای ــر آزادســازی خرمشــهر، مل خب
امــام خمینــی)ره( فتــح خرمشــهر را مافــوق طبیعــت 
بیــان فرمودنــد. اینکــه بــه واقــع فتــح الفتــوح بــود 
رزمنــدگان  بعــدی  پیروزی هــای  مهمــی در   نقــش 

داشت.
آری، خرمشــهر، حکایــت مقاومــت روزهــای نخســت 
اســت  سلحشــورانی  سرگذشــت  و  تحمیلــی  جنــگ 
کــه بــا دســت خالــی، متجــاوز مســلح را در بیــش از 
یک مــاه نبــرد بــه روز ســیاه نشــاندند و جســم خــود 
کیــان اســامی و ســرزمین ایــران  کردنــد تــا از  را ســنگر 

ــد. کنن ــاع  دف
 ارتــش بعثــی در فکــر تصــرف ســریع ایــن شــهر و از 
بــود؛ همچنیــن  آبــادان  آن جــا محاصــره و تســخیر 
دشــت های  بــه  همه جانبــه  هجــوم  رؤیــای 
ــر اهــواز را در ذهــن مخــدوش  خوزســتان و ســیطره ب
نمی کــرد  فکــر  هیــچ گاه  امــا  می پرورانیــد؛  خویــش 
شــود  متحمــل  را  ســنگینی  تلفــات  خرمشــهر  در 
شــلمچه  جــاده  طریــق  از  نشــدند  موفــق  چــون   و 
شــهر  بنــدر  عمومــی،  انبارهــای  و  دســتگاه  صــد   و 
کــه  گزیــر شــدند شــهر را دور بزننــد  کننــد نا را تصــرف 
در آن جــا هــم مــردم چــون ســدی اســتوار در برابــر 
کــدام معیــار می تــوان جنــگ  گرفتنــد . بــا  دشــمن قــرار 
نابرابــر تفنــگ را بــا ســاح های ســنگین و پیشــرفته 
قیــاس  بــه  تعلیم دیــده  و  آزمــوده  کار  ارتشــی  و 
در  دل  کــه  کســانی  خیانــت  نبــود  گــر  ا و  نشســت 
تعلقــات دنیــا داشــتند و مشــغول هــوای نفــس بودنــد 
مایــوس و  نابــود  همیشــه  بــرای  کینه تــوز   دشــمن 

 می شد.
دالوران  شــد  اشــغال  خرمشــهر  از  بخشــی  وقتــی   
ــد  کارون و ارون ــه آن ســوی  ســنگرهای مقاومــت را ب
بردنــد و بــه انتظــار روزهــای فتــح و ظفــر نشســتند 
کــه بــه  البتــه آنــان از خیانــت منافقــان و لیبرال هــا 
ظاهــر بــرای دفــاع از انقــاب آمــده بودنــد و در باطــن 
می خواســتند مقاومــت نیروهــای ارزشــی را مخــدوش 
ســازند، رنــج فــراوان می بردنــد. خرمشــهر قهرمــان 
دســت  بــه  قهرمانانــه،  مقاومــت  روز   35 از  پــس 
بــه لطــف الهــی  دژخیمــان بعثــی اشــغال شــد؛ امــا 
 در عملیــات بیــت المقــدس و پــس از فرمــان امــام 
 1361 خــرداد  ســوم  روز  ظهــر  از  بعــد   2 ســاعت   در 
کامــل  پــس از 24 روز رزم بی امــان، خرمشــهر بــه طــور 
ــراز مســجد  ــر ف ــر ب کب آزاد شــد و پرچــم پرافتخــار اهلل ا

جامــع و در جای جــای شــهر بــه اهتــزاز در آمــد.
شــکر  نمــاز  اقــدام  اولیــن  در  اســام   رزمنــدگان 
خبــر  کردنــد.  اقامــه  خرمشــهر  جامــع  مســجد  در  را 
شــد  طنین انــداز  همه جــا  در  خرمشــهر  آزادســازی 
آرزوی  در  مدت هــا  کــه  را  ایــران  مســلمان  ملــت  و 
ــرق در  ــد غ ــی بودن ــر مسرت بخش ــن خب ــنیدن چنی ش
کــرد. مــردم بــه خیابان هــا ریختنــد  شــادی و ســرور 
ــه جشــن و شــادی پرداختنــد  ــا پخــش شــیرینی ب و ب
کبــر  و بــا فرارســیدن شــب بــر پشــت بام هــا نــدای اهلل ا

ــد. ــر دادن س
روز  یــک  عنــوان  بــه  خرمشــهر  آزادســازی   ســالروز 
مقاومــت،  روز  نــام  کشــوربه  در  مذهبــی  ملــی- 
ایثــار و پیــروزی نامگــذاری شــد و هــر ســاله بــه یــاد 
گرامــی داشــته می شــود و  حماســه مقاومــت و فتــح  
و  اســام  رزمنــدگان  شــجاعت های  و  رشــادت ها  از 

می آیــد. عمــل  بــه  تجلیــل  ســرفراز  شــهیدان 
بــه همیــن مناســبت حضــرت امــام)ره( پیامی صــادر 

کــه در آن آمــده اســت: کردنــد 
کــه »ماالنصــر اال  .... ایــن جانــب بــه یقیــن بــه آن 
مــن عنــداهلل« از فرزنــدان اســام و قــوای سلحشــور 
کــه دســت قــدرت حــق از آســتین آنــان بیــرون  مســلح 
کشــور بقیــة اهلل االعظــم ارواحنــا لقدمــه الفــداء  آمــد و 
در  آلت هایــی  کــه  آدمخــوار  گــرگان  چنــگ  از  را 
دســت ابرقدرتــان خصوصــا آمریــکای جهانخوارنــد 
کبــر را در خرمشــهر عزیــز  ا نــدای اهلل  بیــرون آورد و 
اهلل  اال  الــه  ال  پرافتخــار  پرچــم  و  کــرد   طنین انــداز 
که با دســت پلیــد جنایتکاران  را بــر فــراز آن شــهر خــرم 
نــام  خونین شــهر  و  شــده  کشــیده  خــون  بــه  غــرب 
گرفــت -بــه اهتــزاز درآورد- تشــکر می کنــم و آنــان 
یقیــن  بــه  آنــان  هســتند.  مــن  امثــال  تشــکر  فــوق 
کننــده عــدل الهــی  مــورد تقدیــر ناجــی بشــریت و بــر پا
الفــداء-  لتــراب مقدمــه  گیتــی -روحــی  در سرتاســر 
می باشــند. آنــان بــه آرم »مــا رمیــت اذ رمیــت و لکــن 

اهلل رمــی« مفتخرنــد...

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

4 خرداد، پایان مجلس نهم
اختتامیــه نهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی فردا 

در صحــن علنــی مجلــس برگــزار خواهــد شــد.
4ســاله  ماموریــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نماینــدگان دور نهــم مجلــس شــورای اســامی  روز 

می رســد. اتمــام  بــه  خــرداد   4 سه شــنبه 
قــرار اســت در مراســم اختتامیــه دور نهــم مجلــس 

شــورای اســامی از نماینــدگان ملــت تقدیــر شــود.
ماموریــت 1460 روزه منتخبــان دور دهــم مجلــس 
از روز شــنبه 8 خــرداد شــروع  اســامی  نیــز  شــورای 

خواهــد شــد.

مجلس 

صبر بیش از حد برای تحقق  
برجام، رکود را دو سال دیگر 

کرد      ادامه دار 
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکه صبر 
 بیــش از حــد بــرای تحقــق  برجــام، بســیاری از فرصت هــا 
گفــت: آن انتظــار باعــث شــد رکــود دو ســال  گرفــت،  را از مــا 
کیمیــای وطــن، محســن  گــزارش  دیگــر ادامــه یابــد. بــه 
رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام روز شــنبه 
ــای  ــی نیروه ــای سیاس ــت معاونت ه ــرداد( در نشس )اول خ
کــه در موسســه حــرا در در قــرارگاه  مســلح اســتان تهــران 
گفــت:  مصــاف  ســازندگی خاتــم االنبیــا)ص( برگــزار شــد، 
ریشــه ای  و  تمدنــی  جهانــی،  اســتکبار  اســامی  و  انقــاب 
اســت و از ابتــدای انقــاب آغــاز شــده و مدت هــا بــه طــول 
دســتاوردهای  کــه  طوالنــی  مبــارزه ای  انجامیــد.  خواهــد 
بزرگــی خواهــد داشــت؛ ماننــد تفــاوت قایقرانــی در رودخانــه 
کــه مخاطــرات و  کشــتیرانی در اقیانــوس  بــا دریانــوردی و 
دســتاوردهای آن متفــاوت اســت و مــا بایــد توانمندی هــا و 
ظرفیت های مــان را افزایــش بدهیــم تــا در مســیر بمانیــم.
گفــت: مــا در ایــن مصــاف، وارد چهارمیــن  سرلشــکر رضایــی 
دوره تهدیــدات و نبــرد شــده ایم. اولیــن مرحلــه، تهدیــدات 
شــورش  و  تــرور  و  جنــگ  بــود.  انقــاب  اول  دهــه  خشــن 
دوره  دوره،  دومیــن  اســت.  دوره  ایــن  ویژگی هــای  از 
ــا آخریــن  کــه بعــد از جنــگ شــروع شــد و ت تنش زدایــی بــود 
ســال های ریاســت جمهــوری اصاح طلبــان ادامــه یافــت. 
ســومین دوره، دوران تهدیــدات و تحریم هــای اقتصــادی 

بــود و دوره چهــارم دوره جنــگ احــزاب یــا نفــوذ اســت.
کــه تهدیدات  وی افــزود: فرمــول انقــاب اســامی  این اســت 
بــه  تهدیــدات  اول  دوره  در  کنــد.  فرصــت  بــه  تبدیــل  را 
برطــرف کــردن ضعف هــای دفاعــی، امنیتــی و نظامی منجــر 
شــد. وی ادامــه داد: دو دیــدگاه متضــاد در جامعــه سیاســی 
مــا، در میــان نخبــگان و روحانیــت  از زمــان مشــروطه وارد 
کــه بــه نوعــی  فضــای جامعــه مــا شــده اســت. در آن دوران 
گرفــت، دو تفکــر و رویکــرد پیــدا شــد.  یــک بیــداری صــورت 
ــا دنیایــی پیشــرفته در بیــرون ایــران  نگاهــی می گفــت مــا ب
 مواجــه هســتیم و بایــد بــا ارتبــاط بــا غــرب ایــن پیشــرفت 
گفتنــد از مــوی ســر تــا  کــه  کنیــم. امثــال تقــی زاده  را وارد 
ــد سراســر غربــی بشــویم. تفکــر دوم  ــا، بای ــوک انگشــتان پ ن
گمشــده مــا خودمــان هســتیم. تعالــی و پیشــرفت   می گفــت 
کنیــم.  را خودمــان بایــد در درون مرزهــای خودمــان پیــدا 
تبلــور ایــن فکــر در حضــرت امــام و مقــام معظــم رهبــری 
کــه می گویــد از  کــه همــان درون زایــی برونگراســت  اســت 
کنیــم و از مرزهــا بگذریــم. بــا  تحــول در خودمــان، شــروع 
شــکوفا شــدن درون می شــود بــه پیشــرفت و رفــاه رســید.
رضایــی گفــت: هــر وقت کار دســت دیــدگاه اول افتاده اســت 
گســترش یافتــه. هــر  تهدیــدات بزرگ تــر و نزدیک تــر شــده و 
وقــت دیــدگاه دوم مســتقر شــده، تهدیــدات را تبدیــل بــه 

ــت .  ــرده اس ک ــت  فرص
دکتــر محســن رضایــی گفــت: ایــن دعــوا االن دوباره شــعله ور 
شــده اســت. در هــر دو دیــدگاه اول و دوم امیــد هســت. در 
ج از مرزهاســت. در دیــدگاه دوم  دیــدگاه اول امیــد بــه خــار

امیــد بــه خــدا.
وی افــزود: در ســه ســال گذشــته، صبــر و انتظــار بیــش از حــد 
گرفــت.  بــرای تحقــق برجــام، بســیاری از فرصت هــا را از مــا 
ح خوبــی اســت را دوســتان  کــه طــر ح نجــات بانکــی  طــر
کننــد.  دولتــی می توانســتند، دو ســه ســال پیــش پیگیــری 
کــردن جامعــه  ایــن انتظــار بــرای تحقــق برجــام بــه رؤیایــی 
کیفیــت اجنــاس کاالهــا و افزایــش   منجــر شــد. توهــم ارزانــی 
کــه پارســال بایــد رکــود  ترمــز بیشــتری را بــر رکــود زد؛ در حالــی 
ــا دو  ــود ت ــه رک ک ــد  ــث ش ــار باع ــن انتظ ــت؛ ای ــش می یاف کاه

گــزاری دانشــجو کنــد. خبــر  ســال دیگــر ادامــه پیــدا 

 نماینده بسیج مردمی  عراق:
گر سایه رهبری و رشادت های  ا

سلیمانی نبود، عراق وجود 
نداشت

کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایمنــا، حجــت  گــزارش  بــه 
و  زائــر  هــزاران  جمــع  در  حســینی  حمیــد  ســید  االســام 
کــرد: عــراق  نمازگــزار مســجد مقــدس جمکــران اظهــار 
محاصــره  در  درجــه   360 صــورت  بــه  ســامرا  ســوی  از 
دســت  در  عــراق  ســوم  دو  و  بــود  تکفیــری  گروه هــای 
بــه  مــن  امشــب  و  داشــت  قــرار  تکفیــری  گروه هــای 
نمایندگــی از ملــت عــراق در ایــن مــکان مقــدس از رهبــری 
معظــم و ولــی امــر مســلمین جهــان و همچنیــن مجاهــد 
ــم و از  ــکر می کن ــلیمانی تش ــم س ــاج قاس ــان ح ــادار ایش وف
خداونــد متعــال طــول عمــر بــا برکــت و صحــت و ســامت 

خواســتارم. را  ایشــان 
 نماینــده بســیج مردمــی  عــراق ادامــه داد: مــا در ســامرا 
کــه  محاصــره بودیــم و همــه چیــز را از دســت داده بودیــم 
ــا تمــام نیروهایــش بــه  ایــن فرمانــده دالور ســپاه اســام ب
گــر نبــود حمایــت  کمــک مــا آمــد و محاصــره را شکســت و ا
رهبــری و جمهــوری اســامی  ایــران بــه صراحــت می گویــم 

امــروز عراقــی وجــود نداشــت. 
گــر ایــن برادری هــا و رشــادت ها  کــرد: ا حســینی تصریــح 
کربــا و نجــف  نبــود امــروز عــراق چیــزی نداشــت و ســامرا، 
گــر بــه مــا اجــازه برای  ک بــود و ا هماننــد مدینــه، تلــی از خــا

ک بودیــم. کمی خــا زیــارت هــم می دادنــد، مــا شــاهد 
وی در بخش دیگری از سخنانش به میزبانی مسیر تردد 
گفــت:  کــرد و  نمازگــزاران مســجد مقــدس جمکــران اشــاره 
 وقتــی مــا وارد ایــران شــدیم در طــول مســیر صحنه هایــی 
بــودم؛  دیــده  کربــا  در  را  آن  نمونه هــای  کــه  دیــدم  را 
اربعیــن  در  ســاله  هــر  مردمــی  کــه  بــزرگ  اتفــاق  آن 
رقــم  ایرانــی  خواهــران  و  بــرادران  توســط   حســینی 

می خورد.
نماینــده حشــد الشــعبی عــراق افــزود: مــن بــا دیــدن ایــن 
زائــران درخواســتی  زیــاد  صحنه هــای مردمــی  و تعــداد 
قبــل  ســال  هــر  کــه  دارم  جمکــران  مقــدس  مســجد  از 
زیــارت  عاقه منــدان  از  حســینی  اربعیــن  فرارســیدن  از 
اربعیــن ثبــت نــام کننــد و اســامی  آنــان را به مــا بدهند؛ چرا 
کــه ملــت عــراق، منــت زوار ایرانــی اباعبداهلل الحســین)ع( 
کربــا  کــه درب تمــام خانه هــای مــا در  را دارد؛ بــه طــوری 

ــاز اســت. ــرای پذیرایــی ب کاظمیــن ب نجــف و 

اخبار سیاسی

خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  افتتاحیــه  آییــن 
رهبــری روز سه شــنبه ایــن هفتــه بــا پیــام رهبــر معظــم 

می یابــد. اســامی  گشــایش  انقــاب 
کیمیــای وطن، مراســم افتتاحیــه پنجمین  گــزارش  بــه 
روز  رهبــری ســاعت 9 صبــح  دوره مجلــس خبــرگان 
سه شــنبه 4 خــرداد ســال جــاری پــس از اســتماع ســرود 
کام اهلل  جمهــوری اســامی  ایــران و تــاوت آیاتــی از 
گشــایش می یابــد. مجیــد بــا پیــام رهبــر معظــم انقــاب 
ایــن مراســم قــرار اســت طبــق ســنوات گذشــته در محــل 
ســاختمان ســابق مجلــس شــورای اســامی  و بــا حضــور 
همچنیــن  و  کشــوری  و  لشــکری  مقامــات  از  جمعــی 
مهمانــان و شــخصیت های داخلــی و خارجــی برگــزار 

شــود.
در ایــن مراســم، عــاوه بــر تعییــن هیئــت رییســه ســنی 
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  رییــس  جنتــی  آیــت اهلل 
گزارشــی از رونــد برگــزاری پنجمیــن دوره  انتخابــات، 
می کنــد؛  ارایــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات 
همچنیــن تحلیــف منتخبــان مــردم در پنجمیــن دوره 
مجلــس خبــرگان و انتخــاب هیئــت رییســه دایــم از 

دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم اســت.
کیست؟ رییس سنی مجلس خبرگان پنجم 

از  خــرداد   4 روز  جلســه  ابتــدای  در  اســاس،  ایــن  بــر 
کــه قبــا بــر مبنــای شناســنامه  هیئــت رییســه ســنی 

بــه  تــا  می شــود  دعــوت  شــده اند،  تعییــن  منتخبــان 
جایــگاه مخصــوص برونــد و اداره جلســه را به عهــده 
انتخابــات  قانــون   14 مــاده  تبصــره  طبــق  گیرنــد. 
و  رییــس  از  مرکــب   ســنی،  رییســه  هیئــت  خبــرگان 
نایب رییــس از ســالمندترین و دو منشــی از جوان تریــن 
کــه بایــد انتخابــات  اعضــای حاضــر در جلســه هســتند 

کننــد. هیئــت رییســه دایــم را برگــزار 
مجلــس  دوره  پنجمیــن  بــه  راه یافتــگان  میــان  در 
میرمحمــدی  ابوالفضــل  ســید  آیــت  اهلل  خبــرگان، 
راه  مجلــس  ایــن  بــه  تهــران  انتخابیــه  حــوزه  از  کــه 
 یافتــه و متولــد ســال 1302 هجــری و 93ســاله اســت

33ســاله  حســینی  صدرالســادات  ســید   و  مســن ترین 

عضــو  جوان تریــن  هرمــزگان،  انتخابیــه  حــوزه  از 
ابراهیــم  آیــت اهلل  همچنیــن  اســت.  مجلــس  ایــن 
حاج امینــی دیگــر نماینــده مــردم تهــران در مجلــس 
کــه بعــد از آیــت اهلل  خبــرگان نیــز 92 ســال ســن دارد 
میرمحمــدی مســن ترین فــرد ایــن مجلــس شــناخته 
گیــان  انتخابیــه  حــوزه  از  پروانــی  احمــد  و  می شــود 
حســینی  صدرالســادات  ســید  از  بعــد  ســال   34 بــا 

اســت. مجلــس  ایــن  فــرد  جوان تریــن 
به عنــوان  میرمحمــدی  آیــت اهلل  ترتیــب  ایــن  بــه 
نایب رییــس  به عنــوان  امینــی  آیــت اهلل   رییــس، 
ســید صدرالســادات حســینی و پروانــی نیــز به عنــوان 
رهبــری  خبــرگان   مجلــس  افتتاحیــه  اداره  منشــی، 
پنــج  مــاده  طبــق  هســتند.  عهــده دار  را  پنجــم  دوره 
هیئــت  تعییــن  از  پــس  خبــرگان  مجلــس  آیین نامــه 
خبــرگان  منتخبــان  تحلیــف  مراســم  ســنی  رییســه 
رییــس  ســخنرانی  از  پــس  و  می گیــرد  صــورت  مــردم 
ســنی  از حضــور میهمانــان در مراســم افتتاحیــه تقدیــر 

می شــود. 
و  دایــم  رییســه  هیئــت  نیــز  غیرعلنــی  جلســه  در 
می شــوند. انتخــاب  ســال  دو  به مــدت  کمیســیون ها 
پــس  خردادمــاه   6 پنجشــنبه  روز  خبــرگان  اعضــای 
از زیــارت مرقــد مطهــر امــام خمینــی بــا مقــام معظــم 

تســنیم می کننــد.  دیــدار  رهبــری 

کار می ݣݣݣݣکند  فردا، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به 

اســام  جهــان  گفــت:  تهــران  موقــت  امام جمعــه 
بزرگ تریــن  کــه  می بــرد  ســر  بــه  شــرایطی  در 
افــراد  ظالم تریــن  نیــز  و  مســلمانان  دشــمن 
برنامه ریــزی  آن  بــرای  اســراییل  و  آمریــکا   یعنــی 

می کنند. 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل محمــد امامــی  گــزارش  بــه 
ولــی  حضــرت  میــاد  شــب  جشــن   در   کاشــانی 
ــه اینکــه وحــدت  ــاره ب ــا اش ــان ب کاش عصر)عــج( در 
و انســجام بایــد در نظــام جمهــوری اســامی  ایــران 
کنــد، اظهــار داشــت: بــرای تحقــق ایــن  پیشــرفت 
بــر  بایــد  پیشــرفت  ایــن  خــوردن  رقــم  و  هــدف 
کــرد. کیــد  اصــول، قوانیــن، ارزش هــا و هنجارهــا تا
آزادســازی  ســالروز  خــرداد  ســوم  بــه  وی   
عملیــات  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  خرمشــهر 
 300 و  شــهید   72 کاشــان  خرمشــهر،  آزادســازی 
میهــن  ک  خــا و  آب  از  دفــاع  تقدیــم  را  جانبــاز 

ایــن  مردمــان  ارادت  نشــان دهنده  کــه  کــرد 
اســامی میهــن  و  انقــاب  و  اســام  بــه   شــهر 

 است.
اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  موقــت  امام جمعــه   
نشــانه هایی از ظهــور حضــرت صاحب الزمان)عــج( 
گفــت: در زمــان ظهــور تفرقــه  مشــاهده می شــود، 
کــه حتــی  کــم شــده؛ در صورتــی   بیــن شــیعیان حا
همدیگــر  و  نمی دهنــد  را  یکدیگــر  ســام   جــواب 
آب  هــم  صــورت  بــه   و  می کننــد  نفریــن  و  لعــن  را 
کــه همــه آن هــا از جملــه شــرایط  دهــان می اندازنــد 

ظهــور اســت.
 وی ادامــه داد: در ایــن صــورت نبایــد در ســکوت 
انجــام  بــا  می تــوان  بلکــه  مانــد؛  ظهــور  انتظــار  در 
فریضــه امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر در راســتای 

ســاختن جامعــه و ملــت قــدم برداشــت.
ســردادن  بــا  افــزود:  امامــی  کاشــانی  آیــت اهلل   

حضــرت  وصــل  بــه  نمی تــوان  تنهایــی  بــه   شــعار 
بایــد  رو  ایــن   از  رســید؛  صاحب الزمان)عــج( 
باشــد؛  عادالنــه  مــا  کــردار  و  گفتــار  زبــان،  عمــل، 
همچنیــن رعایــت حــق  و حقــوق مــردم، اخــاق و  

تقــوا ازجملــه راه هــای وصــل بــه امــام زمان)عــج( 
یکدیگــر  علیــه  قیــام  صــورت  ایــن  غیــر  در   اســت؛ 
االعظم)عــج(  بقیــة اهلل  انتظــار   را می تــوان خــاف 

دانست.
راز  و  دعــا  اســتجابت  زمــان  را  شــعبان  نیمــه  وی   
فرصــت  روز  ایــن  کــرد:  تصریــح  و  دانســت  نیــاز  و 
مناســبی اســت تــا منتظــران آن حضــرت خالصانــه 
و  رســتگاری  و  کدامنــی  پا بــا  و  بپردازنــد  دعــا  بــه 
برقــرار  ارتبــاط  صاحب الزمان)عــج(  و  باخــدا   تقــوا 

کنند.
از  دیگــری  بخــش  در  تهــران  موقــت  امام جمعــه   
اســام  جهــان  کــرد:  خاطرنشــان  خــود  ســخنان 
بزرگ تریــن  کــه  می بــرد  ســر  بــه  شــرایطی  در 
افــراد  ظالم تریــن  نیــز  و  مســلمانان  دشــمن 
برنامه ریــزی  آن  بــرای  اســراییل  و  آمریــکا   یعنــی 

می کنند.

چــرا  اینکــه  اســامی  گفــت:  جمهــوری  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
کــه انگشــت های  آمریکایی هــا بــه مــا حملــه نمی کننــد، بــه خاطــر ایــن اســت 
اجــازه  بســیجیان،  و  ســربازان  و  موشــک ها  توپخانه هــا،  ماشــه،  روی 

گرفته انــد. آنــان  از  را  حرکــت 
کیمیــای وطــن از ایرنــا، امیــر ســرتیپ احمدرضــا پوردســتان روز  گــزارش  بــه 
کویــر مرنجــاب  یکشــنبه در محــل رزمایــش بیــت المقــدس 28 در منطقــه 
کــرد:  آران و بیــدگل در جمــع نیروهــای شــرکت کننده در ایــن رزمایــش بیــان 
کرده انــد و مــا بــا  دشــمنان عــزم خــود را بــرای ضربــه زدن بــه نظــام جــزم 

ــان نمی دهیــم. ــه آن ــز ایــن اجــازه را ب کامــل نظامــی  و دفاعــی هرگ آمادگــی 
ــا  ــا ب ــت، ام ــران را داش ــه ای ــه ب ــه حمل ــال 2001 نقش ــکا در س ــت: آمری گف وی 
کــرد  دیــدن ایــن قابلیت هــا عقب نشــینی و بعــد از آن راهبــرد خــود را عــوض 
کــه منابــع مالــی آن هــا از طریــق بعضــی  گروه هــای تکفیــری  و بــا تقویــت 

ــرد. ــش ب ــود را پی ــداف خ ــود، اه ــن می ش ــه تامی ــورهای منطق کش
نیروهــای  از  مــردم  آنچــه  افــزود:  همچنیــن  پوردســتان  ســرتیپ  امیــر 
مســلح می خواهنــد، آمادگــی در هــر شــرایط اســت و ایــن آمادگی هــا ســبب 
بــه  ایــران  ملــت  بــه  خدمــت  و  وظیفــه  انجــام  بــرای  مــا  اعتمادبه نفــس 

اســت. نظــام  مســلح  بــازوان  عنــوان 
در  بلکــه  کشــور،  جغرافیایــی  محــدوده  در  نه تنهــا  مــا  گفــت:  وی 

داریــم. قــرار  قــدس  ســپاه  کنــار  در  مستشــاری  ماموریت هــای 
کــرد: حتــی در ســالروز میــاد امــام  فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش تصریــح 
زمان)عــج( هــم در میــدان رزمایــش دور هــم جمــع شــده ایم تــا بگوییــم 

آماده ایــم تــا پــای جــان در راه نظــام اســامی  و رهبــر بایســتیم.
کوچــک مــا و دشــمن  گروه هــای تکفیــری، دشــمن  وی افــزود: داعــش و 

اصلــی مــا، آمریــکا و اســراییل غاصــب هســتند.

