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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کیلومتر  چهارمحال و بختیاری، 700 

شبکه آب فرسوده روستایی دارد
4

5

دو نخل طال برای »فروشنده«

امام خمینی)ره( و استکبارستیزی

له
قا

رم
س مناسبت های  که  است  ماه هایی  از  خردادماه 

عنوان  به  را  خرداد  پانزده  جمله  از  مهمی 
نقطه عطف انقالب اسالمی در دل خود دارد؛ 

همچنان  و  نمی شوند  فراموش  هرگز  که  روزهایی 
مورد توجه ملت مسلمان ایران قرار دارند؛ روزهای 
به  مردم  خستگی ناپذیر  مبارزات  یادآور  ماه  این 
واقع  در  و  ستمشاهی  نظام  با  روحانیت  رهبری 

مبارزه بی امان با استکبار جهانی است.
استکبار  نفی  و  ظلم  با  مبارزه  بنیان  زمان  این  در   
و  عاشورا  فرهنگ  از  استفاده  با  و  شد  پایه گذاری 
برقراری  برای  قیام  حسینی  نهضت  از  الگوگیری 
به  توجه  با  شد.  آغاز  ستم  و  ظلم  نابودی  و  عدل 
کس  هر  باید  که  است  حقی  صاحب  خرداد  اینکه 
شماره  این  از  نماید،  دین  ادای  خود  توان  حد  در 
بر  مختصر  و  کوتاه  چند  هر  مروری  می شود  سعی 
باشیم.  داشته  خرداد   15 بنیانگذار  اندیشه های 

می دانیم...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

کثــر شــرکت در ســه بخــش یازدهمیــن جشــنواره روابــط عمومــی اســتان اصفهــان ، روابــط عمومــی آبفــای اســتان بــرای دومین ســال پیاپــی در بخش هــای پژوهــش و افکارســنجی، اطالع رســانی و تبلیغات  بــا توجــه بــه محدودیــت حدا
و انتشــارات موفــق بــه کســب عنــوان تندیــس زریــن و برتر شــد .

در اردیبهشــت 95 نیــز در اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره روابــط عمومــی اســتان، روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان بــه جهــت اهتمــام و تــالش درحــوزه روابــط عمومــی بــا عنایــت بــه رأی هیئــت داوران در بخش هــای پژوهــش و 
افکارســنجی و اطالع رســانی با دریافت تندیس زرین و لوح ســپاس و همچنین در بخش تبلیغات و انتشــارات به دریافت لوح افتخار از دســت شــهردار و اعضای محترم شــورای اســالمی شــهر به همراه ســایر مســئوالن اســتان موفق 

گردید.
کارگیــری هنــر و مهــارت و دانــش و بــا هــدف فضــای ســالم بــرای  خاطرنشــان می شــود در 27 اردیبهشــت ماه، روز ارتباطــات و روابــط عمومــی نیــز، مدیــر روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان در محــل وزارت نیــرو بــه جهــت بــه 

گرفــت . اطالع رســانی وســیع و وثیــق و ارتباطــات صمیمانــه و اثربخــش بیــن مــردم و شــرکت آب و فاضــالب بــا اهــدای لــوح ســپاس مــورد تقدیــر و تجلیــل قائم مقــام وزیــر نیــرو قــرار 
در همیــن راســتا، آقــای بنــی طبــا، مدیــر روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان بــه جهــت عملکــرد شایســته و مطلــوب بــه همــراه همــکاران محتــرم روابــط عمومــی در پیشــبرد اهــداف ترویجــی و اطــالع رســانی صنعــت آب و فاضــالب بــا 

تقدیــم لــوح ســپاس مــورد تقدیــر و تشــکر مشــاور وزیــر نیــرو در امــور اجتماعــی و فرهنــگ عمومــی قــرار گرفــت . 

تجلیل همزمان از روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان در سطح ملی و یازدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان

 بومی سازی تجهیزات 
 پست فشار قوی
 در فوالد مبارکه

کلید زد گرانی بازار را  دولت رسما 

 حاشیه قیمت 
به بازار خودرو بازگشت

ردپای تخلف بانک ها در پرداخت وام

تسهیالت قرض الحسنه 
سهم مردم یا سهم 

بانک ها؟

قهرمانی بالمنازع ایران در او - اسپرت

کرد ایران مدال ها را درو 
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در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

  تفکر انقالبی، تنها تفکر برای ایستادگی
 در  مقابل هجمه های دشمنان است

خرمشهرها در پیش است...نه در میدان 
جنگ، بلکه در میدانی سخت تر!

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

فرمانده کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه السالم: 



 امام خمینی)ره( 
و استکبارستیزی                                     

ادامه از صفحه یک: 
مبارزاتــی  اندیشــه  اساســی  اصــول  از  یکــی  کــه 
امــام  اســت.  امــام)س( استکبارســتیزی  حضــرت 
اعــام  و  ســخنرانی ها  اولیــن  در  را  مســئله  ایــن 
ایــن  بــر  تــا آخــر  مواضــع خــود عنــوان فرمودنــد و 
موضــع اصولــی پایبنــد بودنــد و بــر آن اصــرار داشــتند 
بیانیه هــا   و  ســخنرانی ها  در  را  ع  موضــو ایــن  و 

می دادنــد.  قــرار  کیــد  تا مــورد  همــواره 
ــا در شــعله های ســرکش آتــش  متاســفانه امــروز دنی
به ویــژه  اســتکباری،  قدرت هــای  ســتم  و  جــور 
آمریــکا بــه عنــوان شــیطان بــزرگ زبانــه می کشــد و 
کــه در عیــن فرورفتــن در فقــر و تنگنــا  ملــل محــروم  
دارای  آن  از  ناشــی  مرارت هــای  و  رنــج  تحمــل  و 
منابــع غنــی ثــروت هســتند، در معــرض تاخــت و 
متعدیــان  و  ســتمگران  ویرانگــر  و  مکــرر  تازهــای 
بــزرگ  ســرمایه های  و  می گیرنــد  قــرار  جهانــی 
ــراف  ــه اط ــر ب گ ــی رود. ا ــاراج م ــه ت ــان ب اقتصادی ش
یافــت  خواهیــم  در  خوبــی  بــه  کنیــم  نــگاه  خــود 
کــه همــه بدبختــی ملت هــا و جنــگ و خونریــزی 
بــا  و برادرکشــی و ... دست ســاز اســتکبار اســت و 
نقشــه ها و توطئه هــای او انجــام می شــود و بــا ایــن 

بــه یغمــا می بــرد. کشــور ها را  ترفنــد منابــع 
ظلم زدایــی و مبــارزه بــا اســتکبار بــه عنــوان یــک 
مســئولیت دینــی - سیاســی، جدی تریــن آثــار را در 
کــم  قیــام ملــل مســتضعف علیــه نظــام ظالمانــه حا

گذاشــته اســت. بــر جهــان از خــود بــر جــای 
کــه  امــام)س(  حضــرت  ظلم ســتیزی  اندیشــه 
برخاســته از تفکــر دینــی و بــاور نــاب مذهبــی ایشــان 
ــده ظلم ســتیزی بــه  ح پدی ــود، از یــک ســو بــا طــر ب
کــه ایــن تفکــر  عنــوان تکلیــف دینــی، موجــب شــد 
بــا غیــرت دینــی امــت اســامی  گــره بخــورد و بــرای 
تکالیــف  و  الزامــات  از  یکــی  عنــوان  بــه  همیشــه 
دینــی نقش آفریــن شــود؛ از ســوی دیگــر، روحیــه 
مبــارزه بــا ظلــم و قدرت هــای اســتکباری را در عمــق 
جــان توده هــای تحــت ســتم بــکارد و بدیــن ســان 
زمینــه خیــزش و جنبش هــای رهایی بخــش و ضــد 
اســتعماری را بیــش از بیــش فراهــم  ســازد. مواجهــه 
و رویارویــی جــدی و همه جانبــه حضــرت امــام بــا 
دنیــای اســتکباری و به ویــژه ابرقــدرت آمریــکا، در 
 ابعــاد نظــری و عملــی، تاثیــرات خــاص و عمیقــی 
بــر  اســامی  جنبش هــای  به ویــژه  و  جهــان  در  را 
انقــاب  پیــروزی  از  قبــل  تــا  گــر  ا گذاشــت.  جــای 
دنیــای  بــا  رویارویــی  اســامی  ایــران،  شــکوهمند 
آمریــکا و  غــرب  برابــر  در  ایســتادگی  و   اســتکباری 