گفــت: امــروز در اوج آمادگــی و قــدرت هســتیم و  امیــر ســرتیپ پوردســتان 
ــتند. ــود هس ــر خ ــار رهب کن ــد در  ــوان واح ــه عن ــا ب ــه نیروه هم

زمینــی  نیــروی   28 المقــدس  بیــت  موشــکی  رزمایــش  اول  مرحلــه 
بــا رمــز »یــا صاحــب  کــرار 3 و  ارتــش جمهــوری اســامی  بــا عنــوان حیــدر 
کــت  الزمان)عــج(« روز یکشــنبه بــا شــلیک موشــک های فجــر و نازعــات و را
رســید.  پایــان  بــه  موفقیــت  بــا  بیــدگل  و  آران  مرنجــاب  کویــر  منطقــه  در 
در پایــان مرحلــه اول رزمایــش، چهــار فرونــد موشــک فجــر 5 و 2 موشــک 
کــت، اهــداف از پیــش تعییــن شــده را مــورد اصابــت  نازعــات بــا 14 فرونــد را

قــرار دادنــد. 
آن  دوم  و  اول  مرحلــه  درمی آیــد؛  اجــرا  بــه  مرحلــه  ســه  در  رزمایــش  ایــن 
یکشــنبه در منطقــه مرنجــاب و آران و بیــدگل برگــزار شــد و مرحلــه ســوم نیــز 

امــروز )دوشــنبه( در نصرآبــاد اصفهــان برگــزار می شــود. 

گرفته اند پوردستان: انگشت های آماده شلیک، اجازه هرگونه تعرض را از دشمن 

کنــش بــه اظهــارات ســخنگوی قــوه قضاییــه  محمــود علیــزاده طباطبایــی در وا
مبنــی بــر اینکــه بــه دلیــل دیــدار فائــزه  هاشــمی با برخــی از اعضــای فرقــه بهائیــت بــا 
کــه در  گفــت: در قانــون اساســی بعــد از اصــل 12 و 13  وی برخــورد قانونــی می شــود 
ارتبــاط بــا اقلیت هــای مذهبــی آمــده، در اصــل 14 عنــوان شــده کــه در ارتبــاط بــا افــراد 
کــه علیــه جمهــوری  گیــرد؛ مگــر آن هایــی  ــد رفتــار انســانی صــورت  غیرمســلمان بای

ــد. ــه می کنن ــامی  توطئ اس
ــه غیرمســلمان  ک ــازی نیســت  ــد هــم نی ــه توطئــه می کنن ک ــانی هــم  کس ــزود:  وی اف
کننــد بــا آن هــا  گــر حــزب  اللهــی هــم باشــند و بــه ســفارت عربســتان حملــه  باشــند؛ ا
برخــورد می شــود؛ در هــر صــورت روال قانونــی ایــن بــوده؛ امــا چیــز دیگــری در قانــون 

ذکــر نشــده اســت.
کنــش بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه علی رغــم سوءاســتفاده رســانه های  علیــزاده در وا

کیــد رفســنجانی مبنــی بــر اینکــه ایــن اقــدام  غربــی از اقــدام فائــزه  هاشــمی  و تا
خانــم  گفــت:  اســت  نکــرده  فائــزه  هاشــمی  عذرخواهــی  چــرا  بــوده،  نادرســت 
کــه نمی دانســتم بهائی هــا   هاشــمی  می گویــد مــن پیــش از اینکــه بــه زنــدان بــروم 
گذاشــتند.  اتــاق  یــک  در  بهائی هــا  بــا  و  بردنــد  زنــدان  بــه  را  مــن  هســتند،  کــه 
ــار  ــوان رفت ــه عن ــن ب ــده و م ــی آم ــه مرخص ــا ب ــی از آن ه ــال یک ــت س ــد از هش ــاال بع ح
فائــزه  هاشــمی  ادامــه  رفتم.وکیــل  دیدنــش  اســامی  بــه  و  انســانی  اخاقــی، 
کردنــد و در رســانه ها آن  ایــن دیــدار را منتشــر  کــه تصویــر  کســانی   داد: در واقــع 

را تبلیغ کردند، هدفشان ضربه به آیت  اهلل بوده است.
وی ادامــه داد: اقدامــات فائــزه ربطــی بــه آیــت  اهلل نــدارد؛  فائــزه یــک دکتــرای علــوم 
سیاســی بــا 54 ســال ســن اســت؛ بچــه نیســت کــه رفتــارش مربوط بــه آیت  اهلل باشــد.

علیــزاده بــا بیــان اینکــه رفســنجانی ایــن حرکــت را اشــتباه دانســت و تذکــر هــم داد، 

کــه بگوییــم فائــزه بایــد تابــع و تســلیم نظــر آیــت  گفــت: ایــن موضــوع دلیــل نمی شــود 
 اهلل باشــد. هــر یــک نظــر خــود را دارنــد.

کــه  کــرد: ایــن موضــوع هیــچ وجهــه قضایــی نــدارد و مــن از آقایانــی  وی تصریــح 
ــا نــه؟  مدعــی حقــوق هســتند تعجــب می کنــم؛ نمی دانــم حقــوق هــم خوانده انــد ی

کــه بایــد برخــورد قضایــی صــورت بگیــرد. امــا بگوینــد چــه جرمی اتفــاق افتــاده 
اطــاع  حتمــا  می کننــد  ح  مطــر را  صحبت هــا  ایــن  کــه  آقایانــی  داد:  ادامــه  وی 
جســت وجو  قوانیــن  در  هرچــه  مــن  امــا  اســت؛  مــن  از  بیشــتر  عمومی شــان 
کــه  هــم  حقوقــی  اســاتید  بــا  و  نکــردم  پیــدا  اقــدام  ایــن  جرمی بــرای  کــردم، 
بــرای  مجرمانــه ای  عنــوان  هیــچ  نتوانســت  هیچکــس  کردیــم،  بحــث 
پیــدا  مجرمانــه  عنــوان  یــک  آقایــان  اینکــه  مگــر  کنــد؛  پیــدا  اقــدام   ایــن 

کنند.

وکیل خانواده  هاشمی:

دیدار با بهائیان، رفتاری انسانی و اسالمی

کیمیــای وطــن بــه نقــل از دبیرخانــه شــورای  گــزارش  بــه 
عالــی امنیــت ملــی، علــی شــمخانی توافــق هســته ای و رفــع 
اعتمــاد  تقویــت  و  ایجــاد  زمینــه ای مهــم در  را  تحریم هــا 
میــان ایــران و کشــورهای غیرمتخاصــم دانســت و گفــت: بــا 
وجــود حســن نیــت جمهــوری اســامی  بــرای اجــرای برجــام 
کشــورهای طــرف توافــق  و همچنیــن تــاش موثــر بعضــی 
بــرای ســرعت دادن بــه اجــرای ایــن برنامــه، رفتــار دوگانــه و 
سراســر ابهــام آمریــکا همچنــان محــل نگرانــی جــدی اســت.

ــک  ــورای م ــا م ــدار ب ــی در دی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
کالــی، وزیــر امــور خارجــه نیوزیلنــد، بــا اشــاره بــه دیدگاه هــای 
خلــع  چــون  موضوعاتــی  در  نیوزیلنــد  و  ایــران  مشــترک 
ســاح هســته ای، مبــارزه بــا مــواد مخــدر و تغییــرات آب و 
ــعه  ــرای توس ــبی ب ــای مناس ــت: زمینه ه ــار داش ــی اظه هوای
همکاری هــای مشــترک در زمینه هــای تجــاری، سیاســی 
ارتقــای  آن  فعال ســازی  کــه  دارد  وجــود  اقتصــادی  و 
ســطح روابــط دوجانبــه را بــه دنبــال دارد. وی بــا تبییــن 

رویکردهــای اقتصــادی جمهوری اســامی  در شــرایط پس از 
توافــق افــزود: عرصه هــای جدیــدی از فرصت هــای بالقــوه 
آســیایی  مختلــف  کشــورهای  و  ایــران  میــان  اقتصــادی 
کــه بــا فعلیــت یافتــن آن شــرایط رشــد و  پدیــده آمــده اســت 
شــکوفایی جالــب توجهــی در همکاری هــا فراهــم خواهــد 

شــد.
دریابــان شــمخانی با اشــاره بــه عضویت نیوزیلند در شــورای 
کشــور  امنیــت ســازمان ملــل متحــد و همچنیــن حضــور ایــن 
 در ائتــاف علیــه داعــش، جریــان افراط گرایــی و تروریســم 
را بزرگ تریــن تهدیــد امنیتــی جهــان امروز دانســت و با اشــاره 
بــه ضــرورت شــکل گیری اراده جهانــی بــرای مقابلــه واقعــی 
داشــت:  اظهــار  تروریســم  جریــان  حامیــان  و  ریشــه ها  بــا 
ــا  گزینشــی ب ــا تروریســم، برخــورد  ــارزه ب بزرگ تریــن آفــت مب
ایــن پدیــده شــوم از جانــب برخی کشــورهای حامــی  تفکرات 
اســتاندارد  به کارگیــری  تقبیــح  بــا  وی  اســت.  تکفیــری 
کــرد: بحــران ســوریه  دوگانــه در مقابلــه بــا تروریســم تصریــح 

راه حــل نظامــی  نــدارد و برقــراری آرامــش و ثبــات در ایــن 
کــرات ســوری - ســوری بــرای تحقــق اراده  کشــور تنهــا بــا مذا
کشــور فراهــم خواهــد شــد. شــمخانی  و خواســت مــردم ایــن 
اعمــال  و  بــه نسل کشــی  توجــه جامعــه جهانــی  لــزوم  بــر 
کــرد و افــزود: افزایــش حضــور  کیــد  جنایــت جنگــی در یمــن تا
کشــتار  گروه هــای تروریســتی وابســته بــه القاعــده و داعــش، 
کــودکان و از بیــن رفتــن زیرســاخت های  ــان و  وحشــیانه زن
اقتصــادی یمــن، رهــاورد تجــاوز وحشــیانه و غیرقانونــی بــه 
کالــی، وزیــر امــور خارجــه  کشــور فقیــر بــوده اســت. مــک  ایــن 
کیــد بــر اراده این کشــور برای  نیوزیلنــد نیــز در ایــن دیــدار بــا تا
ایــران  اســامی   جمهــوری  بــا  همه جانبــه  روابــط  تقویــت 
کشــوری بــزرگ، قدرتمنــد و تاثیرگــذار  اظهــار داشــت: ایــران، 
در معــادالت سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی منطقــه اســت و 
مــا خواســتار ازســرگیری روابــط تجــاری، سیاســی و همچنین 
ــا ایــران در حــوزه  توســعه همکاری هــای امنیتــی مشــترک ب

مبــارزه بــا تروریســم هســتیم.

شمخانی:

رفتار دوگانه آمریکا درخصوص برجام، محل نگرانی  جدی  است

کاشان:  امام  جمعه موقت تهران در 
آمریکا و اسراییل، امروز برای جهان اسالم برنامه ریزی می کنند 

حتما بخوانید!
اگر سایه رهبری و رشادت های ... دوشنبـــــه  3 خردادماه 21395

ـــمـــاره 160 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



گزارش داد: مرکز آمار 
کاالها   افزایش قیمت 
 در اردیبهشت ماه 95 

نسبت به مدت مشابه سال94
ایــران، شــاخص قیمــت  آمــار  بــر اســاس اعــام مرکــز 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  اردیبهشــت ماه  در  کاالهــا 
گــروه، افزایــش داشــته  ســال قبــل آن بــه غیــر از یــک 

اســت.
کل قیمــت در  کیمیــای وطــن، شــاخص  گــزارش  بــه 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت   95 ســال  اردیبهشــت ماه 

یافــت. افزایــش  قبــل آن 6.8 درصــد  ســال 
قیمــت  شــاخص  ایــران،  آمــار  مرکــز  گــزارش  طبــق 
در  شــهری  خانوارهــای  مصرفــی  خدمــات  و  کاالهــا 
تمامــی  شــاخص  جــاری،  ســال  اردیبهشــت ماه 
گوشــت قرمــز و  کی هــا، نــان و غــات،  گروه هــای خورا
کیــان، ماهی هــا  گوشــت ما ســفید و فرآورده هــای آن، 
روغن هــا  غ،  تخم مــر و  پنیــر  و  شــیر  صدفــداران،   و 
ــا، عســل، شــکات  و چربی هــا، ســبزیجات، شــکر، مرب
کائــو، نوشــابه، دخانیــات  کا و شــیرینی، چــای، قهــوه، 
کفــش و  ک  پوشــا خدمــات،  و  کــی  غیرخورا  کاالهــای 

گاز، اجــازه، بهداشــت و درمــان  بــرق،  مســکن، آب ، 
آمــوزش  فرهنــگ،  و  تفریــح  ارتباطــات،  حمل ونقــل، 
گــروه  هتــل و رســتوران و خدمــات متفرقــه بــه غیــر از 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــکبار نس ــوه و خش می

داشــته اند. رشــد 
خدمــات  و  کاالهــا  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
قبــل  ســال  مشــابه  مــاه  بــه  نســبت  اردیبهشــت ماه 
گــروه بــرق، ســوخت بــا رشــد 19.5 درصــد  مربــوط بــه 

اســت. درصــد   11.3 دخانیــات  و   14.8 آمــوزش 
مــدت  ایــن  در  تغییــر  درصــد  کمتریــن  همچنیــن 
مربــوط بــه بخــش ارتباطــات، روغن هــا و  چربی هــا و 
کــه بــه ترتیــب  کیــان اســت  گوشــت ما گوشــت قرمــز و 
0.5 درصــد،  2.6 درصــد و 3 درصــد افزایــش را نشــان 
خدمــات  و  کاالهــا  قیمــت  کل  شــاخص  می دهــد. 
خــود  قبــل  مــاه  بــه  نســبت  اردیبهشــت  در  مصرفــی 
بیشــترین  اســاس  برایــن  و  دارد  متفــاوت  وضعیتــی 
افزایــش قیمــت مربــوط بــه دخانیــات بــا 7.4 درصــد 
نــان و غــات 1.8 درصــد و خدمــات نگهــداری و تعمیــر 

واحــد مســکونی 1.1 درصــد رشــد اســت.
فروردیــن  بــه  نســبت  کاالهــا  از  بســیاری  همچنیــن 
کــرده و بیشــترین رشــد  امســال رشــد منفــی را تجربــه 
گــروه ســبزیجات منفــی 9.2  منفــی قیمــت مربــوط بــه 
گوشــت  گوشــت قرمــز و  آب، بــرق، ســوخت منفــی 3 و 

کیــان منفــی 1.6 درصــد بــوده اســت. ما

اخبار کوتاه

ــه  ــاه آینــده و ب ــت یازدهــم ظــرف 8 م جمع بنــدی فعالیــت دول
عینیــت رســیدن اقدامــات بــرای مــردم از جملــه موضوعاتــی 
ح شــد. وی همچنیــن اعــام  کــه از ســوی نوبخــت مطــر اســت 
خ تــورم در ســال جــاری تک رقمــی  کــرد دولــت تــاش می کنــد نــر

شــود.
گــزارش ایســنا در مازنــدران، محمدباقــر نوبخــت در جلســه  بــه 
اداری  شــورای  گفــت:  ســاری  در  مازنــدران  اداری  شــورای 
کار  فرصتــی اســت تــا رویکــرد و برنامه هــا بازگویــی و بــا تقســیم 
و مســئولیت موضوعــات اســتان بررســی و رفــع مشــکل شــود.

 وی بــا بیــان اینکــه ســه ســال از عمــر دولــت یازدهــم ســپری 
و  دســتگاه ها  در  کــه  افــرادی  همــه  افــزود:  اســت،  شــده 
کشــور فعالیــت دارنــد، وظیفــه  اداره هــای اســتان های سراســر 

کننــد. تــاش  کشــور  ارتقــای جایــگاه  در  دارنــد 
 معــاون رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بســتن پــای اقتصــاد 
در  مشــکات  مهم تریــن  یکــی  تحریــم  زنجیرهــای  بــه  ملــی 
ــه عنــوان  کــه می بایســت ایــن تحریــم ب ــود  رونــق اقتصــادی ب
ایــن  بــر  کــرد: همــه  کیــد  امــر برداشــته می شــد، تا نخســتین 
کــه دولــت بــا همــکاری دو قــوه دیگــر  حقیقــت اعتقــاد دارنــد 
و رهبــری هوشــمندانه مقــام معظــم رهبــری موفــق بــه ایجــاد 

ــا دنیــا شــد. یــک تفاهــم ب
 نوبخــت بــا بیــان اینکــه حفــظ حقــوق هســته ای و رفــع تحریــم 
کــرد: بــر روی اصــول اولیــه   یــک موفقیــت ملــی بــود، اظهــار 
کــه  ــا 6 قــدرت جهانــی مشــکاتی وجــود داشــت  بیــن المللــی ب

کرده انــد. کشــورها حــق ایــران را تاییــد  کنــون آن  ا

 وی بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد و صــادرات نفــت بعــد از برجــام 
دو برابــر شــد و ایــن اولیــن نتیجــه برجــام بــود، افــزود: تــورم 
نقطه به نقطــه فروردیــن امســال نســبت بــه فروردیــن ســال 

کاهــش یافــت. گذشــته 
کشــور بــا اعــام اینکــه   رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
خ تورم  هنــر مــا ارزانــی کاالهــا و خدمــات نیســت، بلکــه کنترل نــر
کــرد: در ســال جــاری  خ تــورم اســت، بیــان  کاهــش افزایــش نــر و 

خ تــورم می توانــد تک رقمــی شــود. نــر

کیــد بــر اینکــه رشــد اقتصــادی در ســه   ایــن مقــام مســئول بــا تا
ماهــه پایانــی ســال 1394 بــه طــور متوســط 2 درصــد مثبــت بــود 
گــزارش شــده  کــه 5.5 درصــد رشــد اقتصــادی بخــش کشــاورزی 
اســت، افــزود: رشــد اقتصــادی صنعــت از منفــی 9 درصــد بــه 
6 دهــم مثبــت و خدمــات نیــز 8 دهــم مثبــت در ســال جــاری 

گــزارش شــد.
رشــد  درصــد   6 تــا   5 جــاری  ســال  بــرای  کــرد:  کیــد  تا وی   
گــزارش  اقتصــادی پیش بینــی شــد؛ امــا همــه مجامــع جهانــی 

دادنــد ایــران در ســال 2016 می توانــد بــه رشــد بــاالی 5 درصــد 
دســت یابــد.

واحــد   500 و  هــزار   7 بــرای  اینکــه  اعــام  بــا  نوبخــت   
اعتبــارت  و  شــد  تهیــه  شناســنامه  غیرفعــال  تولیــدی 
هــر  تفکیــک  بــه  گفــت:  اســت،  شــده  گرفتــه  نظــر  در  کافــی 
میــزان  چــه  کــه  کننــد  مشــخص  اســتانداران  بایــد  اســتان 
نیــاز اســتان ها  در  صنعتــی  واحدهــای  احیــای   بــرای 

 است.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه 16 هــزار میلیــارد تومــان تســهیات 
تولیــدی  واحدهــای  بــرای  یارانــه  تومــان  میلیــارد   800 و 
اختصــاص یافــت، ادامــه داد: در پایــان ســال موظــف بــه ارایــه 
ایجــاد  میــزان  بایــد  رو  ایــن  از  رهبــری هســتیم؛  بــه  گــزارش 
 اشــتغال در کشــور بــه صــورت جــز بــه جــز بــه محضــر ایشــان ارایه

 شود.
 وی افــزود: یکــی از سیاســت های دولــت در راســتای اقتصــاد 
کــه واحدهــای صنعتــی نیمه فعــال در اســتان  ملــی ایــن اســت 
کــه قــرار اســت احیــا شــود تــا پایــان امســال بــرای تعییــن بودجــه 

مــورد نیــاز شناســایی شــوند.
کیــد بــر اینکــه بیــش از دو هــزار   معــاون رییــس جمهــور بــا تا
اتمــام  بــه  بــرای  کــه  اســت  ناتمــام  کشــور  ح عمرانــی در  طــر
رســاندن آن هــا 500 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم، بیــان 
طریــق  از  بایــد  رســیدن  ثمــر  بــه  بــرای  ح هــا  طر ایــن  کــرد: 
قــرار  خصوصــی  بخــش  اختیــار  در  گــذاری  وا یــا   مشــارکت 

گیرد.

نوبخت:

خ تورم تک رقمی می شود   امسال نر

گفــت:  کرمــان  اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده   
کرمــان  کنــار بحــث اقتصــاد مقاومتــی در اســتان   در 

باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی نیز ترویج یابد.
کیمیــای وطــن، علیرضــا رزم حســینی در  گــزارش  بــه 
جلســه اقتصــاد مقاومتــی ضمــن تبریــک فرارســیدن 

کــرد:  اظهــار  شــعبان  نیمــه 
کــد را واحدهــای   آسیب شناســی 
فعــال  و  نیمه فعــال  غیرفعــال، 
بایــد  کــه  اســت  الزم  اقــدام  اولیــن 
بررســی شــود ایــن واحدهــا تــا چــه 
گســترش  حــد می تواننــد در توســعه 

باشــند. موثــر  کار 
داد:  ادامــه  کرمــان  اســتاندار 
کــه پیش بینــی  براســاس سیاســتی 

در  صنعتــی  واحــد  و500  هــزار  تعــداد  اســت،  شــده 
کرمــان بایــد آسیب شناســی شــود تــا بتوانیــم  اســتان 
کشــور در حــوزه مالیاتــی  کمیتــه رفــع موانــع تولیــد  در 
کــد  را واحدهــای  از  بخشــی  بانکــی  تســهیات   و 

کنیم. را فعال 
کــد  وی بــر احصــا و شناســایی واحدهــای صنعتــی را
و نیمه فعــال اســتان و دســته بندی مشــکات آن هــا 
گفــت: بایــد ایــن واحدهــا را در بحــث  کــرد و  کیــد  تا
ــا بدانیــم از  کنیــم ت اقتصــاد مقاومتــی تعییــن تکلیــف 
تعــداد  واحــد چــه  و 500  هــزار  تعــداد  

ج شــوند. بایــد از صحنــه خــار
از  بعــد  کــرد:  تصریــح  رزم حســینی 
کــه  واحــدی  تعــداد  آسیب شناســی 
بــا برنامه ریــزی  بــه احیــا دارنــد،  نیــاز 
خواهیــم  احیــا  را  آن هــا  کم کــم 
بــودن  موثــر  بــه  اشــاره  بــا  کــرد.وی 
فضــای  حفــظ  راســتای  در  رســانه ها 
کرمــان  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد  جهــت  در   افــزود: 
که ســرمایه گذاران  کنیم  کرمــان بایــد فضایــی را فراهم 
ــتر و  ــان بیش کرم ــتان  ــرمایه گذاری در اس کار س ــد  بدانن

بهتــر از جاهــای دیگــر جــواب می دهــد.

کرمان: استاندار 
باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی ترویج یابد

کشــور  مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
بــرای اجــرای پروژه هــای آب و  از دریافــت 15 ریــال 
بــرای  ارســالی  قبــض  اولیــن  در  روســتایی  فاضــاب 

مشــترکان خبــر داد.
حمیدرضــا جانبــاز بــا اشــاره بــه اباغیــه ای در خصوص 

مشــترکان  از  ریــال   15 دریافــت 
گفــت: از ســال 1393 ایــن مبلــغ 
می شــود  دریافــت  مشــترکان  از 
کــه البتــه در ســال ابتــدای اجــرای 
ح، تنهــا مبلــغ 10 ریــال  ایــن طــر

ــد. ــی ش ــذ م اخ
گذشــته  وی بــا بیــان اینکــه ســال 
از ایــن طریــق 32 میلیــارد تومــان 
کــرد:  درآمــد حاصــل شــد، اظهــار 

تمــام ایــن مبلــغ بــه اســناد خزانــه واریــز و بــر اســاس 
کشــور بــه  ــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی  توافــق ب
کامــل بــرای پروژه هــای آب و فاضــاب روســتایی  طــور 

هزینــه می شــود.

کشــور  مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کــه چــرا بایــد ایــن مبالــغ از  در پاســخ بــه ایــن ســوال 
هزینــه  دنیــا  تمــام  گفــت:در  شــود،  حاصــل  قبــوض 
از خــود مــردم اخــذ مــی شــود و همچنیــن  خدمــات 
عــاوه بــر اینکــه ایــن مســئله یــک قانــون اســت، قطعــا 
منفعت هایــی  نیــز  شهرنشــینان  بــرای 
گفتــه  را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــه 
کمتریــن  روســتایی  مــردم  گــر  ا جانبــاز 
نداشــته  را  آب  همچــون  امکانــات 
باشــند، اقــدام بــه مهاجــرت بــه اطــراف 
نیــز  مســئله  ایــن  کــه  می کننــد  شــهرها 
ــه همــراه خواهــد  ــا خــود ب زیان هایــی را ب

داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســئله می توانــد 
بــه شــهر شــود،  از روســتا  کاهــش مهاجــرت  موجــب 
حــوزه  بــه  معطــوف  تنهــا  مســئله  ایــن  کــرد:  اظهــار 
آب نمــی شــود؛ بلکــه در بخــش راه نیــز ایــن اتفــاق 

می افتــد.

تحلیــل نقشــه های هواشناســی بیانگــر اســتقرار شــرایط نســبتا پایــدار بــر روی بیشــتر 
مناطــق اســتان اصفهــان در روز یکشــنبه اســت.