تلقــی  واقعیــت  از  دور  ذهنیــت  و  آرمــان  تنهــا 
می شــد، بــا شــکل گیری انقــاب اســامی  و پیــروزی 
مبــارزات  بــه  مســتضعف  جهــان  آن،  همه جانبــه 
ضــد اســتعماری و رهایی بخــش خویــش امیــدوار 
جهانــی  عرصــه  اســامی  در  نهضت هــای  و  شــد 
بیــداری  شــد  آن  نتیجــه  و  یافــت  تــازه ای  جــان 
گــر  ا و  داشــت  هــم  پیشــرفت خوبــی  اســامی  کــه 
خیانــت  واســطه  بــه  دارد  کمتــری  نمــود  امــروز 
کــه ســد راه هســتند؛ امــا  مســلمان نما هایی اســت 
کــه ایــن حرکــت محکم تــر  دیــری نخواهــد پاییــد 
راه خــود  بیشــتر  بااســتواری و پشــتوانه مردمــی    و 

را خواهد پیمود.
چنیــن  ظلــم  بــا  مبــارزه  دربــاره  خمینــی  امــام 
نیســت.  ح  مطــر مــکان  مــن  »بــراى  می فرماینــد: 
ح اســت مبــارزه بــر ضــد ظلــم اســت. هــر  آنچــه مطــر
جــا بهتــر ایــن مبــارزه صــورت بگیــرد، آن جــا خواهــم 

)301 ص:  ج 5،  امــام،  .«)صحیفــه  بــود... 
گــر در اندیشــه سیاســی حضــرت امــام مبــارزه بــا   ا
دینــی  تکلیــف  یــک  عنــوان  بــه  اســتکبار  و  ظلــم 
امــر در  ایــن  کــه  اســت  ح می شــود، طبیعــی  مطــر
نقــش  اســامی   دلگرمــی  نهضت هــای  و  تقویــت 

کــرد: ایفــا خواهــد  بــارزی 
کــه  کــرده  را مکلــف  مــا  تعالــی  و  تبــارک  »خــداى 
َظَلمــه  طــور  ایــن  بــا  اشــخاص،  طــور  ایــن   بــا 
کــه اســاس اســام را دارنــد متزلــزل  بــا این هایــی 
بــه  دارنــد  را  مســلمین  مصالــح  همــه  و  می کننــد 
ــا این هــا معارضــه  کــه ب ــاد می دهنــد، مــا مکلفیــم  ب
یــک وقتــی هــم دســتمان  گــر  ا و مبــارزه بکنیــم. 
معارضــه  و  می بریــم  تفنــگ  بــه  دســت  برســد، 
می کنیــم. خودمــان تفنــگ بــه دوشــمان می زنیــم 
امــام  )صحیفــه  می کنیــم .«  آن هــا  بــا  معارضــه  و 

)21 ص:  ج 5، 
امــام خمینــی در هــر شــرایط مناســبی بــه روشــنگری 
برمــا  را  دشــمنان  شــوم  اهــداف  و  می پرداخــت 
از  پاســداری  بــه  را  مســلمانان  او  می ســاخت. 
تصمیــم  و  کــرد  توصیــه  متعالــی  ارزش هــای 
شــیطانی دشــمن را نســبت بــه غــارت ارزش هــای 
کــه  گوشــزد نمــود و فرمــود: »نکتــه مهمــی  اســامی  
کنیــم و آن را اصــل و  همــه مــا بایــد بــه آن توجــه 
اســاس سیاســت خــود بــا بیگانــگان قــرار دهیــم ایــن 
ــا  کــْی و ت ــا  کــه دشــمنان مــا و جهانخــواران ت اســت 
کجــا مــا را تحمــل می کننــد و تــا چــه مــرزى اســتقال 
و آزادى مــا را قبــول دارنــد. بــه یقیــن آنــان مــرزى 
جــز عــدول از همــه هویت هــا و ارزش هــاى معنــوى 
کریــم گفتــه قــرآن  بــه   و الهی مــان نمی شناســند. 
گــز دســت از مقاتلــه و ســتیز بــا شــما برنمی دارنــد   هــر 
مگــر اینکــه شــما را از دینتــان برگرداننــد.« )صحیفه 
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سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پیشگامان ظهور      
انقــاب  ظهــور  از  پــس     

 استاد و محقق دانشگاه
جواد قاسمی  

ع مهدویــت  اســامی،موضو
بــه ویــژه در دفــاع مقــدس بــه طــور جدی و محســوس 
ح و هــر روز در متــن زندگــی مــردم مــا عینیــت  مطــر
آن  دنبــال  بــه  اســت.  یافتــه   روزافزونــی 
ظهــور  بــه  اعتقــاد  و   )Fotorizm( فتوریســم  بحــث 
منجــی جهانــی در همــه ادیــان و اقــوام و ملــل هــر روز 
شــکل تــازه ای بــه خــود می گیــرد و امیــد بــه بهــروزی  
گســترش  و  فســاد  و  ظلــم  رفــع  و  بهتــر  فردایــی  و 
شــده  انســان ها  همــه  مشــترک  آرزوی  عدالــت، 
اســت. ایــن خــود زمینــه نیروزایــی ایمان بخشــی و 
نگرانــی  و  ســتمدیدگان  بــرای  قدرت آفرینــی 

ستمگران را فراهم ساخته است.
ع  موضــو و  جهــان  آینــده  چشــم انداز  بررســی 
بــه  می توانــد  انقابی گــری،  رویکــرد  بــا  مهدویــت 
شــکل عملیاتــی و اجرایــی درآمــده و در صحنــه عمــل 

باشــد.  راهگشــا  مهدی بــاوران  بــرای 
كلی انقالب جهانی حضرت مهدی)ع( علل 

مطابــق ســنت قطعــی »نظــام علــی و معلولــی« هــر 
آن هــا  از  بعضــی  کــه  اســت  عللــی  دارای  انقابــی 

از: اســت  عبــارت 
کم گسترده از شرایط حا 1-نارضایتی عمیق و 

2-وجــود رهبــری و ســاختارهای اجتماعی سیاســی 
دارای نقــش بســیج گر

3-گســترش و پذیــرش اندیشــه و ایدئولــوژی جدیــد 
جایگزیــن

4-گسترش روحیه انقابی 
کــم بــر زندگــی  5-ســنن و قوانیــن مرمــوز آســمانی حا

انســان ها و نظــام احســن جهــان هســتی
پدیــده انقــاب )revolution( دارای قدمــت بســیار 
تاریــخ  انقــاب در  کــه هــزاران  گونــه ای  بــه  اســت؛ 
خ داده اســت؛ امــا همــه آن هــا از نظــر زمانــی   بشــر ر
ع، بســیار محــدود و ناقــص بــوده  مکانــی و موضــو
انقــاب  یعنــی  انقاب هــا  برتریــن  حتــی  اســت. 
کــه از انقاب هــای معمولــی و بشــری  انبیــای الهــی 
از هــر جهــت ممتــاز و ابعــاد مختلــف و نتایــج پربــاری 
را بــه همــراه داشــته اســت، محــدود بــه یــک منطقــه 
کام مانــده و بــه نتیجــه نهایــی نرســیده گاه نــا  بــوده و 
 اســت.انقاب عظیــم جهانــی حضــرت مهدی)عــج( 
ــا  ــای انبی ــا و آرمان ه ــه ایده ه ــق هم ــوان تحق ــه عن ب
اعجاب برانگیــز  و  بی نظیــر  زمیــن،  شایســتگان  و 
گشــته و بــه پیــروزی  کامــل محقــق  اســت و بــه طــور 

همه جانبــه خواهــد رســید.
 ایــن انقــاب نیــز همچــون ســایر انقاب هــا دارای 
کــه  علــل و عوامــل و ریشــه ها و زمینه هایــی اســت 
نقــش پیشــگامان ظهــور  و  را شــناخت   بایــد آن هــا 
گســترده عدالت آفریــن  را در بسترســازی ایــن حرکــت 

کــرد. جســت وجو 
عامــل اول: نارضایتــی و نومیــدی عمومــی  از همــه 
روش هــا و سیســتم ها و همــه ســازمان های رســمی  

ــی و بیــن المللــی مل
کافــی ســردرگم  کــدام چــون  کــه هــر  بــروز مشــکاتی 
کســی نمی دانــد چــه بایــد  کــه  در آمــده؛ آن چنــان 
بکنــد. همــه بــا هــم بــرای حــل آن فکــر می کننــد و 
بــه جایــی نمی رســند.مطالبه صلــح از طــرف مــردم 
از یــک ســو و تــن در نــدادن دولت هــا از ســوی دیگــر 
تــا  مــی دارد  آن  بــر  مردمــی  را  نیروهــای  ناچــار  بــه 
کننــد؛ در این صورت  برخواســته های خــود پافشــاری 
گرایش هــا، طــرز فکرهــا متوجــه راه نجــات  کــه  اســت 
گیــر می شــود و توســعه  ایــن خواســته ها فرا  شــده و 

می یابد.
ــی  ــر »انقــاب جهان ــادق)ع( فرمــود: ایــن ام ــام ص  ام
پــس  حضــرت مهدی)عج(«تحقــق نمی یابــد مگــر 
کــه طرفــداران انــواع مکتب هــا و  گذشــت زمانــی  از 
هیــچ  تــا  کننــد؛  حکومــت  مــردم  بــر  ایدئولوژی هــا 
حکومــت  مــردم  بــر  مــا  گــر  ا کــه  نگویــد  گوینــده ای 
پیــاده  جامعــه  در  را  عدالــت  و  قســط  می کردیــم، 

. می نمودیــم...  
در  کــه  جهانــی  ســازمان های  کارآمــدی  نا افشــای 
ســلطه  از  دفــاع  بــرای  ابرقــدرت  کشــورهای  مرکــز 
تاســیس شــده اســت و حیله هــای پنهــان در پشــت 
ح هــای جهانــی، همچــون نظــم نویــن جهانــی  طر
کــه هــر روز بــه شــکل تــازه ای  جهانــی ســازی و... 
ظهــور  پیشــگامان  وظایــف  از  می شــود،  ح  مطــر

اســت.
ســاختارهای  و  رهبــری  وجــود  دوم:  عامــل 

بســیج گر نقــش  دارای  اجتماعی سیاســی 
رهبــری بســیج گر در انقــاب حضــرت مهدی)عــج( 
یــک صنــف  و  فــرد  یــک  بــر دوش  از ظهــور  پیــش 
خــاص نیســت؛ بلکــه براســاس روایــات ایــن نقــش 
بــر  اســامی(  )حکومــت  کریمــه   دولــت  یــک  را 
قیام هایــی  آن  بــر  افــزون  و  داشــت  خواهــد  عهــده 
حســنی  ســید  حســینی،   ســید  قیــام   همچــون 
 ســید خراســانی و ســید یمانــی  و ســاداتی دیگــر در 
بــه  ظهــور  پیشــگامان  همراهــی  بــا  مکــه  و  مدینــه 
ــزرگ  ع خواهــد پیوســت و بسترســازی انقــاب ب وقــو

جهانــی را عملــی خواهــد ســاخت.
انقاب اســامی  ایــران براســاس دیدگاه های حضرت 
گام نخســتین ایــن  امــام)ره(  و مقــام معظــم رهبــری  
نقــش  دارای  اجتماعــی  سیاســی،  رهبــری  ســاختار 
بســیج گر اســت. ایفــای ایــن نقــش برجســته اهمیــت 
آشــکارتر  را  صحنــه  در  مردمــی   نیروهــای   حضــور 

می سازد.

یادداشت

دانش آموختگــی  مراســم  اســامی  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
دانشــجویان افســری و تربیــت پاســداری دانشــگاه امام حســین)ع( 
اســامی  »جهــاد  و  قرآنــی  تبییــن منطــق  در ســخنان مهمــی  بــه 
کبیــر« بــه معنــای »ایســتادگی و تبعیــت نکــردن از جبهــه اســتکبار« 
و ابعــاد و الزامــات آن در نظــام جمهــوری اســامی  پرداختنــد و بــا 
گســترده جبهــه اســتکبار  اشــاره بــه تاش هــا و برنامه ریزی هــای 
مهم تریــن  گفتنــد:  اســامی  نظــام  هویــت  تغییــر  و  نفــوذ  بــرای 
کــز دانشــگاهی و حــوزوی، عناصــر و جوانــان  کنونــی مرا وظیفــه  
انقــاب  پاســداران  انقابــی و همچنیــن ســازمان ســپاه  و  مؤمــن 
اســامی، »اقــدام ســنجیده و هوشــمندانه بــرای تببیــن و روشــنگرِی 
ژرفــا و عمــق شــعارهای انقــاب« و »پرهیــز از اقدامــات ســطحی« 
کــم  »کادرســازی بــرای آینــده« و »تدویــن علمــی  تجربه هــای مترا
بــه  اســت.  گذشــته«  انقــاب در طــول 3۸ ســال  و شــگفت انگیز 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام  گــزارش 
معظــم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تبریــک ایــام والدت 
قطــب عالــم امــکان حضــرت صاحــب الزمان)عــج( و همچنیــن 
گرامیداشــت ســوم خــرداد ســالروز فتــح خرمشــهر، ایــن روز را یکــی 
ــخ انقــاب و نمــاد قــدرت الهــی  از روزهــای فراموش نشــدنی در تاری
دانســتند و افزودنــد: دربــاره عملیــات آزادســازی خرمشــهر و دیگــر 
کــه  فراوانــی وجــود دارد  عملیات هــای دفــاع مقــدس، جزییــات 
از آن هــا مطلــع  از مــردم و به ویــژه نســل جــوان،  شــاید بســیاری 
کــه کتاب هــای مربــوط  نباشــند و بــر همیــن اســاس توصیــه می شــود 
بــه ایــن عملیات هــا، حتمــا مطالعــه شــوند. ایشــان در بیــان یکــی از 
نــکات مهــم در عملیــات آزادســازی خرمشــهر بــه حمایــت و دســت 
کردنــد: امــام بزرگــوار، آن مــرِد  قــدرت الهــی اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد. خــدا و حکیــم الهــِی واقعــی، فرمودنــد خرمشــهر را خــدا آزاد 

کردنــد: در ایــن منطــق هنگامــی  کــه  رهبــر انقــاب خاطــر نشــان 
همــه تاش هــا و مجاهدت هــا انجــام و همــه تــوان بــه میــدان آورده 
و در نهایــت بــه خــدا تــوکل شــود، دســت قــدرت الهــی همچــون 
آن  نتیجــه   کــه  آمــد  خواهــد  کمــک  بــه  مســتحکم  پشــتوانه ای 
کــه از همــه امکانــات  آزادســازی خرمشــهر در مقابــل دشــمنی اســت 
ــه  ــازی هم ــکان آزادس ــق ام ــن منط ــا ای ــود. ب ــوردار ب ــزات برخ تجهی
دنیــای تحــت ســلطه اســتکبار امــکان آزادســازی فلســطین و امــکان 
کــه  اینکــه هیــچ ملتــی مســتضعف نباشــد، وجــود دارد. هــر ملتــی 
دارای ایــن منطــق باشــد و تمــام تــاش و مجاهــدت خــود را بــه کار 
ــی  ــی، مال ــدرت نظام ــوب ق ــا مرع ــد، قطع کن ــوکل  ــدا ت ــه خ ــرد و ب گی