کیمیــای وطــن، ســامانه اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان روز یکشــنبه  گــزارش  بــه 
کــرد: طــی امــروز و فــردا در بیشــتر مناطــق اســتان جــوی پایــدار گاهــی در بعدازظهــر  اعــام 
افزایــش ابــر و وزش بــاد پیش بینــی می شــود و در مناطــق مرکــزی، شــرقی و شــمال 

کاهــش دیــد افقــی خواهــد شــد. شــرقی، غبــار محلــی موجــب 
از روز سه شــنبه بــا نزدیــک شــدن یــک مــوج ناپایــدار ابــر و وزش بــاد نســبتا شــدید در 

مناطــق غربــی و شــمال شــرقی اســتان افزایــش می یابــد.
کمینــه دمــای  کاهــش و  در بیشــتر مناطــق اســتان بیشــینه دمــای هــوا 1 تــا 2 درجــه 
هــوا 1 تــا3 درجــه افزایــش خواهــد داشــت؛ همچنیــن روز دوشــنبه هــوای صــاف و غبــار 
صبحگاهــی در بعــد ازظهــر افزایــش ابــر و وزش بــاد بــرای بیشــتر نقاط اســتان پیش بینی 

می شــود.
دمای فعلی شهر اصفهان 27 درجه سانتیگراد است.

اعضــای کنگــره آمریــکا، مدیــران شــرکت بویینــگ را احضــار کرده انــد تــا بــه آن هــا دربــاره ورود 
گــزارش ســایت اینترنتــی واشــنگتن فــری بیکــن   بــه بــازار ایــران هشــدار دهنــد. بــر اســاس 
کز اصلی فعالیت شــرکت  3 عضــو مجلــس نماینــدگان آمریــکا از ایالت واشــنگتن کــه یکی از مرا
کــه بــا روســای  بویینــگ محســوب می شــود روز جمعــه بــا ارســال نامــه ای درخواســت کردنــد 
شــرکت بویینگ نشســتی داشــته باشــند. این هشــدار در حالی اســت که مقامات بویینگ ماه 
گذشــته بــا ســفر بــه تهــران، اولیــن گفت وگوهــای خــود بــا ایرالین هــای ایرانــی را بــرای ورود بــه 

یکــی از معــدود بازارهــای دســت نخــورده هوانــوردی جهــان انجــام دادنــد.
بویینــگ در بــازار ایــران در حــال رقابــت با شــرکت ایرباس اســت که 3 مــاه قبل، تفاهم نامه ای 

27 میلیارد دالری برای فروش هواپیماهای مســافربری به این شــرکت امضا کرده اســت.
ــای  ــاوس، اعض ــرت و دن نیوه ــو ریچ ــرز، دی ــس راج ــک موری ــی م ــای کث ــه امض ــه ب ــن نام ای
جمهوری خــواه مجلــس نماینــدگان آمریــکا رســیده و بــرای رییــس ایربــاس نیــز ارســال شــده 
اســت. آن هــا در ایــن نامــه گفته انــد: »مــا ایــن نامه را می نویســیم تا نگرانــی جدی مــان را درباره 
فروش هواپیما، قطعات یدکی و دیگر خدمات مرتبط با هواپیما به جمهوری اســامی ایران 
ابــراز داریــم.« بــا توجــه بــه اینکــه ایربــاس روابــط تجــاری خــود بــا ایــران را آغــاز کــرده و بویینــگ 
در حــال کار بــا دولــت )اوبامــا( بــرای آغــاز فروش هــای خــود بــه ایــران اســت، ســابقه فــوق العاده 

خطرناکــی بــرای شــرکت های غربــی ایجــاد شــده اســت.
گــزارش، دولــت اوبامــا اخیــرا تاشــی عمومــی را بــرای تشــویق شــرکت های  بــر اســاس ایــن 

کــرده اســت. اروپایــی و بعضــی شــرکت های آمریکایــی بــرای تجــارت بــا ایــران آغــاز 
روز پنجشــنبه، آمریکا و شــرکای اروپایی اش بار دیگر از بانک ها و تجار اروپایی خواســتند تا در 
ایــران ســرمایه گذاری کننــد. ایــن گــزارش حاکــی اســت مقامات دولــت اوبامــا در حال همکاری 
بــا بویینــگ هســتند تــا مانــع از مزاحمت تحریم هــای موجود بر ســر راه تجــارت با ایران شــوند. 
این وب ســایت آمریکایی در ادامه گزارش خود می نویســد: »مســئوالن دولت آمریکا معتقدند 
ایــن بخشــی از یــک تــاش بزرگ تــر بــرای فراهــم کــردن امــکان دسترســی ایــران بــه دالر آمریــکا 

از راه های غیر مســتقیم اســت.«

ــع  ــگری و صنای گردش ــی،  ــراث فرهنگ کل می ــر  مدی
کیلومتــر از  گفــت: 80 هــزار  کرمــان  دســتی اســتان 
کویــر لــوت در تیرمــاه ســال جــاری ثبــت جهانــی 

ــد. ــد ش خواه
وفایــی  محمــود  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گردشــگری  نمایشــگاه  هشــتمین  حاشــیه  در 
بایــد  نمایشــگاه  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
فعــاالن  و همــه  کنــد  پیــدا  توســعه  کشــور  کل  در 
گردشــگری و صنایــع دســتی در آن حضــور  صنعــت 
ــرد: در سیاســت های اباغــی  ک کننــد، اظهــار  پیــدا 
گردشــگر خارجــی 5 برابــر شــود و  رهبــری بایــد ورود 
کیــد دارد؛  ع تا سیاســت دولــت نیــز بــر همیــن موضــو

کنیــم بی شــک یکــی  گــر منطقــی و عقانــی فکــر  زیــرا ا
از راه هــا جدایــی از اقتصــاد نفتــی اســت و درآمدهــای 
ــل مقایســه  گردشــگرپذیر قاب کشــورهای  گردشــگری در 

بــا نفــت نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز یکــی از پایه هــای مهــم 
گردشــگری اســت، افــزود:  اقتصــادی توجــه بــه مســئله 
جاذبه هــای  و  فرهنگــی  و  میراثــی  تاریخــی،  بیشــینه 
کشــور  گــون، ایــران را یــک  گونا طبیعــی و اقلیم هــای 
کــه  گزیــر هســتیم  کــرده اســت؛ پــس نا منحصربه فــرد 

کنیــم. ــه ایــن ســمت حرکــت  ب

صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
کرمــان، یکــی  کرمــان ادامــه داد: اســتان  دســتی اســتان 
گردشــگری  از منظــر  ایــران  اســتان های  از مهم تریــن 
اثــر تاریخــی در ایــن اســتان  اســت و بیــش از 7 هــزار 
وجــود دارد و ســه اثــر ارگ بــم، بــاغ شــازده و روســتای 
میمنــد شــهر بابــک نیــز بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت. 
کویــر لــوت ثبــت  کیلومتــر از  تیرمــاه امســال نیــز 80 هــزار 

جهانــی خواهــد شــد.
زیرســاخت های  افزایــش  جهــت  در  گفــت:  وفایــی 
آثــار  بــرای  و  می رویــم  پیــش  کرمــان  در  گردشــگری 
محکــم  داشــته،  مرمــت  بــه  احتیــاج  کــه  تاریخــی 

در  همچنیــن  کرده ایــم؛  مرمــت  و  ایســتاده ایم 
کیــد  کرمــان دســتور ا ســفر رییــس جمهــوری بــه 
کار بازســازی ارگ بــم بــا ســرعت و  کــه  شــده اســت 
کیفیــت بیشــتر انجــام شــود و تــا پایــان ایــن دولــت 

بازســازی انجــام خواهــد شــد.
کل میــراث فرهنگــی اســتان  وی ادامــه داد: اداره 
کــه  اســت  مطرحــی  دســتگاه  ســه  جــزو  کرمــان 
اســتانی  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبــردی  ســتاد  در 
جهت گیــری  باشــد.  داشــته  برنامه ریــزی  بایــد 
گذشــته از  کــه بیــش از  اســتاندار هــم ایــن اســت 

شــود. اســتفاده  گردشــگری 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
کــرد: در ســفر اخیــر  کرمــان اشــاره  صنایــع دســتی اســتان 
مجموعــه  از  ایشــان  کرمــان،  بــه  جمهــوری  رییــس 
کــه بازســازی شــده بــود  کرمــان و بــاغ فتح آبــاد  تاریخــی 
کــه بــه دســت خــط رییــس  کردنــد و یادداشــتی  دیــدن 
کــه همــه مســئوالن  کیــد شــده  جمهــوری اســت در آن تا
گردشــگری  و دولــت بــه بحــث مرمــت آثــار تاریخــی و 
ــرد: تفاهم نامــه ای  ک کننــد. وفایــی خاطرنشــان  توجــه 
حــوزه  در  کرمــان  اســتان  و  اصفهــان  اســتان  میــان 
ــه  ــات دو طرف ــا از امکان گردشــگری امضــا خواهــد شــد ت

گردشــگری اســتفاده شــود. بــرای بهبــود 

استقرار هوای پایدار بر بیشتر مناطق استان اصفهان
کنگره آمریکا به بویینگ هشدار اعضای 

درباره معامله با ایران

کویر لوت ثبت جهانی می شود

اخبار کوتاه 

کارگران  افزایش بن مسکن 
منتظر تصمیم نهایی دولت

ــف  ــوز تکلی ــت: هن گف ــور  کش کار  ــامی  ــورای اس کل ش ــر  دبی
بــه  نیســت.  مشــخص  کارگــران  مســکن  حــق  افزایــش 
اظهــار  پورموســی  اهلل  رحمــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش 
کارگــران  داشــت: پیگیری هــای زیــادی بــرای حــق مســکن 
از طریــق معــاون وزیــر انجــام شــده و قــول مســاعد بــر ایــن 
کنــد.  ح  مطــر دولــت  هیئــت  در  را  مســئله  وی  کــه   بــود 
کــه  کــرد: هنــوز بــا وجــود تمــام پیگیری هایــی  وی بیــان 
انجــام شــده، هیــچ اقدامــی دربــاره افزایــش 20 هــزار تومانــی 
ــد تنهــا منتظــر  ــذا بای کارگــری انجــام نشــده و ل بــن مســکن 
ایــن شــد تــا تصمیــم هیئــت دولــت در این بــاره نهایــی شــود. 
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد  کار  کل شــورای اســامی  دبیــر 
رســته های  در  بیــکاری  میــزان  دربــاره  دولتــی  نهادهــای 
کــرد:  مختلــف شــغلی اطاعــات داشــته باشــند خاطرنشــان 
ــز  ــا نی ــد و آن ه ــازمان ها باش ــار س ــات در اختی ــن اطاع ــد ای بای
در اختیــار افــراد قــرار دهنــد تــا بتــوان بــرای موضــوع بیــکاری 

کــرد. برنامه ریــزی 
کارگــران   پورموســی ادامــه داد: یکــی از مشــکات بســیار مهــم 
کــه وضعیــت  آن هاســت  بازنشســتگی  و  بیــکاری  موضــوع 
کــرده و بایــد بــرای آن تصمیماتــی  را از قبــل نیــز ســخت تر 
کارگــران جــزو دســته هایی  کــرد:  گرفتــه شــود. وی تصریــح 
دفــاع  اســامی  انقــاب  آرمان هــای  از  همــواره  کــه  هســتند 
فعالیت هــای  نیــز  مقاومتــی  اقتصــاد  حــوزه  در  و  کــرده 
 مناســبی داشــته اند؛ لــذا بایــد در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار

 بگیرند.

کسیناسیون دام ها   وا
 در مقابل سویه های جدید 

تب برفکی آغاز شد
آغــاز  از  وبختیــاری  چهارمحــال  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
کسیناســیون دام هــا در مقابــل ســویه های جدیــد بیمــاری  وا

تــب برفکــی در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.
در  نجــات  عبدالمحمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کسیناســیون  وا کــرد:  عنــوان  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
دام هــا در مقابــل ســویه های جدیــد بیمــاری تــب برفکــی در 
چهارمحــال و بختیــاری بــه مــدت 30 روز انجــام مــی شــود. 
کسیناســیون بــه صــورت رایــگان  ح وا کــرد: طــر وی عنــوان 
کوچــک در ایــن  در بخــش دام هــای ســنگین و دام هــای 
اســتان انجــام مــی شــود. مدیــر کل دامپزشــکی چهارمحــال 
کــه بیش  و بختیــاری اظهــار داشــت: پیش بینــی مــی کنیــم 
از 70 هــزار دام ســنگین و بیــش از یــک میلیــون دام کوچک 
کســینه کیپ هــای دامپزشــکی وا  در ایــن اســتان توســط ا
کسیناســیون  ح وا کیــپ در طــر کــرد: 16 ا  شــوند. وی بیــان 
دام هــا در مقابــل ســویه های جدیــد بیمــاری تــب برفکــی 

در چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت می کننــد.

حتما بخوانید!
3کویر لوت ثبت جهانی می شود دوشنبه   3 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 160 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کشور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
جزییات افزایش آب بها از خردادماه 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان درنظر

نوبت دوم 

کشاورز راد مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  اصغر 

))آگهی مناقصه((

داردعملیــات تهیــه و اجــرای پارتیشــن های ســاختمان دفتــر مرکــزی ســازمان بــه صــورت کامــل و 
بــی آزادراه شــهید  قابــل بهره بــرداری مطابــق بــا نقشــه و مشــخصات فنــی واقــع در کنــار گــذر غر
یبــی 2/227/100/000  صیــاد شــیرازی، حــد فاصــل پــل هشت بهشــت و پــل رکــن الدولــه بــه مبلــغ تقر
ــکاران  ــه پیمان یــق مناقصــه ب ــی پیش بینــی شــده از طر ــت آیتم هــای عملیات ــر اســاس قیم ــال را ب ی ر

واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد. 
ارائــه  بــا   95/3/5 مورخــه  اداری  وقــت  پایــان  تــا   95/2/27 یــخ  تار از  می تواننــد  متقاضیــان 
معرفی نامــه معتبــر و مــدارک مربوطــه و ســوابق کاری بــه دفتــر فنــی ســازمان واقــع در خیابــان 
ده  وی هتــل عباســی، مجتمــع عباســی، طبقــه همکــف، واحــد 107 مراجعــه نمــو وبــر آمــادگاه، ر
ینــه تهیــه اســناد  یــال بابــت هز یــز مبلــغ 500/000 ر و پــس از اخــذ تاییدیــه دفتــر فنــی اقــدام بــه وار
شــعبه  ایــران  ملــی  بانــک  نــزد   3100003041007 شــماره  جــاری  حســاب  وجــه  در  مناقصــه 
یافــت در را  مناقصــه  اســناد  و  ده  نمــو ملــی(  بانکــی  شــعب  کلیــه  در  پرداخــت  )قابــل   اصفهــان 

 نمایند.

 تلفن تماس: 32225535- 32211442 
1-شــرکت کننــدگان بایســتی دارای تخصــص، تــوان اجــراء و تجربــه مناســب و حســن ســابقه در 

ایــن زمینــه باشــند.
یــال طــی ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش  2- ارائــه ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 13/200/000 ر

پرداختــی الزامــی اســت.
وز می باشد. 3-مدت  اجراء: 20 ر

4-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 95/3/6 می باشد.
5-پیشنهادات در مورخه 95/3/8 بازگشایی می شوند.

6-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
ینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.  7-هز



معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 

خبر داد:

 وجود بیش از 350 هزار 
حلقه چاه غیرمجاز در کشور

کشــاورزی بــا اشــاره بــه  ک وزارت جهــاد  معــاون آب و خــا
کشــور  اینکــه بیــش از 350 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در 
گفــت: هــر  کــه بــا آن هــا آب را غــارت می کننــد،  وجــود دارد 
کشــور از ایــن طریــق  ســاله 20 میلیــارد متــر مکعــب آب در 

می شــود.  غــارت 
و  چهارمحــال  در  بایــد  کــرد:  اظهــار  کبــری  ا علی مــراد 
کــه طــی چنــد ســال  بختیــاری برنامــه ای مــدون تهیــه شــود 

آبیــاری شــوند. بــه صــورت میکــرو  ع  مــزار همــه 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چهارمحــال و بختیــاری شــرایط 
بــرای ایــن نــوع آبیــاری مهیاســت، افــزود: در ایــن اســتان 

ک وجــود نــدارد. مشــکالتی همچــون شــوری خــا
کــرد:  کشــاورزی تصریــح  ک وزارت جهــاد   معــاون آب و خــا
کشــور وجــود دارد  بالــغ بــر 350 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در 

ــا آن هــا آب را غــارت می کننــد. ــه ب ک
کــرد: هــر ســاله 20 میلیــارد متــر مکعــب آب   وی خاطرنشــان 
در کشــور از ایــن طریــق غــارت می شــود کــه باعث شــده اســت 

نیــاز بــه مدیریــت منابــع احســاس شــود.
نیروســت؛  وزارت  بــا  آب  حفــظ  مدیریــت  افــزود:  کبــری  ا  
ایــن موضــوع  بــه تنهایــی نمی توانــد   امــا یــک وزارتخانــه 
را کنتــرل کنــد و بایــد جهــاد کشــاورزی، قــوه قضاییــه، صــدا و 

ســیما و خبرنــگاران در ایــن جهــت همــکاری کننــد.
گفــت: انســداد  کشــاورزی  ک وزارت جهــاد   معــاون آب و خــا
 چاه هــای غیرمجــاز، اســتفاده از روش هــای نویــن آبیــاری
گلخانــه ای  کشــت  گیاهــان پرمصــرف، اســتفاده از  حــذف 
ــاالی 70 درصــد  ــا راندمــان ب اســتفاده از روش هــای میکــرو ب
کشــت صیفی جــات از جملــه  کارگیــری روش تیــپ در  و بــه 
کــه می تــوان در زمینــه حفــظ آب انجــام  راهکارهایــی اســت 
ک خبــر داد  ح جامــع خــا داد. وی از تهیــه طرحــی بــا نــام طــر
کشــاورزی  ک  ح بــرای بهبــود وضعیــت خــا گفــت: ایــن طــر و 

تدویــن شــده اســت.
انســان  ســرمایه،  اینکــه  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  کبــری  ا  
کاری در بهــره وری موثــر هســتند  کشــاورزی حفاظتــی و نشــا
ــده  ــم دی ــار ه کن ــه در  ــد همیش ک بای ــا ــر آب و خ ــا دو عنص ام

شــوند و ایــن موضــوع اهمیــت زیــادی دارد.
ک  ک وزارت جهــاد کشــاورزی مــاده آلــی خــا   معــاون آب و خــا
را در کشــور نیــم درصــد اعــالم کــرد و گفــت: ایــن عــدد بایــد بــه 
کــه در برنامــه ششــم پیش بینی هــای الزم  2 درصــد برســد 

انجــام شــده اســت.

جهاد کشاورزی

 آب در زاینده رود تا 10 خرداد 
جریان دارد

گفــت: طبــق  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
تــا 10  زاینــده رود  در  آب  رهاســازی،  بــرای  مصــوب  برنامــه 

دارد. جریــان  خــرداد 
بــا  میرمحمدصادقــی  مســعود  وطــن،  کیمیــای  به گــزارش   
بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: بــرای تامیــن مطمئــن آب 
کــه دریچه هــای ســد زاینــده رود  کشــاورزی مقــرر شــده اســت 
8 خــرداد بســته شــود و طبــق ایــن برنامــه تــا 10 خــرداد آب در 

شــبکه ها وجــود دارد.
کوهرنــگ 1244  بارش هــا در  میــزان  کنــون  تا افــزود:   وی 
کــه نســبت بــه زمــان مشــابه در  میلیمتــر ثبــت شــده اســت 
ســال قبــل 21 درصــد و نســبت بــه میانگیــن درازمــدت 11 
کیــد بــر  کاهــش داشــته اســت. میرمحمدصادقــی بــا تا درصــد 
ــح  ــده رود تصری ــه زاین ــا در حوض ــوب بارش ه ــت نامطل وضعی
ــده رود  ــه زاین ــت حوض ــی وضعی ــر، اندک ــای اخی ــرد: بارش ه ک
ــی  را بهبــود بخشــیده اســت؛ امــا همچنــان در شــرایط بحران
کــه در منطقــه شــرق حوضــه 80 درصــد  هســتیم؛ بــه طــوری 

کاهــش بارندگــی داشــته ایم.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان خاطرنشــان 
کل مخــزن ســد زاینــده رود یــک میلیــارد و 400  کــرد: ظرفیــت 
میلیــون مترمکعــب اســت؛ امــا در حــال حاضــر موجــودی آب 
ذخیــره شــده در آن حــدود 325 میلیــون مترمکعــب اســت؛ 
بــه عبــارت دیگــر حجــم آب ذخیــره شــده در مخــزن ســد 
حــدود 21 درصــد ظرفیــت آن اســت. وی بــه حجــم یــک 
میلیــارد و 30 میلیــون متــر مکعبــی ســد زاینــده رود در میانگین 
ــی  ــازه زمان ــته در ب گذش ــال  ــت: س گف ــرد و  ک ــاره  ــدت اش درازم
مشــابه، حجــم ســد زاینــده رود 571 میلیــون متــر مکعــب بود. 
میرمحمدصادقــی بــه عــدم تحقــق بارش هــای پیش بینــی 
کــرد و ادامــه داد: طبــق  شــده در حوضــه زاینــده رود اشــاره 
ــمت آب  ــه قس ــزه در س ــت پایی کش ــرای  ــرو ب ــه وزارت نی برنام
کــه در قســمت پاییــز و زمســتان ایــن آب بــه  بــاز می شــود 
کــه مربــوط بهــار اســت  کشــاورزان داده شــد و در قســمت ســوم 

ــز تامیــن شــد. ــاز ایــن قســمت نی ــود آب نی کمب به رغــم 
کــرد: همــه مشــترکان اعــم از بخــش  کیــد   وی همچنیــن تا
کشــاورزی، صنعــت و شــرب بایــد بــا تدبیــر در مصــرف آب 

کــرده و صرفه جویــی داشــته باشــند.  مدیریــت 
کیــد بــر  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا تا
ــت: در  گف ــتان  ــدی آب در تابس ــی 10 درص ــه صرفه جوی برنام
همــه مصــارف بایــد صرفه جویــی شــود و دقــت داشــته باشــیم 
کیفیــت آب  کــم شــدن حجــم ســد زاینــده رود می توانــد بــر  کــه 

تاثیــر داشــته باشــد. 
اســتان  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  میرمحمدصادقــی 
کشــور و  از لحــاظ خشکســالی در  را  رتبــه چهــارم  اصفهــان 
کــه بــه عنــوان سرچشــمه  اســتان چهــار محــال بختیــاری هــم 
زاینــده رود اســت، از نظــر خشکســالی رتبــه هفتــم را دارد.              

اخبار کوتاه 

  »فتــح خرمشــهر فتــح خــاک نیســت؛ فتــح ارزش هــای 
کیمیای وطن
  دامون رشیدزاده

اســالمی  اســت. خرمشــهر، شــهر الله هــای خونیــن 
کبیــر انقــالب اســالمی کــرد.« )از بیانــات رهبــر   اســت. خرمشــهر را خــدا آزاد 

امام خمینی )قدس سره(( 
فتــح خرمشــهر در تاریــخ هشت ســاله دفــاع مقــدس از اهمیــت ویــژه ای 
کــه مــردم  برخــوردار اســت. خبــر آزادی خرمشــهر آن چنــان شــگفت آور بــود 
ایــران بــه ســان خانــواده ای بــزرگ کــه فرزنــد ازدســت رفته خــود را بــاز یافتــه 
اســت، اشــک های شــادی و شــعف ریختنــد. بــرای پــی بــردن بــه بزرگــی 
ایــن نبــرد حماســی، کافــی اســت بدانیم که نیروهــای متجاوز عــراق پیش 
از نبــرد سرنوشت ســاز رزمنــدگان ما بــرای آزادی خرمشــهر در اطالعیه ای به 
نیروهــای خــود دســتور داده بودنــد کــه دفــاع از خرمشــهر را به منزله دفــاع  از 
بصــره، بغــداد و تمــام شــهرهای عــراق محســوب دارنــد. ســوم خــرداد یــک 
حماســه ملــی اســت. بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ یکــی از ســرداران خوشــنام 
و قدیمی جبهــه و جنــگ رفتیــم و بــا ســردار مجتبــی شــیروانیان، مدیــر کل 
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان دربــاره 

اهمیــت ســالروز آزادســازی خرمشــهر بــه گفت وگــو نشســتیم. 
   اهمیت استراتژیک فتح خرمشهر

ســردار مجتبــی شــیروانیان ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای دفاع 
مقــدس بــه خصــوص 23 هــزار شــهید اســتان اصفهــان و شــهدای عملیات 
کــرد: عملیــات   فتــح المبیــن، بیــت المقــدس و آزادی خرمشــهر اظهــار 
عملیــات  از  بعــد  عملیات هــا  بزرگ تریــن  از  یکــی  المقــدس،   بیــت 
ثامــن االئمــه، حصــر آبــادان و بســتان بــود کــه منجر به آزادســازی خرمشــهر 
از دســت بعثی هــای عراقــی شــد. وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان بیشــترین 
نیــرو را در مناطــق عملیاتــی بیــت المقدس و فتح خرمشــهر داشــت، اذعان 

کــرد: از جملــه یگان هــای شــرکت کننده در ایــن عملیــات، دو تیــپ پیــاده 
لشــکر 14 امــام حســین )ع(، لشــکر 8 نجــف اشــرف و یگان هــای توپخانــه 
بــود. وی بــا بیــان اینکــه عملیــات بیــت المقــدس 10 اردیبهشــت ســال 
کــرد: ایــن عملیــات در ســه مرحلــه مناطقــی را آزاد  گردیــد، عنــوان  ۶1 آغــاز 
گردیــد.  کــه ســوم خــرداد همــان ســال بــه آزادســازی خرمشــهر منتهــی  کــرد 
خوشــبختانه بــا هدایت هــای درایتمندانــه امــام راحــل و تــوکل رزمنــدگان 
 بــه خــدا و توســل بــه ائمــه و بــا وجــود کمتریــن امکانــات نســبت بــه دشــمن
خرمشــهر آزاد شــد. شــیروانیان بــه دســتاوردهای عملیــات بیــت المقــدس 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: دشــمن بعــد از ایــن عملیــات، حســاب  اشــاره 
در  کــرد. صــدام  بــاز  اســالمی  ایــران  نظــام جمهــوری  بــر روی  دیگــری 
کــه  بــود  گفتــه  از بازپس گیــری خرمشــهر  رجزخوانی هــای خــود پیــش 