تبلیغاتــی و سیاســی قدرت هــا نخواهــد شــد.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه تــاش ناموفــق جبهــه اســتکبار در طــول 
3۸ ســال گذشــته بــرای شکســت انقــاب اســامی، به رغــم اســتفاده 
پیــروی  بــارز  نمونــه  را  آن  گــون،  گونا توطئه هــای  و  ابزارهــا  از 
برشــمردند  خــدا  بــر  تــوکل  بــا  ایســتادگی  و  مجاهــدت  منطــِق   از 
کردنــد: ملــت ایــران همچنــان در صحنــه اســت و جوانــان  کیــد  و تا
کننــد و  فــدا  انقــاب  راه  را در  کــه جــان خــود  بســیاری حاضرنــد 
ــرد. ک ــد  ــب خواه ــدا را جل ــدرت خ ــه ق ک ــت  ــزی اس ــان چی ــن، هم ای
ــه  ــل جبه ــی در مقاب ــوع رویاروی ــن ن ــه ای ای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
گفتنــد: در ایــن جنــگ  اســتکبار را »جنــگ نامتقــارن« خواندنــد و 
کــه طــرف  نامتقــارن، هــر دو طــرف توانایی هــا و منابــع قدرتــی دارنــد 
مقابــل، از آن هــا برخــوردار نیســت و منبــع قــدرت نظــام اســامی 
اعتمــاد و تــوکل بــه قــدرت خــدا، اعتمــاد بــه پیــروزی و اعتمــاد بــه 
ــر اینکــه  کیــد ب ــا تا قــدرت اراده انســان های مؤمــن اســت. ایشــان ب
کردنــد: در  جنــگ نامتقــارن، »جنــگ اراده هــا« اســت، خاطــر نشــان 
میــدان ایــن جنــگ، اراده هــر یــک از دو طــرف سســت شــود، قطعــا 
شکســت خواهــد خــورد؛ بنابرایــن بایــد مراقــب بــود تــا تبلیغــات و 

وسوســه های دشــمن در اراده مســتحکم مــا خللــی ایجــاد نکنــد.
رهبــر انقــاب ایــن جنــگ را فراتــر از جنــگ نظامــی  و نوعــی »جهــاد« 
کشــور مــا احتمــال وقــوع جنــگ  دانســتند و افزودنــد: امــروز بــرای 
نظامــِی ســنتی بســیار ضعیــف اســت؛ امــا مســئله جهــاد باقــی اســت 
کبیــر« و بــه  کــه منطقــی قرآنــی و اســامی دارد، »جهــاد  و ایــن جهــاد 
معنــای »ایســتادگی، مقاومــت و پیــروی نکــردن از کفــار و مشــرکین« 
کبیــر  کیــد بــر اینکــه جهــاد  اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
 در عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و هنــری نیــز تجلــی 
و ظهــور دارد، خاطــر نشــان کردنــد: در همــه ایــن عرصه هــا، به جــای 
کاری اســام و  کافــران و مشــرکان، بایــد از برنامــه  تبعیــت از جبهــه 
اســامی  و  جمهــوری  امــروز  مســئله  ایشــان  کــرد.  تبعیــت  قــرآن 
جبهــه اســتکبار را موضــوع »تبعیــت« دانســتند و گفتنــد: آن هــا تمــام 
و  اقتصــادی، سیاســی  فرهنگــی،  و تاش هــای  فشــارها  ابزارهــا، 
گرفته انــد تــا نظــام اســامی  تبلیغاتــی و عوامــل خائــن خــود را بــه کار 
کــه موجــب  کننــد؛ امــا آنچــه  ــو درآورنــد و وادار بــه تبعیــت  ــه زان  را ب
کــه مــردم  عصبانیــت شــدید اســتکبار از ملــت ایــران شــده، آن اســت 
به خاطــر مســلمان بــودن حاضــر بــه بــه تبعیــت از اســتکبار نیســتند.
ح موضوعاتــی همچــون انــرژی هســته ای، قدرت  رهبــر انقــاب، طــر
کردنــد: علــت  کیــد  موشــکی و حقــوق بشــر را بهانــه خواندنــد و تا
اصلــی همــه ایــن دشــمنی ها و بهانه تراشــی ها، تبعیــت نکــردن از 
گــر ملــت ایــران حاضــر بــه تبعیــت بــود، قطعــا  اســتکبار اســت؛ زیــرا ا
کنــار می آمدنــد و هیــچ گاه  بــا قــدرت موشــکی و انــرژی هســته ای 

ــد. نامــی از حقــوق بشــر نیــز بــه میــان نمی آوردن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای درخصــوص موضــوع موشــکی یــک 
کردنــد: اخیــرا درمــورد تــوان موشــکی  کیــد  نکتــه را متذکــر شــدند و تا
کــه ایــن  ایــران جنجــال بســیاری بــه راه انداخته انــد؛ امــا بداننــد 
هیاهوهــا تأثیــری نخواهــد داشــت و آن هــا هیــچ غلطــی نمی تواننــد 
ــا  ــی دشــمنِی اســتکبار ب بکننــد. ایشــان در ادامــه  تبییــن علــت اصل
کردنــد: آمریکایی هــا تــاش زیــادی  نظــام اســامی  خاطــر نشــان 
گاهــی  می کننــد تــا علــت اصلــی ایــن دشــمنی را بــر زبــان نیاورنــد؛ امــا 
کــه چنــد  نیــز در اظهاراتشــان ایــن مســئله فــاش می شــود؛ همچنــان 
روز پیــش یــک مســئول آمریکایــی بعــد از تکــرار اتهامــات همیشــگی 
ــوژی« یعنــی همــان  ــر ضــد ایــران، ناخواســته بــه موضــوع »ایدئول ب
کــه موجــب می شــود ملــت ایــران زیــر بــار  کــرد  تفکــر اســامی  اشــاره 

کفــر و اســتکبار نــرود. حــرف زور جبهــه 
ــر انقــاب »ایســتادگی«، »تبعیــت نکــردن از دشــمن« و »حفــظ  رهب
ــامی  ــام اس ــدار نظ ــی اقت ــل اصل ــامی« را عوام ــی و اس ــت انقاب هوی
دیگــر  و  آمریــکا  کردنــد:  نشــان  خاطــر  و  دانســتند  ایــران  ملــت   و 
قدرت هــا، از ایــن موضــوع به شــدت ناراحــت هســتند و چــاره ای هــم 

کــه شــاید بتواننــد  کردنــد  ندارنــد و بــر همیــن اســاس تــاش زیــادی 
کشــور را در حیطــه قــدرت  کــز تصمیم گیــری و تصمیم ســازی  مرا
خــود درآورنــد؛ امــا نتوانســتند و بــه توفیــق الهــی نخواهنــد توانســت.
ســپاه اصلــی  وظیفــه  افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل   حضــرت 
ــرلوحه  ــد س ــر بای کبی ــاد  ــن جه ــت؛ بنابرای ــاب« اس ــداری از انق »پاس