کلیــد بصــره را بــه  گــر ایرانی هــا خرمشــهر را پــس بگیرنــد، مــن خــودم  ا
ــداد  کــه بعــد از آزادســازی خرمشــهر روی ن آن هــا تقدیــم می کنــم؛ اتفاقــی 
ــتند.  ــی هس ــان توخال ــی و اربابانش ــای بعث ــد نیروه ــه ح ــا چ ــان داد ت و نش
ــی  ــزار عراق ــش از 19ه ــد بی ــث ش ــرد باع ــن نب ــران در ای ــای ای ــدار نیروه اقت
گرفتــار شــوند. ایــن تعــداد اســیر،  بــه عنــوان اســیر در دســت دالورمــردان مــا 
حتــی از کل نیروهــای مــا نیــز بیشــتر بــود و جــّو روانــی حاصــل از ایــن اتفــاق 
کــرد. در عملیــات »بیــت المقــدس«  روحیــه دشــمن را بــه شــدت تضعیــف 
کیلومتــر مربــع از اراضــی جمهــوری اســالمی توســط رزمنــدگان اســالم   5400

از اشــغال دشــمن آزاد شــد.
   ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

ســردار شــیروانیان می افزایــد: بســیاری بــه اشــتباه می گوینــد ایــران جنــگ 

ــد بــه جنــگ خاتمــه  کــه بای ــی  را پــس از فتــح خرمشــهر ادامــه داد، در حال
مــی داد؛ امــا ایــن گفتــه به شــدت اشــتباه اســت. پــس از فتح خرمشــهر هنوز 
مناطقــی از ایــران در اشــغال نیروهــای صــدام بــود؛ شــهرهای ایــران بــه 
خصــوص دزفــول زیــر موشــک بــاران شــدید و بی وقفــه عــراق قــرار داشــت 
کشــتی ها و نفتکش هــای ایرانــی حملــه  و در آب هــای خلیــج فــارس بــه 
می شــد؛ جزایــر مــا از جملــه جزیــره خــارک مرتبــا مــورد هجــوم نیروهــای 
بعثــی قــرار می گرفــت؛ در ایــن شــرایط بــه هیــچ عنــوان امــکان اتمــام جنــگ 
از ســوی ایــران وجــود نداشــت. هشــت ســال دفــاع جانانــه مــردم مــا در برابــر 
ارتــش تــا بــن دنــدان مســلح بعثــی و حمایت هــای دالرهــای نفتــی و غــرب 

چیــزی جــز اثبــات مظلومیــت و حقانیــت مــردم مــا در پــی نداشــت. 
مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس اســتان اصفهان 
ــات  کمتریــن امکان ــا از  ــی م ــر در روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیل گ ــزود: ا اف
مــردم  مــدد همیــن  بــه  امــروز  امــا  بودیــم،  برخــوردار  و جنگــی  دفاعــی 
کمبــودی نداریــم حتــی می توانیــم در بســیاری از امکانــات  نه تنهــا هیــچ 
نظامی دفاعــی صــادرات هــم داشــته باشــیم. تــوان امــروز موشــکی مــا بــه 

ــت. ــرده اس ک ــر  ــود زمین گی ــه خ ــمن را در خان ــه دش ک ــت  ــدی اس ح
 دفاع از اسالم در برابر داعش

ســردار شــیروانیان دربــاره نبــرد امــروز ایــران در برابــر دشــمنان می گویــد: این 
روزهــا کــه جوانــان مــا تحــت رهبــری شــجاعانه و هوشــمندانه مقام معظم 
اســتکبار یعنــی  بــا دست نشــانده های  نیابتــی  یــک جنــگ  رهبــری در 
کــه روحیــه حق طلبــی و شــجاعت  داعــش می جنگنــد، نشــان از ایــن دارد 
گــر مــا امــروز در برابــر  و ایثــار در خــون جوانــان مــا همچنــان جــاری اســت. ا
داعــش و اســتکبار در عــراق و ســوریه نمی جنگیدیــم، بایــد فــردا روز بــر 

ــا آن هــا می جنگیدیــم. دروازه هــای اصفهــان ب

کیمیای وطن با سردار مجتبی شیروانیان گفت وگوی اختصاصی 

له های خونین  خرمشهر، شهر ال

مراســم جشــن نیمــه شــعبان بــا حضــور پرشــور تالشــگران 
عشــق  ابــراز  عرصــه  مختلــف،  بخش هــای  در  شــرکت 
و  امامــت  خانــدان  بــه  آهنــی  ذوب  همــکاران  ارادت  و 
از  بــود. امســال باشــکوه تر  امــام زمان)عــج(  آقــا  والیــت و 

مختلفــی  جشــن های  گذشــته  ســال های 
ســالن  شــرکت  نمازخانه هــای  و  مســاجد  در 
اجتماعــات آزمایشــگاه مرکــزی، بیمارســتان 
ــعه  ــوزش و توس ــت آم ــری، مدیری ــهید مطه ش
و  کک  تولیــدات  مدیریــت  انســانی،  منابــع 
نــورد، مدیریــت  مــواد شــیمیایی،  مدیریــت 
کیفیــت و مدیریــت خدمــات و امــور اجتماعــی 

بــه همــت تالشــگران شــرکت و پایگاه هــای مقاومــت بســیج 
ــی  ــزار شــد؛ ضمــن اینکــه ایســتگاه های پذیرایــی صلوات برگ
ویــژه  بــه  مختلــف  بخش هــای  در  نیــز  شیشه نویســی  و 

برپــا شــد. مدیریــت فوالدســازی 
جشــن های  نیــز  عمومــی  روابــط  مدیریــت  همــت  بــه   

در  فوالدشــهر  رضــا)ع(  امــام  فرهنگســرای  در  باشــکوهی 
5 شــب و اول خردادمــاه نیــز جشــن ویــژه نیمــه شــعبان 
لنجــان  شهرســتان  فرمانــدار  ســجاد  مهنــدس  حضــور  بــا 
حجــت االســالم و المســلمین محمــود آبــادی امــام جمعــه 
معــاون  افضلــی  مهنــدس  فوالدشــهر، 
مشــاور  علمــداری  مهنــدس  بهره بــرداری، 
از  جمعــی  عامــل،  مدیــر  فرهنگی اجتماعــی 
کانــون خیــران  اعضــای  و  شــرکت  مدیــران 
فرهنگــی بانــوان ذوب آهــن و خانــواده آن هــا 

برگــزار شــد. 
ایــن جشــن ضمــن ســخنرانی مهنــدس  در 
ــاره فرهنــگ انتظــار و ابعــاد شــخصیتی امــام  علمــداری درب
کانــون خیــران فرهنگــی  زمان)عــج( ، میثاق نامــه فعالیــت 
بانــوان ذوب آهــن اصفهــان رونمایــی، قرائــت و بــه امضــای 
فرمانــدار شهرســتان لنجــان امــام جمعــه فوالدشــهر و تمامــی 

کانــون مذکــور رســید.  اعضــای 

معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
پیشــرفت ۶0 درصــدی مرکــز همایش هــای بیــن المللــی 
ــز همایش هــای  ــرای پــروژه مرک گفــت: در ســال جــاری ب
بیــن المللی)مدظلــه العالــی( 150 میلیــارد تومــان اعتبــار 

اختصــاص یافتــه اســت.
ج مظفــر در  کیمیــای وطــن، ایــر گــزارش  بــه 
کــرد: ایــن مرکــز شــامل ســالن  ادامــه عنــوان 
ســینما  اداری،  دفاتــر  پارکینــگ،  اصلــی، 
ســالن چندمنظــوره، هتــل، مرکــز تجــاری و 

ویالهــای ویــژه اســت.
ســالن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مظفــر  ج  ایــر  
نفــر   2400 ظرفیــت  بــا  همایــش  اصلــی 

جایــگاه  می دهــد:  ادامــه  دارد،  قــرار  نیم کــره  مرکــز  در 
در  گران  تماشــا و  همکــف  طبقــه  در  ویــژه  میهمانــان 
قــرار  دوم  و  اول  طبــــقه  دو  در  مجـــزا  جایــگاه   چهــار 

می گیرند.
ــاق  ــه ات ــی از جمل ــای جنب ــامل فضاه ــه ش ــن مجموع  ای
خبرنــگاران، اتــاق مطبوعــات، اتــاق بازرگانــی و 8 اتــاق 

ایــن  ســن  فضــای  اســت.  همزمــان  مترجمــان  بــرای 
ســالن 275 متــر مربــع و طراحــی داخلــی ســقف ســالن 
اهلل لطــف  شــیخ  مســجد  زیرگنبــد  فضــای  از   برگرفتــه 

است.
شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون   
بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  تکمیــل 
و  هتــل  از  غیــر  بــه  خامنــه ای  امــام 
تومــان  میلیــارد   400 بــه  خریــد  مرکــز 
کــرد:  اظهــار  داریــم،  نیــاز  اعتبــار 
اعتبــار  پــروژه  ایــن  بــرای  نیــز  امســال 
شــده داده  اختصــاص  بودجــه  در   الزم 

 است.
ح ۶0 درصــد  کنــون اجــرای ایــن طــر کــرد: تا  مظفــر اعــالم 

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
 وی افــزود: در صــورت تامیــن منابــع مالــی نیمــه اول 
ســال 9۶ محوطــه، ویالهــا، ســالن اصلــی و ســالن های 

بهره بــرداری می رســد. بــه  جنبــی 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
60 درصد از پروژه مرکز همایش های بین المللی احداث شده است

 طنین دلنشین فرهنگ انتظار  و ارادت به صاحب الزمان)عج( 
در ذوب آهن اصفهان

حتما بخوانید!
وجود بیش از 350 هزار حلقه چاه ... دوشنبه 3  خردادماه 41395

ـــمـــاره 160 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی مزایده اموال غیر منقول آ
ونده شماره ی اجرایی 940214   اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پر
اهلل  زهراقاسمی ولی  له  و  صفری  یاسمن  و  مصطفی  علیه  موضوع  اجرائی  1ح 
وش شش دانگ یک  یخ 95/3/18 به منظور فر قاسمی با وکالت زهرا عابدی در تار
د  حدو و  عرصه  بع  مترمر  175 آجری  دیوارهای  با  طبقه  یک  مسکونی  ل  منز باب 

ق گاز ل دارای تاسیسات آب سرد و گرم-امتیازات آب بر 110متر عیان منز
خیابان  دشتچی-  وستای  ر فالورجان  در  واقع  صفری  مصطفی  آقای  ملکی 

فرهنگ-پالک557
که دارای سابقه ثبتی به شماره نمیباشد و ملک مذکور مشاع میباشد و متعلق حق 
اجرایی  دفتر  در  مزایده  ی  جلسه  10الی11صبح  ساعت  میباشد/نمیباشد.از  غیر 
توسط  مزایده  موضوع  نماید.ملک  224برگزار  اطاق  فالورجان  حقوقی  احکام 

یابی شده است. ز یال ار کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ960000000ر
از  اجرا  این  محل  در  حضور  با  مزایده  از  قبل  وز  ر پنج  میتوانند  ید  خر متقاضیان 
کسی  برنده  و  وع  شر شده  یابی  ز ار قیمت  از  شوند.مزایده  مطلع  اموال  موقعیت 
عهده  بر  مزایده  ینه های  هز کلیه  ضمنا  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  ین  تر باال که  است 
د و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده  برنده خواهد بو

یابی شده را همراه داشته باشند. ز درصد قیمت ار
ز اجرای احکام حقوقی فالورجان دادور

دادنامه
زند خیراتعلی به نشانی شاهین شهر خ مخابرات نبش  خواهان : آقای علی آقائی فر
زند هادی  بی لوازم خانگی سعادت خوانده: آقای امید داوری فر فرعی بین 9 و 10 غر
ل المکان خواسته ها : 1. مطالبه وجه بابت .... 2. مطالبه خسارت  به نشانی مجهو
زند خیراتعلی  تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای علی آقایی فر
یال بابت وجه چهار  283780000 ر امیر داوری بخواسته مطابه مبلغ  آقای  بطرفیت 
-603779 و   94/03/31-210398 و   94/03/31-210360 شماره  به  چک  فقره 
94/04/31 و 210396-94/05/31 با توجه به شرح دادخواست کپی مصدق چک 
خوانده  حضور  عدم  و  گردیده  صادر  خوانده  توسط  که  پرداخت  عدم  گواهی  و 
دعوی  علیهذا  الیحه  ارسال  عدم  و  یه  اخطار ابالغ  علیرغم  دادرسی  جلسات  در 
و   198 و  تجارت  قانون   313 و   312 و   310 مواد  باستناد  تشخیص  وارد  خواهان 
بانضمام  الذکر  فوق  مبلغ  بهرداخت  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و   515
اجرای  زمان  لغایت  یخ سر رسید چک  تار از  تادیه  تاخیر  ینه دادسی و خسارت  هز
و خدمات مصرفی توسط خوانده در حق  کاال  بهای  حکم طبق شاخص ساالنه 
وز پس از ابالغ  خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
مرکز  در  نظر  تجدید  قابل  دیگر  وز  ر بیست  ظرف  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 

استان است.
ییس شعبه دوم دادگستری شهرستان برخوار  ر

یخ  95/02/29 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/270/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

شرح  به   48 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  خراسانی  صدیقه  خانم 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   122/95 کالسه  به  دادخواست 
سلیمانی  سلیمان  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر 
د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   1391/08/02 یخ  تار در   14 بشناسنامه  دستجردی 
خاتون  به:1-هاجیه  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
سعید  متوفی()2(  )همسر   51 ش.ش  غالمحسین  زند  فر دستجردی  مالوردی 
ش.ش 492 )3( احمد رضا ش.ش 166 )4( حمید رضا ش.ش 5692 )5(محمد 
 )8( 5100049634 1623 )7( منصوره ش.ش  امیر ش.ش   )6( 498 رضا ش.ش 
ین ش.ش 2115  همگی سلیمانی  یم ش.ش 12 )10( نسر زهرا ش.ش 5215 )9( مر
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر سلیمان  زند  فر دستجردی 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  می نماید  آگهی  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ل شورای حل اختالف برخوار  ییس شعبه او ر

یخ 95/02/30 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  5/37/271/م الف به تار
دادنامه

اکبر  آقای  وکالت  با  حسین  زند  فر آبادی  دولت  بیع  ر علی  محمد  آقای   : خواهان 

زند غالم به نشانی اصفهان خیابان شمس آبادی تقاطع شیخ بهایی  عباس پور فر
 813465469 – کدپستی   410 نور طبقه چهارم واحد  راه قصر مجتمع قصر  چهار 
غالمحسین  آقای   .2 حسن  محمد  زند  فر لباف  تقی  محمد  آقای    .1  : خواندگان 
به  همگی  حسین  علی  زند  فر داوری  عباس  آقای   .3 حسن  محمد  زند  فر لباف 
الزام   .2 ل(   منقو مالی غیر   ( مالکیت  اثبات   .1  : المکان خواسته ها  ل  نشانی مجهو

به انتقال سند رسمی
زند  فر آبادی  دولت  بیع  ر علی  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای 
زند  فر داوری  عباس   -1 آقایان  طرفیت  به  پور  عباس  اکبر  آقای  وکالت  با  حسین 
زند  زند محمد حسن 3- غالمحسین لباف فر علی حسین 2- محمد تقی لباف فر
محمد حسن  به خواسته تایید مالکیت خواهان و محکومیت خواندگان به انتقال 
پالک  تحت  دره  رعه  مز صاق   28 از  مشاع(  سهم   36 )معادل  طاق  رسمی نیم 
در  دادگاه  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  اصفهان  ثبت   16 بخش   396 ثبتی 
خصوص خواسته تایید مالکیت نظر به اینکه ملک سابقه ثبت دارد و طرح چنین 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  استناد  به  است  قانونی  وجاهت  فاقد  دعوایی 
ل و سوم با  قرارعدم استماع دعوی صادر و نسبت به خواندگان مذکور ردیف او
یه کارشناسی تکمیلی و موضوع خواسته و اینکه  ونده و نظر عنایت به محتویات پر
دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد به استناد بند )4( ماده 84 قانون آیین 
تقی  )محمد  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی 
ثبتی  و استعالم  یه کارشناسی  و نظر ونده  پر به مجموع محتویات  با عنایت  لباف( 
و عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه و نیز سایر مدارک و مستندات 
 220 و   219 مواد  به  استناد  با  ده  بو ثابت  دادگاه  نظر  به  ایشان  خواسته  خواهان 
آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم به  قانون   519 و   198 و مواد  قانون مدنی 
رعه  انتقال رسمی نیم طاق از 28 طاق پالک ثبتی بخش 16 اصفهان موسوم به مز
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه محکوم می گردد این  دره و پرداخت هز
یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف  وز از تار رای غیابی و ظرف بیست ر

وز دیگر قابل تجدید نظر در مرکز استان است. بیست ر
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار

یخ  95/02/29 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/263/م الف به تار
دادنامه

فاطمه  خانم   .2 رضا  زند  فر آبادی  دولت  داوری  وس  سیر آقای   .1  : خواهان ها  
زهره  خانم   .4 رضا  فرنزد  آبادی  دولت  داوری  زهرا  خانم   .3 رضا  زند  فر داوری 
رضا  زند  فر آبادی  دولت  داوری  سیاوش  آقای   .5 رضا  زند  فر آبادی  دولت  داوری 
زند رضا 7. آقای محمد داوری دولت آبادی  یتا داوری دولت آبادی فر 6. خانم آز
اکبر  آقای  وکالت  با  رضا  زند  فر آبادی  دولت  داوری  سعید  آقای   .8 رضا  زند  فر
زند غالم به نشانی اصفهان خیابان شمس آبادی نقاطع شیخ بهایی  عباس پور فر
 813465469 کدپستی   -410 واحد  چهارم  طبقه  نور  قصر  مجتمع  قصر  راه  چهار 
داوری  آقای رضا   .2 زند محمد حسن  فر لباف  آقای  غالمحسین   .1  : خواندگان 
زند محمد حسن  همگی به نشانی  زا 3. آقای محمد تقی لباف فر زند حسن میر فر
ل المکان خواسته ها : 1. الزام به انتقال سند رسمی 2. اثبات مالکیت ) مالی  مجهو

ل(   غیر منقو
وس داوری دولت آبادی 2. محمد  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سیر
یتا 6. فاطمه 7. زهره 8 . زهرا همگی داوری دولت آبادی  3. سیاوش 4. سعید 5. آز
رضا   .1 آقایان  طرفیت  به  پور  عباس  اکبر  آقای  وکالت  با  رضا  مرحوم  زندان  فر
زند محمد حسن 3. غالمحسین  زا 2. محمد تقی لباف فر زند حسن میر داوری فر
محکومیت  و  خواهان   مالکیت  تایید  خواسته  به  حسن   محمد  زند  فر لباف 
رعه دره  خواندگان به انتقال رسمی نیم طاق )معادل 36 سهم مشاع( از 28 طاق مز
به پالک ثبتی 396 بخش 16 ثبت اصفهان دبه انضمام خسارات قانونی دادگاه در 
خصوص رتایید مالکیت نظر به اینکه مالک سابقه ثبتی دارد و طرح چنین دعوایی 
یه کارشناسی نظر  در این فرض فاقد مجاهت قانونی است به استناد ماده 2 و نظر
از قانون مذکور قرار رد  به عدم توجه دعوی به ایشان به استناد بند 4 ماده 84 
به  عنایت  با  لباف(  )غالمحسین  سوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  و   صادر  دعوی 
یه  نظر و  ثبتی  استعالم  و  خواهان  ابرازی  مستندات  و  مدارک  و  ونده  پر محتویات 
کارشناسی و عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه خواسته خواهان را 
وارد تشخیص  با استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف سوم به انتقال رسمی نیم طاق از 28 طاق پالک 

ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  رعه دره به انضمام پرداخت هز 396 موسوم به مز
یخ ابالغ قابل  وز از تار وفق تعرفه محکوم می گردد این رای غیابی و ظرف بیست ر

وز دیگر قابل تجدید نظر خواهی است. واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست ر
دادرس محاکم عمومی دادگستری شهرستان برخوار

یخ  95/02/29 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/264/م الف به تار
مفاد آراء 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  شماره های  آرای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مشاعی   رسمی مالکیت  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت 
ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  وزی  مفر تسلیمی تصرفات  عادی  اسناد  و 
ز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  می شو آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  د  اعتراض دادخواست خو یخ تسلیم  تار از  ماه 
طبق  اعتراض  ل  وصو عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
 1391114402018002992 ونده  پر کالسه   139560302018000106 شماره  رای  برابر 
اصفهان  از  صادره   1834 شناسنامه  شماره  به  حسن  زند  فر حبیبی  رضا  آقای 
وی  بر ر بع احداثی  96.60 متر مر نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
اصفهان  ثبت   16 بخش  عصر  ولی  شهرک  در  واقع  اصلی   28 پالک  از  قسمتی 

یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسیب سعیدی خر
ل: 1395/03/03 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18 تار
یخ  تار به  شماره:37/05/223/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25

مفاد آراء 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  رسمی آگهی  سند  فاقد 
سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین   قانون 

 رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  شماره های  آرای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مشاعی   رسمی مالکیت  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت 
ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  وزی  مفر تسلیمی تصرفات  عادی  اسناد  و 
ز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  می شو آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  د  اعتراض دادخواست خو یخ تسلیم  تار از  ماه 
طبق  اعتراض  ل  وصو عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
ونده 1391114402018002679  1-برابر رای شماره 139560302018000290 کالسه پر
زند حیدر بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان نسبت  خانم سمیه شفیعی فر
بع  مر متر   729.49 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  به 

 16 بخش  آباد  دولت  در  واقع  اصلی   313 اصلی  پالک  از  قسمتی  وی  ر بر  احداثی 
یداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی ثبت اصفهان خر

ونده  پر کالسه   139560302018000289 شماره  رای  برابر   -2
بشماره  حسین  زند  فر علویجه  زاده  کبیر  جمیله  خانم   1391114402018002677
شناسنامه 5152 صادره از علویجه نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
وی قسمتی از پالک اصلی 313  بع احداثی بر ر کارگاه به مساحت 729.49 متر مر
رسمی آقای  مالک  از  یداری  خر اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت  در  واقع  اصلی 

حسن کمالی دولت آبادی
ونده 391114402018002676  3-برابر رای شماره 139560302018000288 کالسه پر
زند حیدر به شماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان  آقای حجت اله شفیعی فر
متر   729.49 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
وی قسمتی از پالک اصلی 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش  بع احداثی بر ر مر

یداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی 16 ثبت اصفهان خر
ونده 391114402018002678  4- برابر رای شماره 139560302018000287 کالسه پر
زند حیدر به شماره شناسنامه 7712 صادره از اصفهان  آقای قدرت اله شفیعی فر
 729.49 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
آباد  دولت  در  واقع  اصلی   313 اصلی  پالک  از  قسمتی  وی  ر بر  احداثی  بع  مر متر 
دولت کمالی  حسن  رسمی آقای  مالک  از  یداری  خر اصفهان  ثبت   16  بخش 

 آبادی
ل: 1395/03/03 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18 تار
یخ 95/2/25 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/230/الف/م به تار

مفاد آراء 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  شماره های  آرای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مشاعی   رسمی مالکیت  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت 
ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  وزی  مفر تسلیمی تصرفات  عادی  اسناد  و 
ز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  می شو آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  د  اعتراض دادخواست خو یخ تسلیم  تار از  ماه 
طبق  اعتراض  ل  وصو عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر
ونده  ر به دادگاه نیست.1-برابر رای شماره 139560302018000110 کالسه پر متضر
بشماره  اکبر  زند  فر یچه  در لو صادقیان  ل  بتو خانم   1391114402018001854
از برخوار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  شناسنامه 23 صادره 
وی قسمتی از پالک 105 اصلی واقع در  بع احداثی بر ر خانه به مساحت 200 متر مر
یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای  دولت آباد بخش  16 ثبت اصفهان خر

یچه در حبیب اله صادقیان لو
ونده  پر کالسه   139560302018000109 شماره  رای  برابر   -2
شناسنامه  بشماره  علیرضا  زند  فر هنرمند  حسین  آقای   1391114402018001855
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  برخوار  از  صادره   55
وی قسمتی از پالک 105 اصلی واقع در دولت آباد  بع احداثی بر ر مساحت 200 متر مر
یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای حبیب اله  بخش  16 ثبت اصفهان خر

یچه در لو صادقیان 
ل: 1395/03/03 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18 تار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/227/الف/م 

یخ 95/2/25 به تار



کامــل شــدن محاصــره خرمشــهر، نیروهــا وارد خرمشــهر  همزمــان بــا 
شــدند. نیروهــای دشــمن، فوج فــوج می آمدنــد و تســلیم می شــدند. 
حــدود پانــزده هــزار نفــر اســیر شــدند؛ فکــر می کنــم بیشــتر اســرا را پیاده 

بــه پشــت خــط آوردنــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از فــارس، ســوم خــرداد ســالروز  گــزارش  بــه 
آزادســازی خرمشــهر یکــی از روزهــای درخشــان در تاریــخ معاصــر 
اســت و یــادآوری آن روزهــا می توانــد موجــب زنــده مانــدن مردانگــی 

ــی شــود. رزمنــدگان ایران
 کتــاب »از خامنــه تــا خرمشــهر« اثــر اســماعیل اســماعیلی مشــنقی
روزهــای  بــه  آن  از  بخشــی  در  کــه  اســت  رزمنــده  ایــن  خاطــرات 
کتــاب نگارنــده  اردیبهشــت و خــرداد ســال 61 اشــاره دارد. در ایــن 
بــدون هرگونــه سانســور و بــا صمیمیتــی در خــور توجــه خاطــرات خــود 
کتــاب آمــده  کــرده اســت. در ادامــه بخشــی از خاطــرات ایــن  را بیــان 

اســت.
*از اصابت تیر به قلب تا قبولی در رشته پزشکی شهید زنده

گلولــه بــه ســینه اش خــورد و از پشــت ســر درآمــد.  دوســت مــا، موحــد، 
کــرده و چفیــه اش را روی صورتــش  فقــط توانســتیم او را رو بــه قبلــه 
ــی  ــی لطف ــد. عل ــف نمی دادن ــازه توق ــویم. اج ــوری رد ش ــیم و ف بکش
کــن  خیلــی بــا موحــد صمیمــی بــود. موحــد می گفــت: »مــرا حــال 
گریــه  صــد تومــان بــه تــو بدهــکارم؛ از خانــواده  ام بگیــر.« علــی لطفــی 

می کــرد و می گفــت: »االن چــه وقــت ایــن حرف هاســت.«
بعدهــا در دانشــگاه شــهید بهشــتی یــک روز موحد را دیــدم. اول گریه 

کردیــم و پــس از تعارفــات معمــول گفتــم: »اینجــا چــکار می کنی؟«
- دانشجو هستم.

- چه رشته ای می خوانی؟
- پزشکی می خوانم.

- پس از این به بعد شما را دکتر صدا کنیم؟
- نه بابا من همان موحد قبلی، مخلص شما هستم.

کاس نــذاری و تحویل مــان  - وجدانــی وقتــی دکتــر شــدی بــرای مــا 
بگیری!