برنامه هــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  باشــد.
کــه علیــه  ایشــان بــا اشــاره بــه هجمه هــا و تهمت هــای فراوانــی 
ایــن عصبانیت هــا گفتنــد: علــت اصلــی  ح می شــود،   ســپاه مطــر
ایســتادگی ســپاه در مســیر انقــاب و حفــظ جهت گیری هــا و روحیــه 
ــور  کش ــان  ــه جوان ــاب ب ــاب خط ــت.رهبر انق ــامی  اس ــی و اس انقاب
کردنــد: آینــده انقــاب  و دانشــجویان حاضــر در مراســم خاطرنشــان 
کــه بایــد ایــن تاریــخ را بــا عــزت  متعلــق بــه شماســت و شــما هســتید 
کنیــد و بدانیــد در آینــده، خرمشــهرها، در پیــش اســت؛ البتــه  حفــظ 
کــه ویرانی هــای  نــه در میــدان جنــگ نظامــی، بلکــه در میدانــی 
دارد؛  به دنبــال  نیــز  آبادانــی  برعکــس  و  نــدارد  را  نظامــی   جنــگ 
امــا از جنــگ نظامی ســخت تر اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در  کبیــر«  »جهــاد  مختلــف  ابعــاد  تبییــن  بــه  زاویــه  همیــن  از 
افزودنــد:  و  پرداختنــد  اجتمــاع  و  فرهنــگ  اقتصــاد،  عرصه هــای 
کیــد بــر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی، بخــش اقتصــادی ایــن جهــاد  »تا
ــان مؤمــن، حزب اللهــی  ــه جوان ک ــر ایــن موضــوع  ــد ب کی  اســت«؛ »تا
و انقابــی بــه کارهــای فرهنگــی خودجــوش بــا قــدرت ادامــه دهنــد و 
کننــد، بخــش  دســتگاه های فرهنگــی نیــز در همیــن جهــت حرکــت 
کیــد بــر اســتفاده از همــه ظرفیت ها  فرهنگــی ایــن جهــاد اســت« و »تا
کشــور در مســیر پیشــرفت، بخــش فعــال اجتماعــی  و اســتعدادهای 
ــاروای برخــی  ــه اتهــام ن ــا اشــاره ب ــر است«.ایشــان ب کبی ایــن جهــاد 
مخالفــان ایــن حرکــت و ادعــای اینکــه اســتفاده از ظرفیت هــای 
درونــی بــه معنــای قطــع رابطــه بــا دنیاســت، افزودنــد: مــا هیــچ گاه 
خــود  دور  بــه  کشــیدن  و حصــار  دنیــا  بــا  رابطــه  قطــع  بــه  قایــل 
نیســتیم؛ بلکــه می گوییــم ارتباطــات سیاســی و مبــادالت اقتصــادی 
داشــته باشــید، امــا هویــت و شــخصیت اصلــی خــود را از یــاد نبریــد 
کنیــد  و هنگامی کــه می خواهیــد ســخن بگوییــد یــا قــرار داد امضــا 
همچــون نماینــده ایــران اســامی  و نماینــده اســام ســخن بگویید و 
کنید. رهبر انقاب  پشــت میز قرارداد بنشــینید و هوشــمندانه اقدام 
کیــد بــر اینکــه جهــاد کبیــر نیازمنــد هوشــمندی و اخــاص اســت  بــا تا
گفتنــد:  کردنــد و  بــه تاش هــا و امیدهــای دشــمن بــرای نفــوذ اشــاره 
کــردن ضربــه اساســی بــه نظــام اســامی ناامید  امــروز دشــمن از وارد 
اســت؛ امــا بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و پیچیــده در صدد نفوذ 
اســت تــا هویــت جــوان ایرانــی، هویــت مــورد پســند آمریکا و اســتکبار 
کــردن اهــداف و نقشــه های  باشــد؛ زیــرا در ایــن صــورت بــرای پیــاده 

آیــت اهلل  حضــرت  داشــت.  نخواهــد  هزینــه ای  و  مشــکل  خــود 
خامنــه ای، شــناخت ناقــص آمریــکا و جبهــه اســتکبار از ملــت ایــران 
را منشــأ محاســبات غلــط آنــان خواندنــد و خاطر نشــان کردنــد: البته 
آن هــا از نفــوذ ناامیــد نیســتند و در چنیــن شــرایطی، وظیفــه بزرگی بر 
دوش همــه  غم خــواران ملــت ایــران و نظــام اســامی  از جملــه ســپاه 

پاســداران قــرار دارد.
کیــد بــر اینکــه ســپاه بایــد همــواره آمادگی هــای نظامــی  ایشــان بــا تا
کنــد، افزودنــد: امــا   خــود را در بهتریــن و نوآورتریــن شــکل حفــظ 
وظیفــه ســپاه فقــط جنــگ در میــدان نظامــی  نیســت؛ بلکــه در 
ــتداران  ــوزان، دوس ــه دلس ــم هم ــف مه ــی از وظای ــی، یک ــع فعل مقط
و  روشــنگری  تبییــن،  ســپاه،  جملــه  از  انقــاب  بــه  وفــاداران  و 
شــعارهای  و  حقایــق  ژرفــای  و  اعمــاق  بــا  ذهن هــا  کــردن  آشــنا 
 انقــاب اســت.رهبر انقــاب همــه را بــه اهتمــام بــه موضــوع تبییــن 
و روشــنگری و کارهــای عمقــی توصیــه مؤکد کردنــد و گفتند: تبیین 
ــه عمــق ایــن شــعارها، از  شــعارهای انقــاب و روشــنگری نســبت ب
کبیــر اســت؛ زیــرا شــعارهای انقــاب  لــوازم اساســی تحقــق جهــاد 

صــراط  و  انقــاب  صحیــح  مســیر  شــاخص،  و  نشــانه  همچــون 
مســتقیم را نشــان می دهند.حضــرت آیــت اهلل خامنه ای احساســات 
کــردن حقایــق و شــعارهای انقــاب الزم، امــا  و عواطــف را در دنبــال 
گــر ایــن مســایل بــا تعمیــق  کردنــد: ا کیــد   غیرکافــی دانســتند و تا
و ژرف نگــری تبییــن شــوند، قطعــا ایمــان و بــاور افــراد نســبت به این 

شــعارها، از آن هــا جــدا نخواهــد شــد و ثبــات دایمی خواهد داشــت.
ایشــان علــت اصلــی چرخش هــای صــد و هشــتاد درجــه ای برخــی 
افــراد در مقاطــع مختلــف انقــاب را نداشــتن عمــق و نــگاه ســطحی 
کردنــد: بایــد در مســایل  آنــان بــه مســایل دانســتند و خاطــر نشــان 
اصلــی و شــعارهای انقــاب بــه اعمــاق فکــر و اندیشــه رفــت و از 

کــرد. راهنمایی هــای اســاتید صالــح اســتفاده 
علمــی  »تدویــن  و  آینــده«  بــرای  ســازی  »کادر  انقــاب  رهبــر 
در  اســامی   انقــاب  ســاله  هشــت  و  ســی  کــم  مترا  تجربه هــای 
کبیــر  فــراز و نشــیب های شــگفت انگیز« را از دیگــر الزامــات جهــاد 
کــز دانشــگاهی  برشــمردند و افزودنــد: در ایــن خصــوص، همــه مرا
و حــوزوی به ویــژه دانشــگاه امــام حســین)ع(، وظیفــه و مســئولیت 
دارنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن ضــرورت اقدامــات 
کردنــد:  کیــد  عمیــق، از بعضــی اقدامــات غیرمنطقــی  انتقــاد و تا
و  صالــح  اســت  ممکــن  کــه  جوان هایــی  و  افــراد  برخــی  گاهــی 
مؤمــن هــم باشــند، بــه دلیــل مخالفــت بــا یــک فــرد یــا یــک جلســه 
مجلــس  آن  و  می اندازنــد  بــه راه  جنجــال  و  هیاهــو   ســخنرانی، 
کــه  کارهــا  را بــر هــم می زننــد؛ در حالی کــه مــن از قدیــم بــا ایــن 
معتقــدم  و  نیســتم  و  نبــوده  موافــق  نــدارد،  نیــز  فایــده ای  هیــچ 
ایشــان  اســت.  هوشــمندانه  و  درســت  کار  و  تبییــن  در  فایــده 
گفتنــد:  جوانــان مؤمــن و انقابــی را بــه هوشــیاری فراخواندنــد و 
کارهــای نادرســت  ــراد از روی اغــراض، ایــن  گاهــی برخــی اف البتــه 
کار  کــه  کننــد  گونــه ای وانمــود  را انجــام می دهنــد و ســپس بــه 
کامــا هوشــیار ــد   عناصــر حــزب اللهــی و مومــن اســت؛ بنابرایــن بای

 بود.
رهبــر انقــاب، روشــنگری عمیــق و اقدامــات صحیــح و هوشــمندانه 
کردنــد: همــه ایــن اقدامــات  کیــد  را از وظایــف اصلــی برشــمردند و تا
تــوکل  بــه خداونــد متعــال  کــه  بــود  تاثیرگــذار خواهــد   درصورتــی 

و توسل کنیم.
الزمــه  خــود،  ســخنان  پایــان  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
قــرآن  بــا  بیشــتر  »انــس  را  خداونــد  بــا  قلبــی  رابطــه  اســتحکام 
حضــور  بــا  آن  ادای  و  نمــاز  بــه  »توجــه  الهــی«،  آیــات  در  تدبــر  و 
رمضــان و  شــعبان  ماه هــای  فرصــت  از  »اســتفاده  و   قلــب« 

 دانستند.

کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه السالم:  فرمانده 

خرمشهرهادرپیشاست...نهدرمیدانجنگ،بلکهدرمیدانیسختتر!

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه دولــت عربســتان تشــدید 
انتخــاب  خــود  اولویــت  به عنــوان  را  منطقــه  در  درگیری هــا  و  تنــش 
بیشــترین  بــا  را  حــج  ع  اســامی  موضــو جمهــوری  گفــت:  اســت،  کــرده 
حســین  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  اســت.به  کــرده  دنبــال  خویشــتنداری 
خبــری  نشســت  در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی  انصــاری،  جابــری 
بــه  منــوط  منطقــه،  امنیــت  جهــت  در  اقــدام  گونــه  هــر  اینکــه  بیــان  بــا 
در  اساســی  توافــق  گفــت:  اســت  منطقــه  کشــورهای  بیــن  توافــق  ایجــاد 
همه جانبــه  برخــورد  ضــرورت  و  افراط گرایــی  و  تروریســم  مشــکل  زمینــه 
گیــرد. صــورت  منطقــه  کشــورهای  همــه  ســوی  از  بایــد  پدیــده،  ایــن  بــا 
اینکــه حــج یــک فریضــه واجــب  بــر اســاس  جابــری انصــاری ادامــه داد: 

ایــن  انجــام  پیگیــری  اســامی   جمهــوری  دولــت  وظیفــه  اســت،  اســامی  
ع  ایــن موضــو بیشــترین خویشــتنداری  بــا  کنــون  تا و  اســت  بــوده   فریضــه 
کــرد: عربســتان  کردیم.ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح  را دنبــال 
گــر تغییــری در رویــه خــود انجــام ندهــد، مســئول بســتن راه حجــاج ایرانــی  ا
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن  و انجــام فریضــه واجــب اســامی  خواهــد بــود.وی ب
سیاســت بــا حفــظ عــزت و اقتــدار جمهــوری اســامی  ایــران دنبــال می شــود، 
ع  کــه از همیــن نــو کــرد: اظهارنظــر دربــاره ملــت ایــران چیــزی اســت  تصریــح 

کــه تروریســم تکفیــری را در منطقــه ایجــاد می کنــد. گرفتــه  نــگاه نشــات 
ک مغزهــای معلــول  گفــت: ایــن ادبیــات ناپــا ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
بی رویــه ای  قتل هــای  و  بــوده  منطقــه  در  افراط گرایــی  منشــأ  کــه   اســت 
کــرده اســت؛ ادامــه ایــن اظهــارات بــرای جهانیــان اثبــات خواهــد  را ایجــاد 

ــرد. کجــا نشــات می گی ــه تفکــرات تکفیــری از  ک ــرد  ک
کشــور در ترکیــه  جابــری انصــاری در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 11 
یــک رزمایــش مشــترک برگــزار می کننــد و موضــع جمهــوری اســامی  ایــران 
امــا  بــاره نداریــم؛  ایــن  گفــت: موضــع ویــژه ای در  بــاره چیســت،  ایــن  در 
کــه  موضــع ثابــت همیشــگی مــا دربــاره تحــوالت امنیتــی منطقــه ایــن اســت 

کشــورهای منطقــه اســت. امنیــت منطقــه بــر عهــده 

جابری انصاری در نشست خبری:

کردیم موضوع حج را با بیشترین خویشتنداری دنبال 

نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلــس شــورای اســامی  در 
نطــق میــان دســتور خــود خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس دهــم 
را  آن  و  اســت  اســتثنایی  فرصــت  یــک  دهــم  مجلــس  گفــت: 
کــه دغدغــه مشــترک همــه  بایــد بــه مســایلی اختصــاص بدهیــم 

ماســت.
دیــروز  علی حاجــی  حســین  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بــا  خــود  دســتور  میــان  نطــق  در  مجلــس  علنــی  صحــن  در 

پیــروزی  و  مقاومــت  و  ایثــار  روز  خــرداد  ســوم  اینکــه   بیــان 
کل قــوا و ملــت بــزرگ ایــران تبریــک  را بــه فرماندهــی معظــم 
مقابــل  در  دشــمن  روز  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  می کنــم،  عــرض 
ایمــان، عــزم و اراده بــاور ملــت مــا تســلیم شــد و ایــن پیامــی 
بدانیــم  مــا  کــه  امــروز  جملــه  از  دوران هــا  تمــام  بــرای   اســت 
مقــام  حمایــت  تحــت  مدبرانــه  و  هوشــمندانه  مقاومــت  بــا 
جهانــی  اســتکبار  می توانیــم  کــه  اســت  رهبــری   معظــم 

را بــه تســلیم وا داریــم و ایــن امــر شــدنی اســت؛ هــر ایرانــی آزاده 
کاری  کشــور آمــاده فــدا نیــز در ایــن راه بــرای حمایــت از اســتقال 

اســت.
اســامی  شــورای  مجلــس  در  شــهر  شــاهین  مــردم  نماینــده 
مجلــس  نماینــدگان  از  اســت  الزم  اینجــا  در  کــرد:   عنــوان 
ح دو قطبی ســازی اســتکبار جهانــی  کــه طــر خبــرگان رهبــری 
بــا انتخــاب یــک فــرد انقابــی  کردنــد و ان شــاءاهلل  را خنثــی 

کنــم  کــرد، تشــکر  همــه ملــت انقــاب اســامی  را شــاد خواهنــد 
و از همــکاران خــود در مجلــس دهــم دعــوت می کنــم بیاییــم 
اســت  اســتثنایی  فرصــت  یــک  کــه  دهــم  مجلــس  فرصــت   و 
کــه دغدغــه مشــترک همــه  را بــه مســایلی اختصــاص بدهیــم 
بــه  ماســت. از جملــه درخصــوص رونــق اقتصــادی، اشــتغال 
بهــره  خانه نشــین  و  تحصیلکــرده  جوانــان  بــرای  خصــوص 

ببریــم.

کرد: نماینده مردم شاهین شهر در نطق میان دستور خود عنوان 

که باید قدر آن را بدانیم مجلس دهم یک فرصت استثنایی است 

مســئوالن  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
و  مطلــوب  خدمــات  ارایــه  بــا  بایــد  اجرایــی  دســتگاه های 
کننــد. صیانــت  شــهدا  و  انقــاب  ارزش هــای  از  شایســته 

کیمیــای وطــن، قاســم سلیمانی دشــتکی صبــح  گــزارش  بــه 
کــه بــا حضــور  دیــروز در مراســم تجدیــد میثــاق بــا شــهدا 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران 
خرمشــهر  آزادســازی  عملیــات  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 
و  اســام  رزمنــدگان  کــه  اســت  غرورآفریــن  عملیــات  یــک 
آزاد را  شــجاعت خرمشــهر  و  رشــادت، دالوری  بــا   انقــاب 

کردند.   
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در عملیــات 
بیت المقــدس آزادســازی خرمشــهر نزدیــک بــه 300 رزمنــده 
کشــور و  کــه بــرای دفــاع از  از ایــن اســتان حضــور داشــتند 

ــد. کردن ــارزه  ــه مب ــام آزادان اس

آزادســازی  ســالروز  خردادمــاه  ســوم  داشــت:  بیــان  وی 
خرمشــهر یکــی از روزهــای مهــم در تاریــخ انقــاب اســامی 
 اســت و ایــن روز مهــم را مدیــون خــون شــهدا و ایثارگــری و 

هســتیم. اســام  رزمنــدگان  و  جانبــازان  جانفشــانی 
ســلیمانی  دشــتکی افــزود: فرهنــگ ایثــار و از خودگذشــتگی 
امــروز  بــه نســل جــوان  بایــد  انقــاب و اســام،  رزمنــدگان 
شناســانده شــود و جوانــان بایــد رزمنــدگان اســام را الگــوی 