- ما کی هستیم؟ شما باید ما را تحویل بگیری.
کــه پزشــکی می خوانــی بگــو ببینــم، از دیــد علمــی چطــور شــد  - حــاال 
گلولــه بــه ســینه ســمت چــپ تــو خــورد و از پشــت درآمــد؛ ولــی بــه  آن 

قلبــت نخــورد؟
- ایــن کار خداســت، علــم از تفســیر آن عاجــز اســت. اصــا مثــل اینکه 
کــرده و آن   گلولــه موقــع رســیدن بــه قلــب یــک مســیر هالــی را طــی 

ج شده بود. را دور زده و از پشت خار
لود برای رفع تشنگی گل آ  *آب 

نیروهــای ســالم هــم تشــنه بودنــد و آب نداشــتند. نیروهــای زخمــی 
هــم آنقــدر خــون از بدنشــان رفتــه بــود کــه از تشــنگی جــان می دادند. 
کــه هیــچ یــک از نیروهــای تــدارکات  آتــش دشــمن آنقــدر شــدید بــود 

و حمــل آب و ...، جرئــت نمی کــرد پایــش را در آن منطقــه بگــذارد. 
گــر هــم جرئــت می کــرد، در همــان دقایــق اول ماشــینش منهــدم و  ا

خــودش هــم شــهید می شــد.
گذشــت ســقای  کــه چنــد ســال برایــم  گذشــت چنــد ســاعت  پــس از 
کــه تــه آن  کــه یــک دبــه بیســت لیتــری  گذشــته ای را دیــدم  از جــان 
شــاید پنــج لیتــر آب بــود را پامرغــی روی زمیــن می کشــد و بــه طــرف 
مــن می آیــد. خیلــی خوشــحال شــدم؛ نزدیــک بــود بــه طرفــش حملــه 
کنــم و دبــه را از دســتش بگیــرم و همــه آب را بــا دبــه اش بخــورم. 
بــه  تیرهــا  تــا  را می دزدیــد  ســرش  کــرد.  نــگاه  مهربانــی  بــا  مــرا  او 
پیشــانی اش نخــورد. فــوری لیــوان پاســتیکی قرمزرنگــی را درآوردم 
و جلــوی دبــه گرفتــم. یــک قطــره آب روی دســتم ریخــت؛ فــوری آن 
گرمــی هــوا مثــل آب جــوش شــده بــود؛ احســاس  ــر  را لیســیدم. در اث
کــردم دســتم ســوخت. بنــده خــدا یــک چهــارم لیــوان بیشــتر آب 
نریخــت. بــا اعتــراض گفتــم: »آقاجــان، پــرش کــن؛ ایــن یــک ذره بــه 

ــوم.« ــیر نمی ش ــورم س ــم بخ ــوان ه ــن ده لی ــد؛ م ــا می رس کج
گفت: »باید به بقیه هم برسد.«

ک نــرم در آب ریختــم و مثل چای شــیرین  قبــول کــردم؛ مقــداری خــا
بــه هــم زدم؛ آب گل آلــود شــد و مقــدار آن را تــا نصــف لیوان رســید؛ آن 

را بــا ولــع خاصــی ســر کشــیدم؛ واقعــا آب حیــات بود.
کریز به قیمت قطع پا کردن پشت خا *چای درست 

بــاالی  تقریبــا  کــه  هم گروهانی هــا  از  نفــر  یــک  مقــدم،  خــط  در 
روزی  و  بــود  آورده  کتــری همراهــش  یــک  داشــت،  ســال  پنجــاه 
بــه  کــرده و چایــی درســت می کــرد. هرچــه  آتــش روشــن  چندبــار 
می کنــی روشــن  آتــش  کــه  شــما  جــان،  بــرادر  می گفتیــم   ایشــان 

دود آن را عراقی هــا می بیننــد و اطــراف آن را هــدف قــرار می دهنــد 
قبــول نمی کــرد.

اهــواز  راه آهــن  بــود،  مــا  دفاعــی  خــط  کــه  کریــز  خا بــاالی   از 

ــرای بســتن ریل هــا  ــی ب ــرد. از الوارهــای چوب ــور می ک - خرمشــهر عب
کــرده بودنــد. وقتــی ترکــش خمپــاره یــا تــوپ  بــه الوارهــا  اســتفاده 
می خــورد، آن هــا را تکه تکــه می کــرد و آن بنــده خــدا از آن هــا بــه 

عنــوان هیــزم اســتفاده می کــرد.
چوب هــا  تکــه   می رفــت.  کریــز  خا روی  یک بــار  ســاعت  هرچنــد 
می رفــت کریــز  خا بــاالی  وقتــی  مــی آورد.  و  می کــرد  جمــع   را 

آن جــا  تانــک  مســتقیم  تیــر  و  خمپــاره  بــا  و  می دیــد  را  او   دشــمن 
را نشــانه می گرفــت. تــا عراقی هــا بــه خــود بجنبنــد و ساح های شــان 
می آمــد.  پاییــن  و  می کــرد  جمــع  را  هیزم هــا  او  کننــد،  تنظیــم  را 
گلوله بــاران می کردنــد. مــا هــر چــه  عراقی هــا هــم همــان نقطــه را 
کریــز  خا روی  شــما  محتــرم،  آقــای  می گفتیــم  و  می دادیــم  تذکــر 
مــی روی، بــرای دشــمن هــدف می شــوی و دشــمن همــان نقطــه 
را می کوبــد و دیگــر برادرهــا آســیب می بیننــد، قبــول نمی کــرد و از 
کــردن خــودش را یــک  کــردن لــذت می بــرد و هیــزم جمــع  لجبــازی 

می دانســت. شــجاعت  نــوع 
تــا  کریــز رفــت  بــاالی خا کــردن هیــزم  بــرای جمــع  آنقــدر  باالخــره 
کردنــد و ایــن دفعــه وقتــی بــاالی  گــرای آن جــا را ثابــت  عراقی هــا 
کریــز رفــت، بــا خمپــاره آن جــا را هــدف قــرار دادنــد و یــک پــای  خا
گفتیــم هرچــه بــا  آقــای لجبــاز قطــع شــد. مــا هــم خوشــحال شــدیم؛ 
کار  ــره  ــرد و باالخ ــول نک ــرو، قب ــاال ن ــم آن ب گفتی ــا  ــن آق ــه ای ــق ب منط

دســت خــودش داد... .
*یا شهید می شویم یا خرمشهر را آزاد می کنیم

عــراق 36 هــزار نیــرو در خرمشــهر داشــت. مــا 36 هــزار نیــرو را در 
گــردان خودمــان می دیدیــم و فکــر می کردیــم 36 هــزار نفــر  مقابــل 
نــه بــا کشــتن تمــام می شــود و نــه بــا اســیر گرفتــن. واقعــا هــم 36 هــزار 

کــم نبــود.  نیــرو، 
گفــت: »عــراق 36  کــرد و  حاج احمــد متوســلیان شــروع بــه ســخنرانی 

هــزار نیــرو در خرمشــهر دارد؛ مــا در ایــن چنــد روز بــه عــراق مهلــت 
دادیــم تــا شــاید صــدام ســر عقــل بیایــد و نیروهــای خــود را عقــب 
هــم  آن هــا  باالخــره  بدهــد؛  نجــات  را  نیروهایــش  جــان  و  بکشــد 
کــه صــدام احمق تــر از ایــن اســت؛  مســلمان هســتند؛ ولــی دیدیــم 
کنــد و مــا بایــد او   نخواســت داوطلبانــه از خرمشــهر عقب نشــینی 

را وادار کنیم که خرمشهر را تخلیه کند و خرمشهر آزاد شود.«
کــه توانایــی اش  بعــد هــم ادامــه داد: »بــرادران! آن پیــرزن روســتایی 
ــودش و  غ را خ ــر ــت، تخم م ــه اس ــه جبه غ ب ــر ــدد تخم م ــه دو ع هدی
کــه  اســت  بــه جبهــه می فرســتد، منتظــر  و  بچــه اش نمی  خورنــد 
کنیــد. االن همــه مــردم ایــران چشــم بــه راه  شــما خرمشــهر را آزاد 
 آزادی خرمشــهر هســتند؛ مــا چطــور می توانیــم بــه ایــن مــردم خــوب 
کنیــم؟ مــا چطــور  کــه نتوانســتیم خرمشــهر را آزاد  و مؤمــن بگوییــم 
بــه امــام بگوییــم خرمشــهر را نتوانســتیم آزاد کنیم؟ شــماها کدامتان 
حاضــر هســتید جلــوی دوربیــن تلویزیــون بگوییــد ای مــردم ایــران 
ای خانــواده شــهدا، ای امــام عزیــز، مــا نتوانســتیم خرمشــهر را آزاد 

کنیــم؟!«
ســخنرانی حــاج احمــد جنبــه خواهشــی داشــت؛ جنبــه دســتوری 
نداشــت. حرف هایــش واقعــا تاثیرگــذار بــود. انســان احســاس می کــرد 

ــا فرمانــده اش یــک روح در دو بــدن اســت. ب
گفــت: »مــا این جــا پیمــان  حــاج  احمــد در پایــان ســخنرانی هــم 
بــه خانــه  نکنیــم،  آزاد  را  تــا خرمشــهر  مــا  می بندیــم و می گوییــم 
برنخواهیــم گشــت؛ یــا شــهید می شــویم یــا خرمشــهر را آزاد می کنیــم. 

دو راه بیشــتر نداریــم یــا پیــروزی یــا شــهادت.«
گذاشــت. بــرای مــن  ســخنرانی ایشــان در روحیــه مــا خیلــی تاثیــر 
طــوری بــود مثــل اینکــه تــازه از تهــران به منطقــه آمــده ام. کمر همت 
گفتــم: »توکلــت علــی اهلل، اول پیــروزی، دوم پیــروزی   را بســتم و 

در نهایت شهادت.« 
ــه  ــرا ب ــال اس ــرای انتق ــه ب ک ــود  ــن ب ــادی ای ــه روال ع ــوال در جبه معم
کــم  سن وســال اســتفاده  پشــت جبهــه، از بســیجی های ریزنقــش و 
کننــد؛ هــم عراقی هــا بــا آن هیــکل درشتشــان تحقیــر می شــدند و هــم 

از بچــه  بســیجی ها اســتفاده بهینــه می شــد.
کامــل شــدن محاصــره خرمشــهر، بــا بســتن منطقــه پــل  همزمــان بــا 
کســازی وارد خرمشــهر شــدند. نیروهــای دشــمن  نــو، نیروهــا بــرای پا
فوج فــوج می آمدنــد و تســلیم می شــدند. بــرای حمــل اســرا اتوبــوس 
کارخانــه لولــه و نــورد اهــواز و شــرکت واحــد اتوبــوس آورده  کــم بــود؛ از 
بودنــد؛ ولــی بــاز هــم جوابگــو نبــود. حــدود 15 هــزار نفــر اســیر شــدند؛ 

فکــر می کنــم بیشــتر اســرا را پیــاده بــه پشــت خــط آوردنــد.
ــا بــه ارونــدرود  کشــته شــدند ی بقیــه 36 هــزار نیــروی عراقــی هــم یــا 
کننــد یــا غــرق شــدند.  کننــد یــا توانســتند فــرار  کنان فــرار  زدنــد تــا شــنا
کمــک خداونــد ایــن همــه نیــرو از هــم پاشــید، خرمشــهر آزاد شــد  بــا 

و دل امــام شــاد.

برشی از یک کتاب بمناسبت سوم خرداد

چگونه ۱۵هزار اسیر عراقی خرمشهر  منتقل شدند؟  معاون فرهنگی قوه قضاییه 
خطاب به نیروی انتظامی در کرمان:

 در راستای امر به معروف 
ونهی از منکر، فریب امواج 

روشنفکری را نخورید
ــد  ــر اینکــه بای کیــد ب ــا تا معــاون فرهنگــی قــوه قضاییــه ب
کاری در  کــه چــه  کار زیــاد شــود تــا ببینیــم  ماحظــات 
کــرد: مــا بــه دنبــال آمــار  جامعــه اثربخــش اســت، اظهــار 
نیســتیم و نیروهــای انتظامــی نیــز در ایــن راســتا بایــد 
مراقــب سوء برداشــت ها باشــند و فریــب بعضــی از امــواج 

را نخورنــد.
گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین  بــه 
»هــادی صادقــی« روز شــنبه اول خردادمــاه در جلســه 
ــا  کرمــان ب ــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان  ســتاد امــر ب
بیــان اینکــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در راســتای 
حضــرت  مدنظــر  کــه  اســت  حقــی  دولــت  برپایــی 
مهدی)عــج( در جامعــه می باشــد، ادامــه داد: امــر بــه 
کــه همــه  معــروف و نهــی از منکــر، فریضــه ای عــام اســت 

کننــد. دســتگاه ها بایــد بــه آن توجــه 
صادقــی بــا بیــان اینکــه در مقولــه امربــه معــروف و نهــی 
کار  بایــد  می کنیــم  عملــی  کار  اینکــه  از  بیــش  منکــر  از 
مباحثاتــی در جلســات داشــته باشــیم، افــزود: بــا ارایــه 
کــه  اســت  مناســب  راهکارهــای  و  موثــر  پروژه هــای 

کنیــم. زیــاد  را  میــدان  در  عملیاتــی  کار  می توانیــم 
معــاون فرهنگــی قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه بایــد روش 
کار  و چگونگــی عمــل موثــر آمــوزش داده شــود تــا انتهــای 
کــرد:  ــر باشــد، بیــان  ــه معــروف و نهــی از منکــر موث امــر ب
گــر هفــت هــزار پلیــس را بــرای امــر بــه معــروف بســیج  ا
کنیــم  می کنیــم بایــد هفــت میلیــون انســان را هــم آمــاده 
تــا رفتــار خشــمگین و برخــورد تنــد هیــچ اثــری در جامعــه 
کار  بایــد ماحظــات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  نگــذارد. وی 
کاری در جامعــه اثربخــش  کــه چــه  زیــاد شــود تــا ببینیــم 
کــرد: مــا بــه دنبال آمــار نیســتیم و نیروهای  اســت، اظهــار 
انتظامــی نیــز در ایــن راســتا بایــد مراقــب سوء برداشــت ها 

باشــند و فریــب بعضــی از امــواج را نخورنــد.
و  کنیــم  کار  نبایــد جوگیرانــه  اینکــه  بیــان  بــا  صادقــی 
بیــان  گیــرد،  صــورت  نبایــد  رهاســازی  آن  مقابــل  در 
ــد،  ــی آی ــد م ــا پدی ــه م ــه علی ک ــنفکری  ــواج روش ــرد: از ام ک
بایــد محکــم  بــه معــروف  امــر  کار  بترســیم و در  نبایــد 
گفــت:  کنیــم. معــاون فرهنگــی قــوه قضاییــه  ایســتادگی 
کــه ادای روشــنفکران غربــی را یــاد می گیرنــد   افــرادی 

پایبندی های غربی ها را نیز یاد بگیرند.

کرمان 

 کاشانی ها با 10 هزار شاخه گل 
راهی جمکران شدند

قافلــه 2 هــزار نفــری انتظــار از کاشــان بــرای هفتمیــن ســال متوالــی با 
10 هــزار شــاخه گل صبــح دیــروز یکشــنبه بــه مناســبت میــاد آخریــن 

منجــی عالــم بشــریت مهــدی موعود)عــج( راهــی جمکران شــد.
مجمــع  مســئول  قائمــی،  محمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
فرهنگــی یــا مهدی)عــج( کاشــان اظهــار کرد: ایــن قافلــه در قالب 50 

دســتگاه اتوبــوس عــازم مســجد مقــدس جمکــران  شــد. 
کاشــانی های  اســت  قــرار  افــزود:  کاشــانی  محمدمهــدی  قائمــی 
منتظــر بــا افراشــتن یک هــزار پرچــم منقــش بــه دعــای »اللهــم عّجل 
کیلومتــری بلــوار پیامبراعظــم)ص( را  لولّیــک  الفــرج« مســیر پنــج 
بــه ســمت مســجد مقــدس جمکــران پیــاده طــی  کننــد. وی تاکیــد 
کــرد: همچنیــن قــرار اســت پرچمــی بــه طــول 110 متــر مزّیــن بــه 
عبــارت متبــرک »یــا رب الحســین)ع( بحق الحســین)ع( اشــف صــدر 
کــه در اربعیــن حســینی نیــز در  الحســین)ع( بظهــور الحجه)عــج(« 
ــاپیش  ــود، پیش ــا ب کرب ــا  ــف ت ــیر نج ــینی در مس ــران حس ــت زائ دس

ــه در دســتان منتظــران افراشــته باشــد.  قافل
کاروان قافلــه انتظــار پــس از حضــور در مســجد  بــه  گفتــه قائمــی 
مقــدس جمکــران و اجــرای مراســم مولــودی و مدح امــام زمان)عج( 

بــه همــت بانیــان خیــر بــا صــرف ناهــار پذیرایــی می شــوند. 
تامیــن  کاشــان،  مهدی)عــج(  یــا  فرهنگــی  مجمــع  مســئول 
شــهروندان  و  خیــران  مشــارکت  بــا  را  برنامــه  ایــن  هزینه هــای 

کــرد. عنــوان  کاشــان  متدیــن  و  والیتمــدار 

 تجمع بزرگ شهروندان ارشد 
شهراصفهان در پاتوق تجربه 

شــهروندان ارشــد شــهر اصفهــان با حضــور در برنامه »پاتــوق تجربه« 
شــعار »ســالمندی فصــل جدیــد زندگــی« را محقق می ســازند.

گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری  ــه  ب
گفــت: پاتــوق  ــا بیــان ایــن مطلــب  ــه ب ــاغ تجرب اصفهــان، رییــس ب
تجربــه بــا رویکــرد و شــعار »ســالمندی فصــل جدیــد زندگــی« از ســوی 

بــاغ تجربــه در ســه نقطــه شــهر برگــزار خواهــد شــد.
فریبــا زارعــان اظهــار داشــت: برنامــه پاتــوق تجربــه بــا هــدف احیــای 
دوران  در  زندگــی  بــه  امیــد  باالبــردن  و  ســازی  فرهنــگ  هویــت 
فرهنگــی  ســازمان  بــه  وابســته  تجربــه  بــاغ  ســوی  از  ســالمندی 

تفریحــی شــهرداری اصفهــان برنامــه ریــزی شــده اســت.
وی افــزود: ارائــه بــازی هــای بومــی و ســنتی شــامل یــک قــل دو 
گیــری، زو، دوز و ... بــه منظــور ایجــاد  قــل، تیلــه بــازی، نشــانه 
حــس نوســتالژی در بیــن مخاطبیــن از جملــه برنامــه هــای بخــش 
کــرد: پاتــوق تجربــه در دومیــن  اول ایــن پاتــوق اســت.وی تصریــح 
بخــش برنامــه بــا حضورهنرمنــدان پیشکســوت اصفهــان از جملــه 
کلیلــی بــه اجــرای برنامــه هــای نمایشــی  اســتاد حریرچیــان و حســن ا
و موســیقی مــی پردازد.رییــس بــاغ تجربــه ادامــه داد: برنامــه پاتــوق 
ــا 20 در  ــاعت 16:30 ت ــه روز از س ــدت س ــه م ــاه ب ــه از 4 خردادم تجرب
ســه نقطــه شــهر و در دو بخــش ویــژه عمــوم شــهروندان و بــه ویــژه 

سالمندان)شــهروندان ارشــد شــهر اصفهــان( برگــزار مــی شــود.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر دوشنبه  3  خردادماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 160کاشانی ها با 10 هزار شاخه گل راهی... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
3245فرعی  پالک  شماره  یکبابخانه  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   7897 پالک  از  شده  وز  مفر
خوراسگانی   طغیانی  زهرا  خانم  و  یان  جعفر حسن  آقای  بنام  ثبتی  ونده  پر
های  شماره  های  رای  و  است  ثبت  یان  جر در  عباسعلی    و  حسین  زندان  فر
 1394/11/03 مورخه   139460302027026786 و   139460302027026785
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از 
منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  ق  شر
دستور  به  بنا  اینک  است  ده  نبو قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  د  حدو تحدید 
متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت 
 9 ساعت  شنبه    وزسه  ر  1395/04/30 یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید 
لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین  وع و بعمل خواهد آمد  صبح در محل شر
یابند  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور و 
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  د تا سی ر تنظیم صورتمجلس تحدید حدو
تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86
اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض 
اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  د  خو دعوی  طرح  گواهی  و 
و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
خواهد ادامه  رات  مقر رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون   ثبت 

هادیزاده  حسین  الف  م   /5549: شماره   1395/03/03 انتشار:  یخ  تار داد.   
ق اصفهان  ییس ثبت اسناد و امالک منطقه شر ر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
واقع   10393/3411 شماره   پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
جبلی    غفوری  اله  رحمت  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
 139460302027027598 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در  اله  شکر  زند  فر
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   94/11/15 مورخ 
اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  ق  شر منطقه  امالک  و 
اینک  است  ده  نبو قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  د  حدو تحدید  اینکه  به  توجه 
نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا 
وزدو شنبه   ساعت 9  یخ 95/03/31 ر د ملک مرقوم در تار متقاضی تحدید حدو
لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین  وع و بعمل خواهد آمد  صبح در محل شر
یابند  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور و 
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  د تا سی ر تنظیم صورتمجلس تحدید حدو
تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86
اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض 
اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  د  خو دعوی  طرح  گواهی  و 
و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
خواهد ادامه  رات  مقر رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون   ثبت 

 داد. 
و  اسناد  ثبت  ییس  ر هادیزاده  الف  م   /5664: شماره   95/3/3 انتشار:  یخ  تار

ق اصفهان  امالک منطقه شر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
فرعی   3405 پالک    شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   10393 پالک  از  شده  وز  مفر
لطفی   لعیا  خانم  و  نائینی  علی  بنده  رضا  محمد  آقای  بنام  ثبتی  ونده  پر
های  شماره  های   رای  و  است  ثبت  یان  جر در  اله  نعمت  و  خلیل  زندان   فر
از   1394/03/12 مورخه   139460302027002133 و   139460302027002134
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف 
ق  شر منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
اینکه تحدید  به  توجه  با  و  به ملک مرقوم صادر گردیده است  اصفهان نسبت 
قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  ده  نبو قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  د  حدو
تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر 
صبح   9 ساعت  شنبه    وزسه  ر  1395/04/14 یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در 
یابند  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  د تا سی ر تنظیم صورتمجلس تحدید حدو
تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86
اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض 
اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  د  خو دعوی  طرح  گواهی  و 
و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
خواهد  ادامه  رات  مقر رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون   ثبت 

داد. 
ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /5866: شماره   1395/03/03 انتشار:  یخ  تار

ق اصفهان ثبت اسناد و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

فرعی   3402 پالک    شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
ونده  وز شده از پالک 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر مفر
زندان  نصر اله  یفی کبر آبادی  فر ثبتی بنام آقای ناصر زمانی و خانم صولت شر
یان ثبت است و رای های  شماره های 139460302027024302  و فرج اله در جر
اختالف  حل  هیات  طرف  از   1394/09/29 مورخه   139460302027024303 و 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ملک  به  نسبت  اصفهان  ق  شر منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی 
اولیه پالک اصلی  د  اینکه تحدید حدو به  با توجه  و  مرقوم صادر گردیده است 
قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  ده  نبو قانونی  فوق 
یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 
وع و بعمل خواهد آمد  وزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شر 1395/04/15 ر
و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا 
امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت 
سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست  ظرف مدت یک ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی  به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
به  میتواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

رات ادامه خواهد داد.  مقر

ییس ثبت  یخ انتشار: 1395/03/03 شماره :6020/ م الف حسین هادیزاده ر تار
ق اصفهان اسناد و امالک منطقه شر

گهی فقدان سند مالکیت  آ
در  واقع   15201/2858 پالک  ششدانگ  مالک  نگهدار  زند  فر رنجبر  مسلم  آقای 
د  بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهو
رسما گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت پالک مزبور که در صفحه 227 
دفتر 87 ذیل ثبت 14094 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است  و 
ششدانگ پالک بموجب سند انتقال شماره  147957-92/02/23 دفتر خانه 12 
اصفهان بنامبرده انتقال داده شده است و بموجب سند رهنی شماره 147958- 
92/01/23 دفتر خانه 12 اصفهان ششدانگ پالک در رهن بانک صادرات قرار 
طبق  ده  نمو المثنی  سند  صدور  درخواست  و شده  د  مفقو جابجائی  بعلت  دارد 
د که  تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شو
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 
وز به  یخ انتشار این آگهی تاده ر د باشد از تار د اسناد مالکیت مزبور نزد خو وجو
د را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند  این اداره مراجعه و اعتراض خو
ارائه کننده مسترد   معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 

گردد. 
سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  ر  مقر مهلت  ظرف  اگر 
خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نگردد  ارائه 
شر اسناد  ثبت  منطقه  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /6150: شماره   شد. 