ــرار دهنــد. ــردار خــود ق ک ــار و  رفت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خرمشــهر بعــد از 22 مــاه اســارت بــا 
عنایــت و لطــف خــدا و رشــادت رزمنــدگان اســام آزاد شــد، 
گفــت:  کــرد و  بــه ارزش هــای انقــاب اســامی  و شــهدا اشــاره 
خدمــات  ارایــه  بــا  بایــد  اجرایــی  دســتگاه های  مســئوالن 
مطلــوب و شایســته از ارزش هــای انقــاب و شــهدا پاســداری 

کننــد.  و صیانــت 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 مسئوالن باید با ارایه خدمات مطلوب 
کنند از ارزش های انقالب و شهدا صیانت 

ــای  ــا هجمه ه ــه ب ــه جامع ک ــرایطی  ــت: در ش گف ــدس  ــپاه ق ــده س فرمان
ایــن  برابــر  انقابــی می توانــد در  تفکــر  تنهــا  اســت،  روبــه رو  گســترده 
کیمیــای وطــن، ســردار قاســم  ــزارش  گ ــه  ــد. ب کن هجمه هــا ایســتادگی 
ســلیمانی در همایــش »حــوزه انقابــی، بیم هــا و امیدهــا« در ســالن 
اجــاس مدرســه علمیــه دارالشــفای قــم، بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز 
انقــاب در دنیــا زیــاد اســت، امــا انقــاب بــر پایــه دیــن و اســام مهم اســت 
کــه بــر پایــه دیــن انجــام می گیــرد، بایــد مــورد توجــه قــرار  افــزود: انقابــی 
گیــرد و در آن خصوصیت هــای ارزشــمند وجــود دارد. وی مهم تریــن 
گفــت: امــام  کــرد و  مشــخصه مدیریــت انقابــی را معنویــت عنــوان 
ــروز  ــت و ام ــی اس ــت انقاب ــل و مدیری ــی عم ــداق حقیق ــل)ره(، مص راح
ــی)ره(  ــام خمین ــرت ام ــی حض ــت انقاب ــون مدیری ــود را مدی ــاب خ انق
می دانــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه حوزه هــای علمیــه شــیعه حوزه هــای 
انقابــی بوده انــد و حــوزه علمیــه قــم نیــز در ایــن بیــن ســرآمد بــوده اســت 
کــه در مســیر عمــل انقابــی حرکــت می کننــد  کســانی  کــرد:  تصریــح 
منافــع ملــت و دیــن را بــر منافــع شــخصی ترجیــح می دهنــد. وی بــا 
بیــان اینکــه عملیــات بیت المقــدس را می تــوان ســرآمد یــک عمــل 

کــه بــه ســرانجام رســید و موفقیت آمیــز بــود دانســت، افــزود:  انقابــی 
برخــی از انقابــی بــودن بــه معنــای بی برنامگــی یــاد می کننــد کــه چنیــن 
ــه اســت. وی اقــدام شــهدای مدافــع حــرم  تعبیــری بســیار ناجوانمردان
گفــت: شــهدای مدافــع حــرم  ــارز عمــل انقابــی دانســت و  را مصــداق ب
کــه بــه درک و فهــم  بــرای دفــاع از اســام در ســوریه حضــور یافتنــد؛ چــرا 
حقیقــی رســیده اند و در مســیر دفــاع از اســام نــاب و بــا تکیــه بــر بصیرتــی 
 کــه دارنــد در حلــب و خــان طومــان بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل

 می شوند.
کشــورهای منطقــه و  بــه وضعیــت  اشــاره  بــا  قــدس  فرمانــده ســپاه 
کــرد:  تصریــح  روبــه رو هســتند،  آن  بــا  کشــورها  ایــن  کــه  مشــکاتی 
کشــور ثمــره حکمــت، اراده و مراقبت هــای مقــام  ســربلندی و امنیــت 
معظــم رهبــری اســت و ایشــان مراقــب کشــور و همــه اقشــار آن هســتند.

ســلیمانی بــا بیــان اینکــه جامعــه مــا بــدون روحیــه انقابــی بــه کشــوری 
کشــور در  کــه  گفــت: در شــرایطی  ماننــد افغانســتان تبدیــل می شــود، 
مســایل مختلــف بــا شــرایط خاصــی روبــه رو اســت، حــوزه علمیــه بایــد 

بیدارتــر از همیشــه باشــد.

سردار سلیمانی:

  تفکر انقالبی، تنها تفکر برای ایستادگی 
در مقابل هجمه های دشمنان است 

حتما بخوانید!
موضوع حج را با بیشترین ... سه شنبـــــه  4 خردادماه 21395

ـــمـــاره 161 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 برداشت خاک  رس 
باید در اصفهان متوقف شود

گفت وگــوی  شــورای  جلســه  ششــمین  و  ســی  در 
اصفهــان اســتان  خصوصــی  بخــش  و   دولــت 
ک  خــا برداشــت های  پایــان  بــر  اصفهــان  اســتاندار 
کــرد. بخــش مهمــی  کیــد  تا آجــر  تولیــد  بــرای  رس 
آجــر  تولیدکننــدگان  مســایل  بــه  نشســت  ایــن  از 
تبعــات  چــون  ابعــادی  و  گذشــت  اصفهــان  در 
زیســت محیطی، شــعاع فعالیــت، اشــتغال، ارتقــای 
مصوبــات  نیــز  و  اقتصــادی  توجیــه  تکنولــوژی، 
کــه بــه تقاضــا در ایــن  معمــاری موجــود در شــهرداری 
تــا در  بررســی شــد؛ مقــرر شــد  بــازار دامــن می زنــد، 
کــه بــا ریاســت فرمانــدار اصفهــان  گــرد و غبــار  کارگــروه 
ــزار می شــود، ایــن مباحــث  و نمایندگــی اســتاندار برگ
در  اصفهــان  اســتاندار  برســد.  نهایــی  نتیجــه  بــه 
ــان  ــه اصفه ک رس منطق ــا ــت: خ گف ــوص  ــن خص ای
کــه بــرای تشــکیل آن هــزاران  ســرمایه ای ملــی اســت 
ســال فراینــد طبیعــی طــی می شــود؛ از ایــن رو بایــد 
کامــل متوقــف شــود  ک رس بــه طــور  تولیــد آجــر بــا خــا
کارگــروه مذکــور بــه راه حلــی بــرای جایگزینــی مــاده  و 
ک  کارگاه هــای دارای مجــوز از جملــه بــا خــا اولیــه 
شــیل برســد؛ همچنیــن از میــزان اشــتغال واحدهــای 
گفتــه  بــه  نشــود.  کاســته  مجــور  دارای  آجرســازی 
واحــد   349 در  نفــر  هــزار   7 حــدود  زرگرپــور  رســول 
تولیــدی آجــر در محــدوده اصفهــان اشــتغال دارنــد 
کــه از ایــن تعــداد 98 واحــد مجــوز دایــم و 130 واحــد 
مجــوز موقــت زیســت محیطی دارنــد و ســایر واحدهــا 
کــه 38 موردشــان تعطیــل  فاقــد ایــن مجــوز هســتند 
شــده اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت های 
بــر  دولــت  داشــت:  اظهــار  مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی 
کالن از جملــه  مبنــای ایــن سیاســت ها، 12 برنامــه 
اقتصــادی  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  و   بهــره وری 
کــرده  کنــون بــه 14 وزارتخانــه ابــالغ  را تدویــن و تا
ایــن  مبنــای  بــر  افــزود:  اصفهــان  اســتاندار  اســت. 
ح  اجرایــی حــدود 60 طــر برنامه هــا، دســتگاه های 
کردنــد و بــرای اجــرای آن  و 250 پــروژه را طراحــی 
دوره  پایــان  مقطــع  ســه  در  زمان بنــدی  برنامــه  بــا 
ریاســت جمهــوری فعلــی، همچنیــن پایــان برنامــه 
برنامه ریــزی   1404 افــق  نیــز  و  توســعه  ششــم 

کرده انــد.