 اصفهان
احضار متهم

 : ونده  پر شماره   9510463757300011  : خواست  در  شماره 
 : تنظیم  یخ  تار  911643  : شعبه  بایگانی  شماره   9109983757301538
یت  با مدیر : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان  1395/02/23 خواهان 
ل  زند رضا به نشانی مجهو آقای سعادت بهرامی خوانده : آقای علی ابراهیمی فر
تنفیذ  و  تایید   : خواسته  مهردشت  بخش  عمومی  دادگاه  حضور:  محل  المکان 
یال و خلع  26000000 میلیون ر فسخ قرار داد تخصیص انتفاع فی مابین به مبلغ 
از  وارده  و جبران مطلق خسارات  یال  ر میلیون   25000000 مبلغ  به  آن مقوم  از  ید 
گردد  می  ابالغ  شما  به  وسیله  بدین  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز جمله 
بهرامی  سعادت  آقای  یت  مدیر با  اصفهان  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
تخصیص  داد  قرار  فسخ  تنفیذ  و  تایید  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  دادخواستی 
آن  از  ید  خلع  و  یال  ر میلیون   26000000 مبلغ  به  مقوم  مابین  فی  انتفاع  حقوق 
جمله  از  وارده  خسارات  مطلق  جبران  و  یال  ر میلیون   25000000 مبلغ  به  مقوم 
عمومی  دادگاه  شعبه  در  که  ده  نمو مطرح  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز
شماره  دادنامه  موجب  به  و  رسیدگی   911643 کالسه  تحت  دشت  مهر  بخش 
بر بی حقی خواهان صادر گردیده  92/10/30 حکم   –  9209973757301837
ده است و علیهذا  و خواهان نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدید نظر خواهی نمو
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  استناد  به  شما  دن   بو المکان  ل  مجهو لحاظ  به 
وزنامه  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از ر
یخ نشر آگهی در  های کثیر االنتشار آگهی می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تار
د از موضوع دادخواست  این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خو
در  و  شده  مطلع  کامل  طور  به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  و  دادنامه  متن 
صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. شماره : 5677/ 

م الف مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش مهر دشت
گهی ابالغ نسخه دادخواست و ضمائم دادخواست تجدید نظر آ

ونده : 9109983720301362  شماره در خواست : 9510463720300001 شماره پر

دادنامه  به  1395/02/21 نسبت  تنظیم:  یخ  تار  911362  : بایگانی شعبه  شماره 
حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه   94/09/28 مورخ   9409973720301212 شماره 
گلپایگان تجدید نظر خواه : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تجدید 
نظر خواندگان : علیرضا تعالی و محمد جواد تعالی و محمد رضا سلسله تجدید 
دادگاه  دوم  شعبه   94/09/28 مورخ   940-1212 شماره  دادنامه   : خواسته  نظر 
دن تجدید نظر خوانده  ل المکان بو حقوقی گلپایگان نظر به اینکه بواسطه مجهو
لذا در  ده  لوایح میسور نبو تبادل  ثانی دادخواست و ضمائم جهت  ابالغ نسخه 
یکی  در  مرتبه  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  راستای 
وز  تا تجدید نظر خوانده ظرف مهلت ده ر از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
و  دادخواست   ثانی  نسخه  دادگاه  این  دفتر  به  مراجعه  با  آگهی  نشر  یخ  تار از 
ضمائم را تحویل و چنانچه مطلبی دارد کتبا به این دادگاه اعالم نمایند در غیر 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /78  : شماره  د.  میگرد  اقدام  رات  مقر وفق  اینصورت 

دوم دادگاه حقوقی گلپایگان – مجید حبیب زاده
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مهدی  غالمرضا  خواهان   31 ح/  ش   171/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  فر تقدیم نمو دی  اله محمو به طرفیت اسد  بر:مطالبه وجه  دادخواستی مبنی 
وزشنبه  مورخ 95/4/5ساعت 15:30تعیین گردیده  است .وقت رسیدگی برای ر
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  ل  مجهو به  توجه  با  است. 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای   2 شماره  31مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   5728/م 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  غالمی  مهدی  خواهان   950180 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  پویا  شاپورمهر طرفیت  به  بر:مطالبه 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8:00 95/4/8ساعت  مورخ  وز.........  ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف حل  شورای   2 شماره  14مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  5729/م   شماره: 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 191/95 ش 26 خواهان علی عبدالهی دادخواستی  در خصوص پر
است  ده  نمو تقدیم  جعفری  ناصر   – جعفری  محمد  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
تعیین   4/30 ساعت   95/5/11 مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی  وقت   .
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  ل  مجهو به  توجه  با  گردیده 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر ل ارباب – ر خیابان سجاد- او
شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   –
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ 
26مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  5793/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان



کنش کمالوند به ثبت قرارداد  وا
خسوس با گسترش فوالد

کــه  خوزســتان  اســتقالل  دروازه بــان  خســوس،  فرنانــدو   
برتــری داشــت در نهایــت پیراهــن  لیــگ  چنــد پیشــنهاد 
کــرد. یکــی از مســئوالن  گســترش فــوالد را بــر تــن خواهــد 
تســنیم  بــه  ایــن خبــر  تاییــد  بــا  فــوالد  گســترش  باشــگاه 
ــال  ــه هیئــت فوتب ــا ب ــا آقــای آذرنی گفــت: خســوس همــراه ب
کــرد.  اســتان آذربایجــان شــرقی رفــت و قــراردادش را ثبــت 
فــوالد  گســترش  ســرمربی  کمالونــد،  فــراز  زمینــه  ایــن  در 
گفــت: مــا بــرای  بــه خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم 
ــی از  ــه یک ک ــم  ــر داری ــه مدنظ گزین ــد  ــان چن ــت دروازه م تقوی
ــن  ــد چنی ــدش نمی آی ــی ب ــچ تیم ــت. هی ــوس اس ــا خس آن ه
خســوس  بــا  مــا  توافــق  ولــی  کنــد؛  جــذب  را  دروازه بانــی 

کــره نکرده ایــم! بــا او مذا نــدارد و فعــال  صحــت 

 تا شروع لیگ مصدومیتم 
برطرف می شود

کــه 4 مــاه پیــش ربــاط صلیبــی اش را تحــت  رحیــم زبیــدی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ورزشــی  عمــل جراحــی قــرار داد، در 
اظهــار  فعلــی اش  وضعیــت  دربــاره  تســنیم،  خبرگــزاری 
داشــت: خــدا را شــکر شــرایط خوبــی دارم و تــا یــک مــاه دیگــر 
کــرد. مــن مشــکلی  هــم تمرینــات بدنســازی را آغــاز خواهــم 
بــرای همراهــی اســتقالل خوزســتان در شــروع لیــگ نــدارم و 
تــا آن زمــان مصدومیتــم برطــرف می شــود. دو فصــل دیگــر 
بــا اســتقالل خوزســتان قــرارداد دارم و دوبــاره بــرای ایــن تیــم 

کــرد. بــازی خواهــم 
باشــگاه ســپاهان  بــا  کــره عبــداهلل ویســی  وی دربــاره مذا
خوزســتان  اســتقالل  از  مربــی  ایــن  جدایــی  احتمــال  و 
گــر از اســتقالل  کــرده و ا کــرد: او تیــم مــا را قهرمــان  عنــوان 
کــرد.  خواهــد  تغییــر  چیزهــا  خیلــی  بــرود،  خوزســتان 
امیــدوارم  و  نیســت  خــوب  مــا  تیــم  بــرای  موضــوع  ایــن 
کــرات ویســی بــا ســپاهان خــراب شــود و او در تیــم مــا  مذا

 بماند.

 تماشای دیدار 
کتورسازی و النصر رایگان شد ترا

ــنیم  ــزاری تس ــل از خبرگ ــه نق ــن ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
خردادمــاه   5 چهارشــنبه  روز   20 ســاعت  کتورســازی  ترا
در ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( میزبــان تیــم النصــر امــارات 
خواهــد بــود و تماشــای ایــن دیــدار بــرای هــواداران رایــگان 
کشــورمان در دیــدار رفــت 4 بــر 1 نتیجــه را بــه  شــد. نماینــده 
گــذار کــرد و در صورتــی کــه در تبریــز موفــق به  تیــم اماراتــی وا
 پیــروزی 3 بــر 0 مقابــل ایــن تیــم شــود، می توانــد بــه جمــع 

8 تیم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.

کوتاه از ورزش

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا
سری مسابقات آبی به مناسبت 

هفته جوان برگزار شد
کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش   بــه 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر شــهرضا بــه همــت حــوزه 
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی، مســابقات آبــی همگانــی بــا 
شــعار آب، زندگــی، ســالمتی  بــه مناســبت هفتــه جــوان 
ــزار  ــا برگ ــار در اســتان اصفهــان در اســتخر دری ــرای اولین ب ب
گفــت:  شــد. محمدمهــدی موالییــان در ایــن خصــوص 
جــوان  هفتــه  مناســبت  بــه  کــه  آبــی  مســابقات  ســری 
همــت  بــه  و  دریــا   اســتخر  در   1395/2/31 جمعــه  روز 
ــزار  ــی برگ ــای همگان ــت ورزش ه ــهرضا و هیئ ــهرداری ش ش
 شــد شــامل 7رشــته متنــوع و جــذاب شــامل نفس گیــری
تــوپ  پرتــاب  آب،  در  دوچرخــه  پــا  آب،  در  طناب کشــی 
اســتخر  در  پیــاده روی  و  عمــق  در  پیــاده روی  آب،  در 
عزیــز  شــهروندان  خــوب  اســتقبال  بــا  کــه  بــود  کــودکان 
شــد  مواجــه  مختلــف  ســنی  رده هــای  در  ورزش دوســت 
و در پایــان  بــا حضــور شــهردار  و نمایندگانــی از شــورای 
اســالمی شــهر  شــهرضا هدایایــی همــراه بــا احــکام مربوطــه 
فرهنگی اجتماعــی  معــاون  شــد.  تقدیــم  برنــدگان  بــه 
مســئوالن  نــگاه  در  ورزش  افــزود:  همچنیــن  شــهرداری 
بایــد جایگاهــی در ردیــف ارزش هــای اجتماعــی داشــته 
گروهــی و  کــه ورزش و خصوصــا ورزش هــای  باشــد؛ چــرا 
همگانــی  جنبه هــای مختلــف مثبتــی از زندگــی انســان ها 
کــه از آن جملــه ســالمت جســم، ســالمت  را تقویــت می کنــد 
ــا دیگــران اســت؛ بنابرایــن  روح نشــاط  و تقویــت تعامــل ب
پرداختــن بــه حــوزه ورزش بــه عنــوان یکــی از اهــداف و 
کــه شــهرداری شــهرضا  ح اســت  آرمان هــای فرهنگــی مطــر
در حــوزه فرهنگــی از آن غافــل نیســت و ســعی بــر این اســت 
نهادینــه  در  ورزشــی  دیگــر  برنامه هــای  برگــزاری  بــا  کــه 
کــردن بیشــتر ورزش در جامعــه تــالش شــود. وی افــزود: بــا 
کیــد و حمایت هــای شــهردار محتــرم  طــی ســال جــاری  تا
ک همــراه بــا  مســابقات  و بعــد از برگــزاری جشــن زمیــن پــا
همــکاری  و  شــهرداری  محوریــت  بــا  متنــوع   ورزشــی 
ورزش هــای همگانــی  و جشــنواره ورزشــی هفتــه جــوان در 
ــی و همــکاری  ــه محوریــت اداره تربیــت بدن ــارک ملــت ب پ
شــهرداری، ســری مســابقات آبــی ورزشــی بــه مناســبت 
ســومین  ســالمت،  زندگــی،  آب،  شــعار  بــا  جــوان  هفتــه 
برنامــه فرهنگی ورزشــی شــهرداری بــود و بــه یــاری خــدای 
متعــال همایــش عمومــی دوچرخه ســواری  بــه مناســبت 
پــارک  ســمت  بــه  شــهدا  گلــزار  از  خرمشــهر  فتــح  ســالروز 
خــاوران  و جشــنواره ورزش هــای همگانــی و بازی هــای 
محلــه ای در 9 محلــه شــهر از برنامه هــای آتــی مــا خواهــد

بود که به موقع اطالع رسانی خواهد شد . 
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سرویس ورزش  
 اصغـرقلندری

ورزشگاه هزاع بن زاید.  تماشاگر بیش از 5 هزار نفر.
گالس بــرای العیــن،  دقیقــه 76 محمدرضــا  گل هــا: دقیقــه 9 دیانفــرس دا

عباســی بــرای ذوب آهــن.
کادر داوری: کیــم ســونگ وو، ســونگ بــون کیــون، لــی جونــگ میــن وکیم 

کره ووســونگ از 
اخطــار: محمــد فایــض )دقیقــه 60( از العین، هادی محمــدی )دقیقه 11( 

و قاســم حدادی فــر )دقیقــه 90( از ذوب آهــن
ذوب آهــن: محمدرشــید مظاهــری،  هــادی محمــدی، وحیــد محمــدزاده 
بیــگ زاده، قاســم حدادی فــر مهــدی مهدی پــور  علــی حمــام،  هاشــم 
ــوان ــان پهل ــماعیلی فر(، احس ــال اس ــه 87 دانی ــزی )از دقیق ــی تبری  مرتض

کاوه رضایــی )از  محمدرضــا عباســی )از دقیقــه 77 احمــد امیرکامــدار(، 
دقیقــه 80 مســعود حســن زاده(

سرمربی: یحیی گل محمدی
فیلیــپ  احمــد،  اســماعیل  عیســی،  خالــد  امــارات:  العیــن 
محمــد  عبدالرحمــن،  عمــر  گالس،  دا دیانفــرس  باســتوس، 
جــو میونــگ  لــی  غریــب،  احمــد  محمــد  ســالم،  فهــد   عبدالرحمــن، 

محمد فایض، دانیلوآسپریا )از دقیقه 86 ابراهیم دیاکی( 
سرمربی: زالنکو دالیچ  

گل محمــدی مرحلــه  بــا مربیگــری فکورانــه یحیــی  ایــران  ذوب آهــن 
گذاشــت و بــا کســب  ــا اقتــدار پشــت ســر  گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا را ب
گروه)B(بــه  14 امتیــاز بــه عنــوان ســرگروه بــه همــراه تیــم لخویــای قطــر از 
کــرد و در اولیــن دیــدار پلــی آف خــود  مرحلــه یــک هشــتم نهایــی راه پیــدا 
در شــرایطی بــه دیــدار تیــم قدرتمنــد العیــن )قهرمان باشــگاه های امــارات( 
کاپیتــان باتجربــه امــا مصــدوم خــود را در  کــه مهــدی رجــب زاده،  شــتافت 

اختیــار نداشــت و در چنیــن شــرایطی بــرای اطمینــان خاطر و خیالی آســوده 
بــه  نتیجــه تســاوی هــم راضــی بــود.

جوانگرایــی، شــاید روشــن ترین و امیدوارکننده تریــن نقطــه مثبــت تیــم 
کــه بــه یقیــن تــداوم ایــن رونــد را بــه فــال  ذوب آهــن در فصــل اخیــر باشــد 
گاه تاثیــر ایــن طــرز تفکــر و »جســارت«   نیــک می گیریــم؛ چــون ناخــودآ
را در یحیــی گل محمــدی، ســرمربی بااخــالق و بادانــش ذوب آهــن شــاهد 
کــه بــا فرصــت دادن بــه جوانــان جرئــت و انگیــزه آنــان را فزونــی  هســتیم 
کاپیتــان پــا  کــه بعــد ازخــروج  بخشــیده اســت؛ امــا یکــی از عمــده مــواردی 
به ســن گذاشــته  مطرح اســت اینکه چه کســی این پســت بســیار حســاس 

وحایــز اهمیــت را بــر عهــده خواهــد گرفــت؟ زیــرا کاپیتانــی تیــم بزرگی نظیر 
گــر از آن هــا چشم پوشــی  کــه ا ذوب آهــن، فاکتورهایــی را طلــب می کنــد 
کنیــم در  شــود، قطعــا عواقبــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ بایــد اعتــراف 
کاپیتانــی بــه بــازوی دو بازیکــن خــالق، بااخــالق  ســال های اخیــر بازوبنــد 
و طراحــی بــه نام هــای مهــدی رجــب زاده و قاســم حدادی فــر بســته بــوده 
کــه بــا شایســتگی تمــام از عهــده ایــن وظیفــه خطیــر برآمده انــد و نقــش 
اساســی در پیروزی هــای تیمشــان داشــتند. قصــد نداریــم همــه چیــز را بــه 
کاپیتانــی ربــط دهیــم؛ امــا بایــد بپذیریــم کــه شــخصیت و قــدرت کاپیتــان 
در موفقیــت و ناکامــی یــک تیــم نقــش پررنگــی دارد. بــه هــر حــال باســوت 

ــدار بســیار حســاس وحایــز اهمیــت  کــره ای ایــن دی کیــم ســونگ وو، داور 
ــی  ــه از ســرعت و دوندگــی خوب ک ــر تحــرک العیــن  آغــاز شــد و مهاجمــان پ
برخــوردار بودنــد، یکپارچــه دروازه ذوب آهــن را آمــاج حمــالت خــود قــرار 
کنتــرل در دقیقــه 8 بــازی دو بــار  دادنــد و بــر اثــر فشــار زیــاد و غیــر قابــل 
پیاپــی بــا شــوت های ســهمگین محمــد عبدالرحمــن و آســپریا، دروازه 
کــه در هــر دو بــار علــی حمــام  ذوب آهــن را بــا خطــر جــدی مواجــه ســاختند 
ناجــی شــد و از روی خــط دروازه، توپ هــا را برگشــت داد؛ امــا یــک دقیقــه 
گوشــه راســت  کشــی االصــل از   بعــد از ارســال خــوب اســماعیل احمــد مرا
موقعیــت   در  پرتحــرک   و  خوش تکنیــک  بازیکــن  گالس  دا دیانفــرس 
گرفــت و بــا شــوتی ســنگین و مهارنشــدنی دور از دســترس  گلزنــی قــرار 
کــه پــس  کــرد. سرمه ای پوشــان العیــن  مظاهــری، دروازه ذوب آهــن را بــاز 
از دســتیابی بــه گل دقیقــه 9 ســعی در حفــظ برتــری داشــتند بــه طور آشــکار 
و محسوســی عقــب کشــیدند و بــازی تدافعــی در پیــش گرفتنــد؛ شــاگردان 
یحیــی گل محمــدی هــم  کــه تمرکز خــود را بازیافته بودند خیلــی زود بازی 
ــا در نیمــه اول  گرفتنــد؛ ام ــار  ــوپ و میــدان را در اختی ــد وت کردن را متعــادل 
 علی رغــم فرصت هــای خــوب بــرای جبــران گل خــورده، ضربــات نهایــی 
گالس به ســود  را بــا بی دقتــی بــه بیــرون زدنــد تا نیمه نخســت بــا تک گل دا
العیــن بــه پایــان برســد. نیمــه دوم بــا برتــری ذوب آهن دنبــال و جنگندگی 
شــاگردان گل محمــدی افزون تــر شــد تــا بــا حفــظ تــوپ و حمــالت پی درپی 
اشــتباهات مدافعــان و غفلــت  از  اســتفاده  بــا  ســرانجام در دقیقــه 76 
تســاوی دســت  گل  بــه  توســط محمدرضــا عباســی  العیــن  دروازه بــان 
ــن  ــکاری های تمری ــف و پاس ــه ای مضاع ــا روحی ــتند ب ــد و توانس کردن پیدا
کننــد و بــه بــازی  کــرده خــود ایــن نتیجــه بسیارارزشــمند و عالــی را حفــظ 
برگشــت در خانه بیندیشــند. بهترین بازیکنان این دیدار، علی حمام )دو 

بــار ناجــی دروازه ذوب آهــن( و محمدرشــید مظاهــری بودنــد.

دردور رفت مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا:

       العین خطرناک است، جدی بگیریم

مســابقه  نخســتین  در  ایــران  جوانــان  والیبــال  تیــم 
تیــم  بــه شکســت  موفــق  خــود  و دوســتانه  تدارکاتــی 
کیمیــای وطــن و  گــزارش  جوانــان اســلوونی شــد. بــه 
ملی پوشــان  والیبــال،  فدراســیون  ســایت  از  نقــل  بــه 

کــه تمرینــات  کشــورمان  جــوان 
صبــح  از  را  خــود  آماده ســازی 
در  خردادمــاه  اول  شــنبه  روز 
آغــاز  اســلوونی  ماریبــور  شــهر 
در  شــنبه  روز  عصــر  کردنــد، 
تدارکاتــی  مســابقه  نخســتین 
ملــی  تیــم  مصــاف  بــه  خــود 

رفتنــد. اســلوونی  جوانــان 
عطایــی  بهــروز  گردان  شــا

ســرمربی تیــم جوانــان در ایــن دیــدار 3 بــر 1 بــه پیــروزی 
رســیدند. جوانــان ایــران در ســت دوم ایــن مســابقه 25 
بــر 22 مغلــوب میزبــان شــدند؛ امــا در ســت های اول 

بــر 23  امتیازهــای 25  بــا  بــه ترتیــب  ســوم و چهــارم 
ــان اســلوونی را از پیــش رو  ــر 15 جوان ــر 23 و 25 ب 25 ب

برداشــتند.
یکشــنبه  روزهــای  کشــورمان  جــوان  ملی پوشــان 
دیــدار  عصــر  و  تمریــن  صبــح  دوشــنبه  و 
ــد  ــور اســلوونی خواهن ــی در شــهر ماریب تدارکات
داشــت و روز سه شــنبه از شــهر ماریبــور راهــی 
می شــوند. اســپانیا  کشــور  در  پالنســیا  شــهر 
تیــم والیبــال جوانــان از چهارشــنبه در شــهر 
کــه بــه  پالنســیا تمرینــات خــود را آغــاز می کنــد 

مــدت ســه روز ادامــه خواهــد داشــت.
تیــم والیبــال جوانــان خــود را بــرای حضــور 
مســابقات  دوره  هجدهمیــن  در  شایســته 
کــه  ــان زیــر 20 ســال پســر آســیا  والیبــال قهرمانــی جوان
برگــزار  تایپــه  میزبانــی چیــن  بــه  تیرمــاه  تــا 27  از 19 

می کنــد. آمــاده  می شــود، 

گذشتند والیبالیست های جوان ایران از سد اسلوونی 

باشــگاه  در  موثــق  منابــع  الشــرق  روزنامــه  اعــالم  بــه  بنــا 
بــرای  تیــم  ایــن  اولیــن خریــد پرســرو صــدای  الخریطیــات، 
فصــل آتــی لیــگ ســتارگان قطــر یــک مهاجــم سرشــناس و 
کــه یکــی از بهتریــن بازیکنــان  برجســته ایرانــی خواهــد بــود 

لیــگ برتــر ایــران در فصلــی کــه بــه اتمــام 
رســید، بــود.

بــه نوشــته الشــرق بــا توجــه بــه اینکــه 
تســت های  از  بعــد  تــا  شــده  توافــق 
بــرده  بازیکــن  ایــن  از  نامــی  پزشــکی 
نشــود، باشــگاه در تــالش اســت تــا طــی 
بازیکــن  ایــن  بــا حضــور  آتــی  روزهــای 
و انجــام تســت های پزشــکی از خریــد 
کنــد.  رونمایــی  خــود  صــدای  پرســرو 

بــا تاییــد اینکــه هــر  مقــام مســئول در باشــگاه الخریطیــات 
دو طــرف بــر ســر جزییــات و مفــاد قــرارداد بــه توافــق نهایــی 
کــه  کــرد  رســیده اند، ایــن خریــد را خریــدی مناســب قلمــداد 

شــود. اردنــی  عبدالفتــاح  حســن  جانشــین  اســت  ممکــن 
عــالوه بــر ایــن مهاجــم ایرانــی باشــگاه الخریطیــات در حــال 
کیبــی از بورکینافاســو  کــره بــا مهاجمانــی همچــون یحیــی  مذا
و اوســیار دیــا از ســنگال و همچنیــن یــک مدافــع برزیلــی بــه نــام 
کنــار خریــد ایرانــی اش  دومینگوئــز اســت تــا در 
تکمیــل را  خارجــی اش  نفــرات   لیســت 

 کند.
کــه روزنامــه الشــرق از مهاجــم  بــا مشــخصاتی 
تنهــا  گفــت  می تــوان  کــرده  منتشــر  ایرانــی 
کــه  هســتند  رضایــی  کاوه  و  امیــری  وحیــد 
الخریطیــات  را خریــد جدیــد  آن هــا  می تــوان 
ایــن  آبــی  پیراهــن  بــا  آتــی  فصــل  تــا  نامیــد 
میــدان  بــه  قطــر  ســتارگان  لیــگ  در  تیــم 
کــه در حــال حاضــر بازیکــن آزاد قلمــداد  برونــد. دو بازیکنــی 
 می شــوند و مشــکلی از بابــت پیوســتن بــه لژیونرهــای قطــری

 ندارند.

ظهر روز شنبه، اول خردادماه، همزمان با ایام والدت 
باسعادت حضرت ولی عصر)عج( و آزادسازی خرمشهر، آیین 

افتتاح 1031 پروژه مخابراتی در استان اصفهان با اعتباری بالغ 
که با حضور دکتر  بر 1183 میلیارد ریال برگزار شد. در این مراسم 

سراییان، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، جمعی از نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیران و مسئوالن استان 
گسترده ترانسمیشن  برگزار شد همچنین پروژه پیوند 2 شبکه 

مبتنی بر  PTN(  IP ( به بهره برداری رسید.

    
کردن نیاز مردم  تالش بی وقفه برای پیشرفت و برطرف 

کشــایی، مدیــر عامــل مخابــرات اســتان  در ایــن مراســم، مهنــدس 
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
کشــوری  بــا نیــاز جامعــه و مــردم در مقیــاس  همــواره متناســب 
گفــت: »ماموریــت اصلــی مــا در  کــرده اســت،  و اســتانی حرکــت 
ایــن رو  از  اســت؛  مــردم  روز  نیازهــای  تامیــن  ارتباطــات،  حــوزه 
جامعــه  و  مــردم  نیازهــای  براســاس  کوشــید  خواهیــم  همــواره 
افــزود:  کنیم.«کشــایی  تجهیــز  را  خــود  ارتباطــات،  حــوزه  در 
رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از  کــه  ســالی  آغــاز  در  »مفتخریــم 
 »ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« نامگــذاری شــده اســت
بهره بــرداری از 1031 پــروژه مخابراتــی را در اســتان اصفهــان بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 1183 میلیــارد ریــال بــه عنــوان حاصــل تــالش 

کنیــم.« بــدون وقفــه همــکاران مخابراتــی اســتان افتتــاح 
آن  از  را  کشــور  مخابراتــی  خدمــات  و  شــبکه  درصــد   80 وی 
کیــد  تا و  دانســت  کشــور  سراســر  در  ایــران  مخابــرات  شــرکت 
ســرمایه  عنــوان  بــه  بــزرگ  میــراث  ایــن  بــودن  دارا  »بــا  کــرد: 
مــردم  بــه  خدمــت  بــرای  ارزشــمند  فرصتــی  ملــی،  اعتبــار   و 

کــه بایــد بــا  صیانــت از حــق ســهامداران و رســالت اجتماعــی داریــم 
اســتفاده از ایــن فرصــت خدمــات مبتنــی بــر باندپهــن و بــه روز بــه 

جامعــه ارایــه دهیــم.«
ــرات اســتان اصفهــان در ادامــه  ــر عامــل شــرکت مخاب مدی
ســخنان خــود بــه ضروریــات اجــرای پروژه هــای مبتنــی 
کــرد و اظهــار داشــت: »امــروزه تمامــی  بــر بانــد پهــن اشــاره 
خدمــات در عرصــه ارتباطــات بایــد بــه روز و بــا ســرعت زیــاد 
بــه مــردم ارایــه شــود؛ بــر ایــن اســاس پهنــای بانــد، نقــش 
اساســی در ارایــه خدمــات و ســرویس های مــورد نیــاز مــردم 
کلــی و اســتراتژی  کــه بایــد بــه عنــوان یــک رویکــرد  دارد 

گیــرد.« جدیــد مــورد توجــه قــرار 
ــه داد  ــی ارای ــد PTN( 2( توضیحات ــروژه پیون ــاره پ وی درب
و افــزود: »فــاز اول ایــن پــروژه در هفتــه دولــت بــا حضــور 
دکتــر ظریــف، وزیــر محتــرم امــور خارجــه بهره بــرداری شــد 

و امــروز شــاهد افتتــاح فــاز دوم ایــن پــروژه هســتیم.«
کشــایی ادامــه داد: »پــروژه پیونــد 2، یــک شــبکه وســیع 
کــه تمــام ســرویس ها و خدمــات  انتقــال در اســتان اســت 
کــه نیــاز بــه شــبکه انتقــال قــوی  مبتنــی بــر بانــد پهــن را 

می کنــد.« فراهــم  دارد، 
کارکنــان مخابــرات اصفهــان  وی بــا قدردانــی از مدیــران و 

ــرف 62 روز، 189  ــتیم ظ ــکاران توانس ــه هم ــالش بی وقف ــا ت ــت: »ب گف
کنیــم.« ســایت تلفــن همــراه را بــه شــبکه فیبرنــوری مجهــز 

کشــایی در پایــان ابــراز داشــت: »تــالش خســتگی ناپذیر مــردان شــرکت 
کــردن نیازهــای مــردم، بی وقفــه  مخابــرات اســتان، بــرای برطــرف 

ــه دارد.« ادام

  شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، پیشــرو در اجــرای طرح هــا 
و پروژه هــای ملــی

در ادامــه ایــن مراســم محمدعلــی طرفــه، معــاون هماهنگــی و امــور 
بــه  اصفهــان  »اســتان  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتاندار  عمرانــی 
نیازمنــد  کشــور  اقتصــادی  قطــب  و  جغرافیایــی  گســتردگی  لحــاظ 
مخابــرات  شــرکت  خوشــبختانه  و  اســت  ارتباطــی  زیرســاخت های 
ارتباطــی  و  ملــی  پروژه هــای  و  ح هــا  طر اجــرای  در  همــواره  اســتان 

بــوده اســت.« موفــق و پیشــرو 
کار  وی افــزود: »افتتــاح 1031 پــروژه بــا ســرمایه 1183 میلیــارد ریــال، 
کــه مخابــرات اســتان اصفهــان بــا حمایت هــای مدیریــت  بزرگــی اســت 

مخابــرات ایــران انجــام داده اســت.«
وی از بخــش خصوصــی بــه عنــوان بــازوی قــوی اجرایــی و اقتصــادی 

قالــب  در  کــه  پروژه هایــی  بــا  »امیدواریــم  افــزود:  و  بــرد  نــام  کشــور 
ــه شــعار  اقتصــاد مقاومتــی در شــرکت های خصوصــی تعریــف شــده، ب
کــه پیــام امســال مقــام معظــم رهبــری اســت، جامــه  اقــدام و عمــل 

ــود.« ــانده ش ــل پوش عم
طرفــه بــا بیــان اهمیــت اســتان اصفهــان در برخــورداری از خدمــات 
کــرد: »اســتان اصفهــان بــا 107 شــهر، از بعــد  مخابراتــی خاطرنشــان 
کــز صنعتــی و دانشــگاهی، قطــب صنعتــی و فنــاوری اســت  تعــداد مرا
کــه بایــد همــواره زیرســاخت های ارتباطــی و مخابراتــی اســتان فراهــم 

باشــد.«
بــه  ســراییان  دکتــر  و  اســتان  مخابراتــی  خدمــات  از  پایــان  در  وی 
کــردن نیازهــای فنــاوری و مخابراتــی اســتان  خاطــر تــالش در بــرآورده 
کــرد و از مدیــران مخابــرات ایــن اســتان خواســت  اصفهــان قدردانــی 
گذشــته در عرصــه ارتباطــات و نیازهــای مخابراتــی اســتان  همچــون 

بکوشــند.

  فناوری و نوآوری، منشأ خلق ثروت در دنیاست

عامــل  مدیــر  ســراییان،  دکتــر  مراســم،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
کنــون »دانــش« بــه عنــوان  شــرکت مخابــرات ایــران، بــا بیــان اینکــه تا
ح بــوده اســت، امــا امــروز  رکــن اصلــی منشــأ خلــق ثــروت در دنیــا مطــر
گفــت:  »فنــاوری و نــوآوری« منشــأ خلــق ثــروت شــناخته می شــود، 
ــا اســتفاده از ایــن  »نــوآوری و فنــاوری در ســایه ICT محقــق شــده و ب

بســتر ریســک خطــر آن بــه حداقــل می رســد.«
ســراییان شناســایی خلــق ثــروت را در دنیــا امــری ضــروری دانســت و 
کــه  ــوآوری مهم تریــن مســئله، ریســک اســت  ــرد: »در ن ک خاطرنشــان 
ــا شکســت مواجــه می کنــد؛ امــا اســتفاده از  اغلــب تولیــد محصــول را ب
بســتر ICT از ضریــب ایــن ریســک بــه شــدت می کاهــد و ایــده را بــه 

تولیــد محصــول بســیار نزدیــک می کنــد.«
کشــور اظهــار داشــت:  وی بــا اشــاره بــه توســعه جامعــه شهرنشــینی در 
ــزرگ  ــزرگ شــدن اقتصــاد در شــهرهای ب »الزامــات توســعه شــهری و ب

ــرده اســت.« ک گســترده تر  نقــش صنعــت ارتباطــات را 
 ICT کیــد بــر اهمیــت نقــش مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران بــا تا
روحانــی،  دکتــر  آقــای  »خوشــبختانه  گفــت:  اقتصــادی  توســعه  در 
ICT در توســعه  نقــش  بــر اهمیــت  رییس جمهــور محتــرم، همــواره 

یــک  بــه عنــوان  ایشــان  اعتقــاد  از  بایــد  مــا  اعتقــاد داشــته و  کشــور 
کنیــم.« فرصــت در پیشــبرد موفــق اهــداف اســتفاده 

ــار  ــران اظه ــرات ای ــرکت مخاب ــم در ش ــمردن ارکان مه ــن برش وی ضم
کننــده نیــاز، ســهامداران بــه  ح  داشــت: »مشــتریان بــه عنــوان مطــر
کارکنــان بــه عنــوان اتصــال دو حلقــه فــوق،  عنــوان ســرمایه گذار و 
کــه بــا توجــه بــه ایــن  عناصــر اصلــی ایــن شــرکت را تشــکیل می دهنــد 

انجــام می شــود.« عناصــر، فعالیت هــا 
ICT در  بــازار  ریالــی  بــه ظرفیــت  ادامــه ســخنان خــود  ســراییان در 
ــت:  گف ــرد و  ک ــاره  ــعه یافته اش ــورهای توس کش ــا  ــه آن ب ــران و مقایس ای
کشــورهای توســعه یافته مبلغــی  »ظرفیــت ریالــی بــازار IT و ICT در 
حــدود 80 تــا 90 هــزار میلیــارد تومــان اســت؛ در حالــی 
هــزار   30 تــا   25 تنهــا  مــا  کشــور  در  میــزان  ایــن  کــه 
ظرفیــت  و  بــزرگ  عرصــه  می باشــد.  تومــان  میلیــارد 
کار  بــه   بــا  بایــد  کــه  دارد  وجــود  بــازار  ایــن  در  قــوی 
گرفتــن دانــش، مهــارت و بــا ســرمایه گذاری مناســب از 

کنیــم.« کثــر ایــن ظرفیــت اســتفاده  حدا
تمامــی  از  خــود  ســخنان  پایــان  در  ســراییان  دکتــر 
اســتان  مخابــرات  شــرکت  کارکنــان  و  مدیــران 
بــه  و  توســعه  بــه  اهمیــت  خاطــر  بــه  اصفهــان 
»بــا  افــزود:  و  کــرد  قدردانــی  فنــاوری  کارگیــری 
دارد اصفهــان  اســتان  کــه  قابلیتــی  و   ظرفیــت 

کند.« کسب  می تواند همواره رتبه برتر را در توسعه 
پــروژه   1031 مراســم،  ایــن  در  می ســازد  خاطرنشــان 
گرامــی  مخابراتــی بــه صــورت نمادیــن بــا دســتان پــدر 
جانبــاز شــهید واالمقــام مخابــرات اســتان اصفهــان، 
گرفــت. کالنــی افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار  شــهید 

آیین افتتاح 1031 پروژه مخابراتی در استان اصفهان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تماشای دیدار تراکتورسازی و النصر رایگان شد دوشنبـــــه  3 خردادماه 61395
ـــمـــاره 160 ســـــال دوم       ݡسݒ

کاوه رضایی، یکی آبی پوش می شود امیری یا 

کیمیای وطن 
علی حاجیان 



7اطالع رسانی دو شنبـــــه  3 خردادماه 1395
ـــمـــاره 160 ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی مزایده آ
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
ونده اجرایی کالسه 920629ج/ح/له آقای حمید رضا احمدی با وکالت  خصوص پر
آقای سید امید عبدالهی و علیه احمد صداقت پیام مبنی مطالبه 2/886/169/574 
وش 2/74 دانگ مشاع از شش دانگ یا 32/811 حبه مشاع از 72 حبه  ریال به منظور فر
مشاع موضوع مالکیت 4 دانگ مشاع از شش دانگ مالکیت پالک 1057 فرعی از 15176 
اصلی بخش 5 ثبت اصفهان آقای احمد صداقت به نشانی : اصفهان – خیابان مدرس 

وینی – پالک 1/12 .  – بن بست قز
وصف کارشناسی: ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در واقع 
 – چهارم  )طبقه  اجراء  این  محل  در  صبح   9 تا   8/30 ساعت  از   95/3/30 مورخ  در 
ساختمان اجرای احکام دادگستری – خ نیکبخت – جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید 
در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته 
وز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن  است. طالبین خرید 5 ر
دیع 10 در صد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به  د تا با تو خواهند بو
شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این 
وع و پیشنهاد دهنده  اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شر

د. ترین قیمت ، برنده مزایده خواهد بو باال
اصلی  از   1057 پالک  شماره  به  مذکور  مسکونی  ل  پالک:منز موقعیت  و  مشخصات 
با  و  – پالک 1/12  وینی  قز – بن بست  – خیابان مدرس  : اصفهان  آدرس  به   15176
وینی و از  کدپستی 8148865731 واقع گردیده است و از سمت شمال به بن بست قز
سمت جنوب به کوچه شهید حسین اعرافی و از سمت شرق و غرب به پالک های مجاور 
د 180 متر مربع و مساحت  ارائه شده در حدو ده و مساحت عرصه آن طبق سند  بو

د 130 متر مربع می باشد. اعیان آن در حدو
مشخصات ساختمانی:

ل مسکونی مذکور دارای ساخت قدیمی با سقف تیر آهن و دیوارهای باربر و قوطی  منز
فلزی می باشد همچنین دارای آشپزخانه قدیمی با کابینت های فلزی و 2 سالن و یک 
وگام  ده ، درب و پنجره ها فلزی و سقف پشت بام ایز ویس بهداشتی بو حمام و یک سر
د داشته که به صورت  قدیمی می باشد. یک دستگاه پله جهت رفتن به پشت بام وجو
صورت  به  حیاط  دیوارهای  باشد،  می  موزائیک  صورت  به  حیاط  کف  و  ده  بو فلزی 
ده و درهای  ده و دیوارهای داخلی به صورت گچ و نقاشی بو سیمان قدیمی خط دار بو
داخل چوبی می باشد، سیستم گرمایش آن بخاری گازی و سیستم سرمایش آن کولر 
از  از شهرداری محترم منطقه 3  ارائه شده  و ملک مذکور طبق نقشه های  ده  بو ابی 
وینی( و از سمت جنوب )کوچه شهید اعرافی ( مجموعاض  سمت شمالی ) بن بست قز
ل مسکونی مذکور دارای انشعاب آب و برق  د 9 متر مربع عقب نشینی دارد و منز در حدو
وگاز و فاضالب می باشد. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن موقعیت محل و جمیع 
زش شش  زیابی و نداشتن هیچ گونه معارض جهت نقل و انتقال ، ار عوامل موثر در ار
ل مسکونی مذکور به مبلغ 4/740/000/000 ریال )چهار میلیارد  دانگ عرصه و اعیان منز
زش مورد مزایده از سهم محکوم  و هفتصد و چهل میلیون ریال( برآورد می گردد و ار
علیه برابر با 2/160/000/000 ریال می باشد. شماره : 5818/ م الف اجرای احکام شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  قهی   قرهی  ابراهیم  خواهان   1915/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک با انضمام خسارات تاخیر و تادیه و 
وز  ده است . وقت رسیدگی برای ر هزینه دادرسی   به طرفیت جعفر بایگان تقدیم نمو
المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   9 ساعت   95/4/19 مورخه   .............
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت  بو
نیلی  وی مدرسه  وبه ر ر ارباب –  اول  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  رسیدگی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه اول  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
د.شماره: 5730/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک  مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 94-1903 خواهان صندوق کار آفرینی صندوق مهر امام  در خصوص پر
رضا   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به مبلغ 60/000/000ریال به طرفیت 1- مجتبی سعیدی 
وز .............  ده است . وقت رسیدگی برای ر 2- غالمحسین چلمقانی تقدیم نمو
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  ساعت 12  مورخه 95/4/1 
به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
وی مدرسه نیلی پور –  وبه ر این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – ر
جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
د.شماره: 5731/م الف مدیر دفتر شعبه 32مجتمع شماره یک  مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  سعدی   غالمرضا  خواهان   221/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه به طرفیت زهره معین نجف آبادی تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/15ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 5745/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  مهدی   غالمرضا  خواهان   223/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه به طرفیت 1- قراخانی 2- مظاهری تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/15ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 5744/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  مهدی   غالمرضا  خواهان   225/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  ده است .وقت رسیدگی  نمو تقدیم  به طرفیت حسن شیخ سجادیه   بر:مطالبه 
وز......... مورخ 95/4/15ساعت 17 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 5743/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

د سجزی   ونده کالسه 191/95 خواهان غالمرضا مهدی وکالت محمو در خصوص پر
ده است .وقت  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت غالمرضا شماعی زاده  تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/23ساعت 17  تعیین گردیده است. با توجه  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  به مجهول المکان بو
از وقت رسیدگی به این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5742/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

د سجزی   ونده کالسه 189/95 خواهان غالمرضا مهدی وکالت محمو در خصوص پر
ده است  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد رضا شمس هرندی   تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/23ساعت 16/30 تعیین گردیده است.  .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  با توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5741/م الف مدیر دفتر  اتخاذ می شو تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده 

شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  زایی   میر د  محمو خواهان   940994 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه به طرفیت فاطمه سعیدی و عیسی کیانی   تقدیم نمو
با توجه به مجهول  وز......... مورخ 95/4/9ساعت 8 تعیین گردیده است.  برای ر
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 5732/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

اخوان  امین  خواهان  مجدد  ثبت   183/95  /  711/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است  شریف   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت سید هاشم حسینی   تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/12ساعت 16:00تعیین گردیده است. با  .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5746/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 36/95 خواهان سید سعید موسوی زاده    دادخواستی  در خصوص پر
ده است  وزنده تقدیم نمو مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- افشار مختاریان 2- محسن فر
وز......... مورخ 95/4/14ساعت 16:00تعیین گردیده است. با  .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5747/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  شیرانی  برهانی  عصمت  خواهان   950229 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  ونده اجرائی اعتراض ثالث  به طرفیت مهدی اکبری  تقدیم نمو مبنی بر:پر
وز......... مورخ 95/4/22ساعت 9/30تعیین گردیده است. با توجه  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  به مجهول المکان بو
از وقت رسیدگی به این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5748/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  کلنات  محسن  خواهان   95232 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه   به طرفیت فاطمه و ابراهیم مرادی  تقدیم نمو
وز......... مورخ 95/4/24ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 5749/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  عباسیان  مرتضی  خواهان   941248 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وجی تقدیم  بر:جلب ثالث   به طرفیت شهرام صالحی و عبدالرضا صداقتی و عباس عر
صبح   8/30 95/4/23ساعت  مورخ  وز.........  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
د.شماره:  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

5752/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  ذاکری    مهران  خواهان   1300-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز  ده است . وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه به طرفیت علیرضا اسماعیلی  تقدیم نمو
............. مورخه 95/4/20 ساعت 4/00 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از  المکان بو
وی مدرسه نیلی  وبه ر وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر

پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
د.شماره: 5769/م الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک  مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  پور  صالحی  رضا  خواهان   264/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
زی 2-  در و پارس   به طرفیت 1- محمد گو بر:الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری پژ
وزشنبه  مورخ 95/4/19ساعت  ده است .وقت رسیدگی برای ر وز دلجو تقدیم نمو فیر
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8/30
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
آتشگاه  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  خوانده قبل 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 4741/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل  اتخاذ می شو

اختالف اصفهان
گهی احضار متهم آ

ونده شماره 941451 این شعبه به اتهام توهین و تهدید تحت  آقای محمد خاقانی در پر
تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
د ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید ، در  شما ابالغ می شو
د.  ر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شو غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقر
شماره: 4155/ م الف شعبه 36 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

امیر حسین توشقانیان   دادخواستی  ونده کالسه 95-185 خواهان  در خصوص پر
وز  ده است . وقت رسیدگی برای ر وایان تقدیم نمو امید  ر مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
............. مورخه 95/5/10 ساعت 4/30  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت  بو
نیلی  وی مدرسه  وبه ر ر ارباب –  اول  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  رسیدگی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
د.شماره: 5794/م الف مدیر دفتر شعبه 26مجتمع شماره یک  مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 95-183 خواهان امیر حسین توشقانیان   دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  مبنی بر:مطالبه به طرفیت راضیه  میر باقر   تقدیم نمو
وز ............. مورخه 95/5/10 ساعت 4  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت  بو
نیلی  وی مدرسه  وبه ر ر ارباب –  اول  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  رسیدگی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
د.شماره: 5795/م الف مدیر دفتر شعبه 26مجتمع شماره یک  مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

خواست  داد  شرح  به   1736/1337 شماره  شناسنامه  دارای  عالمه  اشرف  خانم 
ده و چنین  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو به کالسه 188/95 ش 1 
وان محمد رضا علی به شناسنامه 1336 مورخ 1308/7/1 در  توضیح داده که شادر
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 1394/10/8 اقامتگاه دائمی خو
منحصر است به سه پسر، یک دختر، همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد: 1- حبیب 
زند محمد به ش ش 59/1336 صادره از خوانسار 2-محمد ابراهیم رضا  رضا علی فر
از خوانسار 3- اسمعیل رضا علی  زند محمد به ش ش 1318/1340 صادره  علی فر
زند عبدالرضا  زند محمد به ش ش 23/1342 صادره از خوانسار 4- اشرف عالمه فر فر
زند محمد به ش ش  به ش ش 1736/1337 صادره از گلپایگان 5- بتول رضا علی فر
34/1312 صادره از خوانسار و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا  مزبور 
وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 88/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان گلپایگان
گهی ابالغ آ

آگهی  9400059شماره  ونده:  پر بایگانی  ونده:139404002128000051/1شماره  پر شماره 
ابالغیه: 139503802128000002تاریخ صدور: 1395/02/29

شماره  شناسنامه  اصغر  علی  زند  فر حیدری  شاه  الهام  خانم  به  وسیله  بدین 
زند علی اصغر به شماره شناسنامه 10  4900571921  و خدیجه سلطان شاهرضائی فر
هر دو ساکن تهران- میدان رسالت- خ فرجام شرقی- بین میدان دوم و خ 45 پالک 
زند حسن جهت  وریان فر د که خانم فاطمه سر 683- کبابی تک گلپایگانی ابالغ می شو
وصول 214 عدد سکه تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
ازدواج شماره 3 گلپایگان علیه شما اجرائیه صادره  282913-81/02/27 دفترخانه 
ونده اجرائی به کالسه 9400059 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  ده و پر نمو
مورخ 1394/11/08 مامور، در محل اقامت حضور نداشتید و همچنین در آدرس متن 
سند نیز ابالغ واقعی میسر نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
آگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی   در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا 
وز ابالغ محسوب می  از تاریخ این آگهی که ر وز  د و چنانچه ظرف مدت ده ر می شو
خواهد  جریان  اجرائی  عملیات  ننمایید،  اقدام  د  خو بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد، 
 یافت. شماره: 89/ م الف مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان مهدی ذکاوت

 مندجزی
گهی احضار متهم آ

9509983654900214شماره  ونده:  پر درخواست:9510463654900003شماره  شماره 
بایگانی شعبه: 950247تاریخ تنظیم: 1395/02/29

زند حسین  ونده کالسه 950247 د 3 ف متهم علیرضا رهنما نسب فر نظربه اینکه در پر
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع شکایت خدیجه عشوری مهرنجانی 
زند نعمت اله مجهول المکان اعالم گردیده است  زند عوضعلی و مصطفی یزدانی فر فر
وزنامه  لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
های کثیراالنتشار درج و آگهی و بدین وسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/4/5 
د در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی  ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خو
د دفاع نماید در صورت عدم حضوری عدم ارسال  و انقالب فالورجان حاضر و از خو
د آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ  الیحه دفاعیه و عدم معرفی خو
و  تصمیم خواهد شد. محمد حسین حیدری- دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی 

انقالب فالورجان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- مهدی2- فاطمه نام خانوادگی: 1- بدری2- جمالی 
المکان  مجهول  نفر  هردو  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   -1 شغل:  د  محمو  -1 پدر:  نام 
مشخصات محکوم له: نام: رسول نام خانوادگی: نیلوفری اصفهانی نام پدر: مصطفی 
راه  با وکالت فاطمه غفوری شغل: آزاد نشانی محل اقامت: شمس آباد، نرسیده به چهار

قصر ،مجتمع قمرالدوله، طبقه سوم، واحد 313  
حل  شورای  ششم  حوزه   94/10/26 تاریخ   1854 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ 20000000 ریال بابت اصل خواسته و 870000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
رسید چک  نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
های موصوف 962396-92/4/30 به مبلغ 15000000 ریال و چک 92/1/25-424899 
حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرای  زمان  لغایت  ریال   5000000 مبلغ  به 
محکوم له.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی  محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 4748 / م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمدجان، فاطمه نام خانوادگی: طهماسبی، جمالی 
نام پدر: 1- مراد شغل: 1- آزاد ، خانه دارنشانی محل اقامت: هردو نفر مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: رسول ) با وکالت فاطمه غفوری( نام خانوادگی: نیلوفری 
اصفهانی نام پدر: مصطفی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان، خ امام خمینی، ک 
راه قصر ،مجتمع قمرالدوله،  ش محمدی پ 10- وکیل:شمس آبادی، نرسیده به چهار

طبقه سوم، واحد 313  
حل  شورای  سیزده  حوزه  تاریخ 94/10/26  شماره 1856  رای  موجب  به:به  محکوم 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر) به مبلغ 960000 ریال( و حق الوکاله وکیل طبق 
رسید چک موصوف 91/12/25 ) مبلغ  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
9 میلیون ریال( و 91/12/15 ) به مبلغ ده میلیون ریال( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به  ظرف مدت ده ر
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت  صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. جامع دارایی خو

اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سیزده  شعبه  دفتر  الف  م   / شماره: 4744 
شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
محل  نشانی  پیمانی  خانوادگی:  نام  امین   عصمت  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: گیتی شایگان با 
رگمهر و خ گلزار  وکالت مدنی نشانی محل اقامت: خ هشت بهشت غربی، حدفاصل خ بز

ساختمان افاق ط 5
حل  شورای  هشتم  حوزه   94/5/28 تاریخ   871 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب رای شماره 94099703508015 تاریخ 94/9/14 
شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی( که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:به حضور در دفترخانه  اسناد رسمی و انتقال سه دانگ از شش دانگ ملک پالک 
ثبتی 97 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در حق محکوم له و نیم 
عشر حق االجرا ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء  ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 4105 / م الف دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

محل  نشانی  طادی  جعفری  خانوادگی:  نام  نام:رسول  علیه:  محکوم  مشخصات 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حمیدرضا نام خانوادگی: احمدی 

نشانی محل اقامت: اصفهان میدان امام پالک 155
محکوم به:به موجب رای شماره 2300 تاریخ 94/12/17 حوزه اصفهان شورای حل 
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که   45 شعبه  اصفهان  شهرستان  اختالف 
تاریخ  از  بها  بابت اجاره  ریال  به پرداخت مبلغ 54000000  به: محکومیت خوانده  است 

94/1/15 لغایت 94/4/15 به مدت سه ماه به انضمام نیم عشر دولتی
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت  مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم  صورت جامع دارایی خو
نماید.شماره: 4112 / م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

وز نام خانوادگی: پور زال گشینگانی نشانی محل  مشخصات محکوم علیه: نام: بهر
صادقی  خانوادگی:  نام  رسول  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
وی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر  وبر نشانی محل اقامت: اصفهان، خ کاشانی، ر
رایانه  محکوم به:به موجب رای شماره 623 تاریخ 94/7/30 حوزه 24 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16500 ریال 
رسید  سر تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  و  آگهی  نشر  هزینه  نیز  و 
حق  در  اجرا  عشر  نیم  همچنین  و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  زمان  تا   89/10/25

صندوق دولت
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت  مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم  صورت جامع دارایی خو
نماید.شماره: 4098 / م الف دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان



خوردن سیب زمینی موجب 
افزایش فشار خون می شود

طبــق مطالعــه ای جدیــد، خــوردن بیــش از انــدازه 
بــاال  فشــارخون  افزایــش  موجــب  ســیب زمینی 

می شــود.
کیمیــای وطــن بــه نقــل از جــام جــم  گــزارش  بــه 
گــزارش محققــان دانشــگاه  هــاروارد، مصــرف  طبــق 
در  هفتــه  در  ســیب زمینی  بیشــتر  یــا  وعــده  چهــار 
ــا  ــاه ب ــر از یــک وعــده در م کمت ــا خــوردن  مقایســه ب
کــه  ــاال مرتبــط اســت  افزایــش ریســک فشــارخون ب
ــرای ســیب زمینی پختــه شــده ۱۱  میــزان افزایــش ب
خ شــده ۱۷ درصــد  درصــد و بــرای ســیب زمینی ســر

بیشــتر اســت.
گفتــه محققــان ظاهــرا چیپــس ســیب زمینی   بــه 

ایــن ریســک نمی شــود. افزایــش  موجــب 
در  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  بورگــی،  لــی  دکتــر   
ــه  ــه رابط ــه ب ــن مطالع ــا در ای ــد: »م ــاره می گوی این ب
بــه  ابتــا  ریســک  و  ســیب زمینی  مصــرف  بیــن 
بردیــم.« پــی  بیماری هــا  ســایر  و  بــاال  فشــارخون 
 در ایــن مطالعــه، بورگــی و همکارانــش وضعیــت 
ــه  ــه مطالع ــرکت کننده در س ــرد و زن ش ــزار م ۱۸۷ ه
ــد. در  کردن ــه مــدت بیــش از ۲۰ ســال را پیگیــری  ب
طــول ایــن مــدت، شــرکت کنندگان پرسشــنامه ای 
کردنــد. هیــچ  را دربــاره رژیــم غذایــی خــود تکمیــل 
یــک از شــرکت کنندگان در آغــاز مطالعــه مبتــا بــه 

ــاال نبودنــد. فشــار خــون ب
 ســیب زمینی در مقایســه بــا ســایر ســبزیجات دارای 
شــاخص  ایــن  اســت.  زیــادی  گلوکــزی  شــاخص 
کــه  می شــود  خــون  قنــد  شــدید  افزایــش  موجــب 
می توانــد توضیــح دهنــده یافته هــای ایــن مطالعــه 
کــه  می کنــد  تعییــن  گلوکــزی  شــاخص  باشــد. 
کربوهیدرات هــا موجــب افزایــش قندخــون  چگونــه 

می شــوند.
گفتــه بورگــی، ایــن مطالعــه اثبــات نمی کنــد   بــه 
کــه ســیب زمینــی موجــب فشــارخون بــاال می شــود؛ 
ایــن  افزایــش  بــا  می رســد  نظــر  بــه  فقــط  بلکــه 

اســت. مرتبــط  ریســک 
کــه ســیب زمینی حــاوی مقادیــر   البتــه از آنجایــی 
غذایــی  برنامــه  در  بایــد  اســت  پتاســیم  زیــادی 
یــک  بــا  همــراه  آن  مصــرف  شــود.  گنجانــده 
ســبزی غیرنشاســته ای از تاثیــر آن بــر فشــار خــون 

. هــد می کا

 بهترین روش پیشگیری 
و درمان افسردگی

امکان پذیــر  شــروع  از  قبــل  افســردگی  تشــخیص 
درمــان  و  تشــخیص  بــه  موفــق  محققــان  شــد. 
آن  شــروع  از  قبــل  ســال ها  افســردگی،  اختــال 

شــدند.
محققــان  ســاینس،  از  ویرلــن  گــزارش  بــه 
اســکن  مطالعــه  بــا  و هــاروارد   MIT دانشــگاه های 
افســردگی  ســابقه  خانــواده  در  کــه  کودکانــی  مغــز 
ایــن  مغــزی  الگوهــای  شــدند  متوجــه  دارنــد، 
ــن  ــابقه چنی ــواده س ــه در خان ک ــرادی  ــا اف ــودکان ب ک
کامــا متفــاوت اســت. ســابقه  بیمــاری را نداشــتند، 
ابتــای  احتمــال  افســردگی،  بــه  والدیــن  ابتــای 

می دهــد. افزایــش  برابــر  ســه  را  کــودک 
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد بــا بررســی اســکن مغــز 
افــرادی  چــه  داد  تشــخیص  می تــوان  راحتــی  بــه 
مســتعد ابتــا بــه افســردگی هســتند. تشــخیص بــا 
اســتفاده از ایــن روش، ســال ها قبــل از بــروز بیمــاری 
امکان پذیــر اســت و می تــوان راهکار هــای درمانــی 

کــرد.  مناســب را اعمــال 
از  اجتنــاب  اســت  آمــده  مطالعــه  ایــن  ادامــه  در 
و  فعالیــت  و  ناســالم  غذایــی  رژیــم  و  زیــاد  چربــی 
تحــرک بدنــی، مهم تریــن روش هــای پیشــگیری از 

اســت.  افســردگی 
بــه  جهــان  سراســر  در  نفــر  میلیــون   ۳۵۰ حــدود 
ــن  ــال مهم تری ــن اخت ــتند و ای ــا هس ــردگی مبت افس
محســوب  جهــان  سراســر  در  ناتوانــی  عامــل 
کنتــرل و پیشــگیری از  گــزارش مرکــز  می شــود. بــه 
آمریــکا، ســاالنه حــدود ۶٫۷ درصــد   بیماری هــا در 

از افراد بالغ، به افسردگی حاد مبتا می شوند.

گوناگون

 باند سرقت مسلحانه 
در اصفهان منهدم شد

گفــت: یــک   فرمانــده نیــروی انتظامــی  اســتان اصفهــان 
بانــد ســرقت مســلحانه بامــداد روز شــنبه اول خــرداد در دو 
ــان و  ــتان اصفه ــع اس ــمیرم از تواب ــه در س گان ــات جدا عملی
ــاری منهــدم  ــع اســتان چهارمحــال و بختی فارســان از تواب

شــد.
کیمیــای وطــن، ســردار عبدالرضــا آقاخانــی روز  گــزارش  بــه 
ــد  ــزود: ایــن بان ــگاران در اصفهــان اف شــنبه در جمــع خبرن
کنــون، هشــت فقــره  هفــت نفــره از حــدود 10 ســال پیــش تا

ســرقت مســلحانه انجــام داده بودنــد.
کــه ســاعت پنــج بامــداد  کــرد: در 2 عملیاتــی  وی اظهــار 
فارســان  و  اصفهــان  ســمیرم  شهرســتان  دو  در  شــنبه 
ویــژه  یــگان  نیروهــای  توســط  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــو انجــام شــد، در ســمیرم و در یــک درگیــری  ــردان نوپ گ و 
کت رســیدند  مســلحانه، دو نفــر از اعضــای ایــن بانــد به ها

و دو نفــر دســتگیر شــدند.
آقاخانــی ادامــه داد: در فارســان نیــز ســه نفــر از اعضــای این 

بانــد در جریــان یک درگیری مســلحانه، دســتگیر شــدند.
گفــت: انهــدام  فرمانــده نیــروی انتظامــی  اســتان اصفهــان 
ح  طــر اجــرای  راســتای  در  مســلحانه  ســرقت  بانــد  ایــن 
ارتقــای امنیــت اجتماعــی و اولویــت برخــورد بــا اراذل و 
کــه در هفته هــای اخیــر  اوبــاش و در ادامــه درگیری هایــی 
صــورت  خمینی شــهر  جوی آبــاد  و  اصفهــان  زینبیــه  در 
گاهــان  کارآ گرفــت، انجــام شــد. وی بــا اشــاره بــه عملیــات 
ویــژه پلیــس بــرای شناســایی دقیــق ایــن بانــد و اشــراف 
اطاعاتــی از محــل اختفــای آن هــا افــزود: آخریــن ُجــرم 
و  بیســت  در  اصفهــان  زینبیــه  در  درگیــری  بانــد،  ایــن 
کشــته شــدن  ــه  کــه منجــر ب ــود  هفتــم فروردیــن امســال ب
بانــد  ایــن  نفــر شــد. وی میانگیــن ســنی اعضــای   یــک 
را 27 تــا 30 ســال خوانــد و افــزود: از ایــن بانــد، چهــار قبضــه 
ــه و  گلول ــا  ــتر ب ــری و وینچس کم ــت  کل ــینکف،  کاش ــاح  س

کشــف و ضبــط شــد. تعــدادی قــداره 
آقاخانــی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــد دارای پرونــده ســیاهی 
کــرد: دو نفــر از اعضــای  بــا انــواع جرایــم اســت، تصریــح 
کــت رســیدند دارای ســوابق ســرقت  ــه ها ــه ب ک ــد  ایــن بان
بــه عنــف، تجــاوز بــه عنــف و ســرقت مســلحانه بــه عنــف 
کــرد: در عملیــات بامــداد امــروز  بودنــد. وی خاطرنشــان 
هیــچ آســیبی بــه مامــوران و تجهیــزات نیــروی انتظامــی  

ــا نرســید. ایرن

 مرده ای که از تشییع کنندگان 
آب خواست!

کــه تشــییع کنندگان، بــر جنــازه او  مــرد ســودانی در حالــی 
ک  نمــاز می خواندنــد، تنهــا چنــد دقیقــه قبــل از آنکــه بــه خا
ســپرده شــود، بــا تــکان دادن انــدام خــود، موجــب رعــب و 

وحشــت بســیاری از اطرافیــان خــود شــد.
دنیــا  از  می کردنــد  تصــور  همــه  کــه  ســودانی  مــرد  یــک 
بودنــد جنــازه اش  بــر  خوانــدن  نمــاز  حــال  در  و   رفتــه 
ک ســپرده شــود  فقــط چنــد دقیقــه قبــل از آنکــه بــه خــا
تشــییع کنندگان  از  بســیاری  اندامــش،  دادن  تــکان   بــا 
را فــراری داد؛ امــا اطرافیــان پــردل و جرئت تــر بافاصلــه بــه 

کفــن او اقــدام کردنــد.  کــردن  بــاز 
»المناقــل«  شــهر  اهالــی  از  مــرد  ایــن  گفتنــد:  شــاهدان 
روز)جمعــه(  بــود،  بیمــاری  پیــش دچــار  از مدت هــا  کــه 
کامــل شــد؛ بنابرایــن اطرافیــان بــا تصــور  دچــار بیهوشــی 
کفــن و تشــیییع او را برگــزار  مــردن وی، مراســم غســل و 

 کردند.
ســودانی مــرد  اطرافیــان  المهجــر،  روزنامــه  نوشــته   بــه 

بــرای وی قبــر هــم آمــاده کردنــد؛ امــا فقط چنــد دقیقه قبل 
کســپاری دیدنــد او انــدام خــود را حرکــت می دهــد. از خا
کــه تصــور می شــد مــرده اســت گفتنــد: ایــن مــرد   شــاهدان 

نابــاوری  کمــال  در  آزاد شــد،  کفــن  بنــد  و  قیــد  از  وقتــی 
بدهیــد. آب  مــن  بــه  گفــت:  اطرافیانــش  بــه  خطــاب 

ُمــرده خوش شــانس ســپس بــه بیمارســتان منتقــل شــد 
کــه وی در آن زمــان فقــط در  کردنــد  و پزشــکان اعــام 

کامــل فرورفتــه بــود. العالــم بیهوشــی 

 عاقبت تلخ ارتباط پنهانی 
با پسر جوان

ــش  ــدی پی ــوز، چن ــام نیـ ــوادث ج ــرویس ح ــزارش س گ ــه  ب
از  و  رفــت  فتــا شهرســتان ســاری  پلیــس  بــه  زن جوانــی 
مزاحمت هــای فــرد یــاد افــراد ناشناســی در فضــای مجــازی 
بــا  یــا اشــخاص ناشناســی  گفــت: شــخص  او  خبــر داد. 
ایجــاد صفحــه ای بــه نــام دختــر بنــده در شــبکه اجتماعــی 
کردنــد  او  خصوصــی  تصاویــر  انتشــار  بــه  اقــدام  تلگــرام 
واقــع  خــاف  و  توهین آمیــز  مطالــب  دادن  نســبت  بــا  و 
خانــواده ام  و  بنــده  آســایش  ســلب  موجبــات  وی   بــه 
شــده  افســرده  شــدت  بــه  دختــرم  کرده انــد.  فراهــم  را 
کــه بــه ایــن موضــوع رســیدگی  اســت و از شــما می خواهــم 

 کنید.
ســوی  از  تحقیقــات  جــوان،  زن  شــکایت  دنبــال  بــه   
گاهــان پلیــس فتــای اســتان انجــام شــد و در ادامــه  کارآ
موفــق  گاهــان  کارآ اطاعاتــی،  و  فنــی  بررســی های  بــا 
ــتگیر  ــود دس ــرده ب ک ــت  ــاد مزاحم ــه ایج ک ــردی را  ــدند ف  ش

کنند.
ــا انگیــزه اش   متهــم جــوان پــس از دســتگیری در رابطــه ب
ــا دختــر  گفــت: حــدود یــک ســالی ب از انتشــار ایــن تصاویــر 
کی دوســت بــودم؛ امــا وی بــدون توجــه بــه احساســات  شــا

مــن، بــه ایــن دوســتی پایــان داد. 
او در ایــن مــدت از نظــر مالــی و روحــی بــه مــن لطمــه زیادی 
گرفتــم از او انتقــام  زده بــود و بــه همیــن دلیــل تصمیــم 
کــردم بــه ارســال پیامک هــای  بگیــرم. بعــد از آن شــروع 

توهین آمیــز و انتشــار تصاویــر خصوصــی او در تلگــرام.
فتــای  پلیــس  رییــس  محمدنــژاد،  حســن  ســرهنگ   
گفــت: متهــم جــوان بــا  اســتان مازنــدران در ایــن رابطــه 
 تکمیــل تحقیقــات بــا قــرار بازداشــت موقــت روانــه زنــدان

 شد.
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کاهــش وزن و  گذشــته از فوایــد ورزش بــر روی خلــق و خــوی، 
کــه ارتبــاط مســتقیمی  کــی از آننــد  ــدام، مطالعــات حا تناســب ان
 بیــن فعالیــت بدنــی منظــم و جــوان مانــدن پوســت وجــود دارد.

کیمیــای وطــن، ورزش از 5 طریــق بــا حفــظ ســامت  گــزارش  بــه 
پوســت شــما در ارتبــاط اســت:

کتــری اســت: گرچــه تعریــق ناشــی از ورزش  1- تعریــق، ضــد با
می توانــد یــک عامــل مزاحــم باشــد، امــا بــه گفتــه محققــان، عرق 
کــردن ضمــن فعالیــت بدنــی خاصیت حمــام بخــار را دارد و باعث 
بــاز شــدن منافــذ پوســت می شــود. مطالعــات اخیــر همچنیــن 
کــه تعریــق، یــک آنتی بیوتیــک طبیعــی شــناخته  کــی از آننــد  حا
ــن  ــن رفت ــه از بی ــر ب ــه منج ک ــت  ــیدین اس ــوان درمس ــا عن ــده ب ش
کتــری  ای کــوالی و اســتفافیلوکوک اورئــوس می شــود. عــاوه  با
کــه عــرق می کنیــم، درمســیدین توســط پوســت  بــر ایــن، وقتــی 
ــی  ــیب دیدگی ناش ــار آس ــت دچ ــه پوس ک ــی  ــود و زمان ــد می ش تولی
مــاده  ایــن  می شــود،  گزنــدگان  نیــش  یــا  خــارش  بریدگــی،  از 

کنــد. می توانــد بــا میکروب هــا و آلودگی هــا مبــارزه 

2- افزایــش جریــان خــون در پوســت: ورزش جریــان خــون 
انــدام  و دیگــر  قلــب  در  اینکــه  بــر  عــاوه  را  کســیژن  ا میــزان  و 
حیاتــی دیگــر افزایــش می دهــد، منجــر بــه بهبــود جریــان خــون 
کســازی پوســت را نیــز   در پوســت نیــز می شــود و همیــن رونــد، پا
دود  یــا  هــوا  آلودگــی  از  سمی ناشــی  مــواد  بــردن  از  طریــق  از 
یــا  زدن  قــدم  شــامل  ورزش هایــی  دارد.  همــراه  بــه  ســیگار 
در  هــوازی،  ورزش هــای  کلــی  طــور  بــه  و  دوچرخه ســواری 

موثرنــد.  بســیار  پوســت  کســازی  پا
افزایــش  موجــب  کــردن  ورزش  کالژن:  طبیعــی  تولیــد   -3
ــدی اســت، شــده و  ــه نوعــی بافــت پیون ک کاژن  تولیــد طبیعــی 
کــه  کســانی  بــه جــوان شــدن پوســت بــدن منجــر می شــود. در 
کــه محــرک تولیــد مــاده  ورزش نمی کننــد، تعــداد فیبروباســت ها 
کاژن در پوســت هســتند، کمتــر اســت. در ایــن افــراد، پوســت بــه 

ســرعت تیــره و چــروک می شــود.
کنتــرل هورمون هــای مردانــه: هــر چیــزی کــه بتوانــد میــزان   -4 
ــه تنهــا  ــد ن کنــد، می توان کنتــرل  ــه را  ترشــح هورمون هــای مردان
روی پوســت بلکــه روی میــزان ریــزش مــو هــم اثر بگــذارد. ورزش 
کاهــش  کــه تولیــد ایــن هورمــون را  از جملــه روش هایــی اســت 

می دهــد.
متعــادل  ســطوح  بــا  منظــم  ورزش  اســترس:  کاهــش   -5
کورتیــزول، هورمــون مربــوط بــه اســترس، ارتبــاط دارد. افزایــش 
کورتیــزول یعنــی افزایــش تولیــد ســبوم یــا چربــی و ابتــا  تولیــد 
کافــی ورزش نمی کنیــد، در  انــدازه  بــه  کنــه. وقتــی شــما  آ بــه 
کــه خــود باعــث  کورتیــزول بیشــتر قــرار می گیریــد  معــرض ترشــح 
کاژن در پوســت و بــروز چیــن و چــروک   شکســتن و از بیــن رفتــن 

می شود. ایمنا
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ُ

امام مهدى علیه السالم: ِلَیعَمل ُکّل

ِتنا؛ َمَحّبَ

امام مهدى علیه السالم: هر یک از شما باید کارى کند که با 

آن به محّبت ما نزدیک شود.

-«  حدیث روز   »-

ــت  ــت و قرن هاس ــی روز اس ــده غذای ــن وع ــه، مهم تری صبحان
فرزندان شــان  دنیــا  سراســر  در  مــادران  از  بســیاری   شــمار 
کــه در  ــه تشــویق می کننــد. تحقیقاتــی  ــه خــوردن صبحان را ب
ســال های اخیــر انجــام شــده اســت، تاثیــرات منفــی حــذف 
کــردن ایــن وعــده مهــم را نشــان می دهــد. بــا مــا همــراه شــوید 

ــا عــوارض حــذف وعــده صبحانــه آشــنا شــوید. ــا بیشــتر ب ت
چاقی

و  نابــاروری  دیابــت،  مثــل  آن  جانبــی  عــوارض  و  چاقــی 
کــه امــروزه تعــداد  ــه قلبــی از مهم تریــن مشــکاتی اســت  حمل
نــرم می کننــد. پنجــه  و  بــا آن دســت  انســان ها  از  بســیاری 

وزن  افزایــش  و  چاقــی  نه تنهــا  صبحانــه  کــردن   حــذف 
ســخت تر  بســیار  را  وزن  کاهــش  بلکــه  دارد،  دنبــال  بــه  را 
گرســنگی  احســاس  روز  ادامــه   در  می شــود  باعــث  و   کــرده 
کنیــد. کاذب داشــته باشــید و نیــاز بیشــتری بــه تغذیــه پیــدا 

گــر در زمــان مناســب بــه انــدازه   تحقیقــات نشــان داده اســت ا
کنیــد در ادامــه  روز پرخــوری نخواهیــد  کافــی صبحانــه میــل 
از  شــدن  بیــدار  از  بعــد  وعــده  اولیــن  صبحانــه  زیــرا  کــرد؛ 
گرســنگی  بنابرایــن حــذف صبحانــه، زمــان   خــواب اســت؛ 
از شــب گذشــته را افزایــش می دهــد؛ میــزان قنــد خــون را پایین 
مــی آورد و ترشــح انســولین بــا مشــکل مواجــه می شــود؛ زمانــی 
ــدن  ــاد شــود، اســید های چــرب بیشــتری در ب ــه انســولین زی ک
ذخیــره خواهــد شــد. در نتیجــه احســاس خســتگی در نیمــه 
مناســب  آمد.خــوردن صبحانــه  شــما خواهــد  ســراغ  بــه  روز 
ســطح انــرژی را تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد و در طــول 
روز ســرحال هســتید. ولــی عــادات بــد غذایــی، روی آوردن بــه 
فســت فودها و مــواد فاقــد ارزش غذایــی پاییــن آمــدن راندمــان 

کاری و فعالیــت ذهنــی از دیگــر عــوارض نخــوردن صبحانــه 
اســت.

بینظمیدرقاعدگیخانمها
صبحانــه  کــه  خانم هایــی  کرده انــد  ثابــت   تحقیقــات 
دچــار  بیشــتر  کرده انــد،  حــذف  خــود  غذایــی  وعــده  از  را 
قبــل  روز  نتیجــه چنــد  قاعدگــی می شــوند. در  بی نظمــی در 
گرســنگی و ضعــف شــدیدی دارنــد.  از خونریــزی احســاس 
خونریــزی  شــدت  و  شــکمی  بیشــتر  دردهــای  همچنیــن 
ــرد. خــوردن  ک ــرای آن هــا ایجــاد خواهــد  مشــکات دیگــری ب

کاهــش خواهــد داد. نیــز  را  بــه یبوســت  ابتــا  صبحانــه 
گیرایی کاهش

بــاز  زودتــر  صبح هــا  جهــان  سراســر  در  مــدارس  از  بســیار 
صبحانــه  دلیلــی  هــر  بــه  دانش آمــوزان  گــر  ا تــا  می شــوند 
نخورده انــد در مدرســه صبحانــه بخورنــد. بــا حــذف صبحانــه 
ــد و  کاهــش می یاب گیرایــی و تیزهوشــی دانش آمــوزان  قــدرت 
کــم می شــود.برای اینکــه  ــرای حــل مســایل  توانایــی آن هــا ب
کافــی بــرای خــوردن  کــودکان در ســنین مدرســه، اشــتهای 
ابتــدای  را در ســاعات  بایــد شــام  باشــند،  صبحانــه داشــته 
کــودکان در ســاعت معیــن  ــا حــد امــکان  ــرد و ت ک شــب صــرف 
و ترجیحــا زود بخوابنــد. بــرای صبحانــه از فرنــی )آرد برنــج یــا 
گنــدم سبوســدار همــراه بــا شــیر و شــکر(، شــیربرنج، حلیــم  آرد 
کــودکان ایــن ســنین هســتند  کــه اغلــب مــورد عاقــه  و عدســی 
و از ارزش غذایــی زیــادی نیــز برخــوردار هســتند، نــان و پنیــر و 
کــره و خرمــا  کــره و مربــا، نــان و  غ، نــان،  گــردو، نــان و تخم مــر
همــراه بــا یــک لیــوان شــیر و فرآورده هــای غــات مثــل شــیرین 

ــرد. ک ــراه بــا شــیر را نیــز می تــوان اســتفاده  گندمــک هم

کنــار  را  موبایــل  از  اســتفاده  نمی شــود  کــه  آنجــا  از 
طــی  نمی خواهــد  هــم  دلتــان  حتمــا  گذاشــت، 
ــر امــواج  ــا موبایــل تحــت تاثی ــی ب صحبت هــای طوالن
ــد  ــد بدانی ــا بای ــد؛ ام ــرار بگیری ــیله ق ــن وس ک ای ــا خطرن
 کــه چگونــه می توانیــد آثــار زیانبــار تلفــن همراهتــان 

کاهش دهید. را 
کاهشدهید 1-مدتزمانمکالمهتانرا

امــواج  آســیب های  کاهــش  بــرای  راهــکار  بهتریــن 
کــه مدت زمــان مکالمــه بــا تلفــن  موبایــل ایــن اســت 

دهیــد.  کاهــش  را  همراهتــان 
گــر شــما بیــش از دو دقیقــه  مطالعــات نشــان می دهــد ا
کنیــد، امــواج مغــزی شــما تحــت  بــا موبایــل صحبــت 

تاثیــر امــواج تلفــن همــراه قــرار می گیــرد.
تلفــن از ضــروری مواقــع در فقــط کــودکان -2

کننــد اســتفاده همــراه
کــودکان  کاهــش آســیب های امــواج موبایــل در  بــرای 
موبایــل  بــا  ضــروری  مواقــع  در  فقــط  آن هــا  بایــد 

کننــد. صحبــت 
کــودکان  کــه  نیســت  درســت  وجــه  هیــچ  بــه   
داشــته  خودشــان  مخصــوص  همــراه  تلفــن  یــک 
و  بــوده  رشــد  حــال  در  کــودکان  مغــز  چــون  باشــند؛ 
بیشــتر  برابــر  پنــج  آن هــا  بــر  تلفــن همــراه  امــواج   اثــر 

است؟
روی یــا شــلوارتان جیــب در را همــراه تلفــن -3

ندهیــد قــرار کمربندتــان
بــرای در امــان مانــدن از آســیب های امــواج موبایــل 

بهتــر اســت تلفــن همــراه را در جیــب شــلوارتان قــرار 
ندهیــد؛ چــون بافت هــای بخــش پایینــی بــدن بیشــتر 
از بافت هــای ســر و صــورت، اشــعه های مضــر موبایــل 

کــرده و آســیب می بیننــد.  را جــذب 
کــه تلفــن  نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد مردانــی 
همــراه را در جیــب شلوارشــان قــرار می دهنــد، تعــداد 
و  کــرده  پیــدا  کاهــش  درصــد   ۳۰ اسپرم های شــان 

دچــار عقیمــی  موقــت می شــوند.
4-اولبگذاریدارتباطبرقرارشود

بــا  ارتبــاط  گرفتیــد، اجــازه دهیــد اول  وقتــی شــماره 
روی  را  موبایــل  ســپس  شــود،  برقــرار  مقابــل  طــرف 
تحــت  کمتــر  صــورت  ایــن  در  دهیــد.  قــرار  گوشــتان 
می توانیــد  شــما  می گیریــد.  قــرار  آن  مضــر  اشــعه 
برقــرار شــدن ارتبــاط را روی صفحــه تلفــن همراهتــان 

. ببینیــد
کنید 5-ازهدستاستفاده

را  آن  هنگامی کــه  همــراه  تلفــن  امــواج  اینکــه  بــرای 
گوشــتان قــرار داده ایــد مغــز شــما را نشــانه نرونــد،  روی 

کنیــد. بایــد آن را از ســرتان دور 
آســیب های  از  مانــدن  درامــان  بــرای  کار  بهتریــن   
کــه بــه جــای قــرار دادن  امــواج موبایــل ایــن اســت 
»هندزفــری«  یــک  از  گوشــتان،  روی  همــراه  تلفــن 
کار  ایــن  کنیــد.  اســتفاده  ســیمدار  »هدســت«  یــا 
 موجــب می شــود امــواج موبایــل بــه ســمت مغــز شــما 

نیایند. الهیار دل انگیز سوادکوهی
ادامه دارد ...

کردن وعده صبحانه چه عوارضی دارد؟ کاهش آسیب های امواج موبایل )1(حذف  نکاتی برای 

جدول سودوکو - شماره 15پاسخ جدول شماره 14 کلمات متقاطع
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.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

وی زمی�ن ارتش رزمایش موشیک ن�ی

وی زمی�ن ارتش که با نام »حیدر کرار ۳« از صبح  ن مرحله از رزمایش بیت المقدس ۲۸ ن�ی در اول�ی

یکشنبه دوم خرداد در منطقه عمومی کاشان و اصفهان برگزار شد، ۲ فروند موشک نازعات و ۴ 

فروند راکت فجر ۵ شلیک شد. این رزمایش همزمان با سوم خرداد سالروز عملیات بیت المقدس 

وی  وز و جنگنده های ن�ی ه، هوان�ی ن و آزادسازی خرمشهر با حضور یگان های مختلف پیاده، مکان�ی

هوا�ی ارتش در منطقه اصفهان ادامه می یابد.

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

32   ْC

27   ْC

34   ْC

35   ْC

17   ْC

10   ْC

18   ْC

20   ْC