کوه نخودی می آیند دلفین ها به 
ــودی در  ــوه نخ ک ــه  ــا در دامن ــارک دلفین ه ــداث پ اح
منطقــه شــرق اصفهــان بــه منظــور ایجــاد فضایــی 
مناســب و آرام بــرای تفریــح خانواده هــای اصفهانــی 
قــرار دارد. محمــد هویــدا  کار شــهرداری  در دســتور 
مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان می گویــد: پــارک 
گرفتــه  ــوه نخــودی در نظــر  ک دلفین هــا در تفرجــگاه 
امکانــات غــرب در شــرق  نوعــی  بــه  و  اســت  شــده 
اینکــه  ضمــن  شــد؛  خواهــد  پیش بینــی  اصفهــان 
کــوه نخــودی از نظــر ســطح شــیب دار شــرایط بهتــری 
کــوه صفــه دارد و می توانــد مــورد اســتفاده  نســبت بــه 
ــا 4 ســال آینــده  ــرد. ت گی ــرار  گروه هــای ســنی ق همــه  

شــرایط ایــن منطقــه بســیار متفــاوت می شــود.

 کرمان 
و جذب سرمایه گذاری خارجی

از  یکــی  کرمــان  اســتان  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
اولویت هــای اول بــرای جــذب ســرمایه گذاری های 
خارجــی می باشــد. »علیرضــا رزم حســینی« در دیــدار 
کــرد:  کرمــان اظهــار  ــا هیئــت اقتصــادی اتریــش در  ب
کلــی اســتان  کوتــاه اطالعــات  شــاید نشــود در فرصــت 
کرمــان بــه غیــر  کنیــد؛ امــا اســتان  کرمــان را دریافــت 
دارد  چیــز  همــه  دیگــر  نــدارد،  نفــت  چــاه  اینکــه  از 
گردشــگری  کشــاورزی،  معدنــی،  ظرفیت هــای  و 
از  گاز  صلــح  اصلــی  خــط  عبــور  و  نــو  انرژی هــای 
ایــن اســتان بیانگــر فرصت هــای ســرمایه گذاری در 
کنــون بالــغ بــر  اســتان اســت. وی بــا بیــان اینکــه هم ا
10 میلیــارد دالر پروژه هــای مختلــف را در حوزه هــای 
صنعــت، انتقــال آب و انــرژی در دســت اجــرا داریــم، 
قــرارداد دیگــر  میلیــارد دالر   10 اخیــرا  کــرد:  تصریــح 
گردشــگری  بــرای پروژه هــای ریلــی، احــداث آزادراه و 

کرده ایــم.  را در اســتان منعقــد 
خــوب  قابلیت هــای  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  وی 
کارهــا بــه منظــور تســهیل امــور بــرای  کرمــان،  اســتان 
در  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری های  جــذب 

کشــور صــورت می گیــرد.  اســتان و 
گفــت: قراردادهایــی در اســتان بــا  کرمــان  اســتاندار 
کار داریم و خوشــحال  کــره، آلمــان و ... بــرای  ژاپــن، 
کشــور  بــا  واقعــی  همــکاری  بتوانیــم  گــر  ا هســتیم 
کرمــان از ایــن  اتریــش داشــته باشــیم و در اســتان 
کــرد و دولــت مرکــزی حمایــت  امــر حمایــت خواهیــم 

ویــژه خواهــد داشــت.

کاهش قیمت سکه
کاهــش  دلیــل  جواهــر،  و  طــال  اتحادیــه  رییــس 
بازارهــای  در  طــال  قیمــت  کاهــش  را  ســکه  قیمــت 
کــه داد و ســتدها در  کــرد  جهانــی اعــالم و پیش بینــی 
کاهــش  بازارهــای ســکه و طــال تــا نیمــه مــاه رمضــان 
کاهــش  دالیــل  دربــاره  کشــتی آرای  محمــد  یابــد. 
گفــت:  اخیــر  روزهــای  طــی  بــازار  در  ســکه  قیمــت 
کاهــش قیمــت ســکه در بــازار در چنــد روز اخیــر فقــط 
کاهــش قیمــت جهانــی  یــک دلیــل داشــته و آن هــم 
طــال بــه یکبــاره بــه میــزان 25 دالر در هــر اونــس بــوده 
گفتنــی اســت طــی روزهــای اخیــر قیمــت هــر  اســت. 
کاهــش شــدیدی  قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی بــا 
کــه قیمــت ســکه  بــه طــوری  مواجــه شــده اســت؛ 
گذشــته حــدود  کــه در اواســط هفتــه  تمام بهــار آزادی 
یــک میلیــون و 24 هــزار تومــان بــود، در حــال حاضــر 
بــه یــک میلیــون و 9 هــزار تومــان تقلیــل یافته اســت.

اخبار کوتاه

بیــش از یــک مــاه از زمــان اعالم افزایــش وام ازدواج 
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده

بــه 10 میلیــون تومــان می گــذرد. در ایــن مــدت 
بلکــه  نــداده،  ازدواج روی  بــا وام  رابطــه  اتفــاق خاصــی در  نه تنهــا 
کــه بانک هــا بــه شــدت بــا  حرف هــای بانکی هــا نشــان از ایــن دارد 
 پرداخــت وام 10 میلیونــی ازدواج مخالــف هســتند و تمــام تــوان خــود 
کار می گیرنــد. در ایــن میــان  کرســی نشــاندن حرفشــان بــه  را بــرای بــه 
کارمنــدان  کــم از ســوی مدیــران و  کالن بــا بهــره  دریافــت وام هــای 

کنش های بسیاری روبه رو شده است. بانک ها با وا
مصوبه ای در این خصوص نداریم

کل اعتبــارات بانــک مرکــزی، مانــده تســهیالت  بــر اســاس اعــالم مدیــر 
پرداختــی قــرض الحســنه در بهمن مــاه ســال 94 معــادل 35 هــزار 
کــه تنهــا 20 تــا 25 درصــد ایــن تســهیالت  میلیــارد تومــان بــوده اســت 
کارمنــدان بانک هــا بــا ارقــام  صــرف پرداخــت وام قــرض الحســنه بــه 
کــه وی بــرای دومین بــار بــه  زیــاد شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه  کــه مصوبــه ای در ایــن خصــوص نداریــم  کــرد  صراحــت اعــالم 
ایــن بخــش ممنــوع  کارکنانشــان در  بــه  بانک هــا در پرداخــت وام 
کــه از منابــع قــرض الحســنه  کرده ایــم  باشــند؛ امــا بارهــا بــه آن هــا ابــالغ 

کارکنانشــان تســهیالت ندهنــد.  ــه  ب
بانک هــا  مدیــره،  هیئــت  مصــوب  اجرایــی  دســتورالعمل  براســاس 
کارکنــان  اجــازه دارنــد بخشــی از منابــع قــرض الحســنه خــود را بــه 
کمبــود منابــع و متقاضیــان زیــاد  کننــد؛ امــا بــا توجــه بــه   پرداخــت 

کــه ایــن منابــع فقــط  کــرد   در صــف بانــک مرکــزی، آن هــا را مکلــف 
در بخش تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.

کارمندان بانک پرداخت وام به 
بــر ایــن اســاس بعضــی بانک هــای خصوصــی بــا بانــک مرکــزی در 
بخــش پرداخــت وام ازدواج قــرض الحســنه همــکاری نمی کردنــد؛ 
کار را انجــام  گــر ایــن  کــه ا کــرد  بنابرایــن بانــک مرکــزی آن هــا را تهدیــد 
افتتــاح  الحســنه پس انــداز  قــرض  نبایــد ســپرده  نمی دهنــد، دیگــر 
کــه از محــل ســایر منابــع  کــرده اســت  کننــد و بــه بانک هــا تکلیــف 

کننــد.  کارکنانشــان تســهیالت پرداخــت  داخلــی خــود بــه 
کــه بانک هــا منابــع ایــن بخــش  کــه بــه همیــن دلیــل  برخــی  می گوینــد 
کــه ســودهای 4 درصــدی دارنــد، اختصــاص داده  کارکنــان خــود  را بــه 
بودنــد، تعــداد زوج هــای در صــف دریافــت وام ازدواج طــی ســال های 
کــه حــال بــا دســتور  گذشــته در یــک دوره بــه شــدت افزایــش یافتــه بــود 

بانــک مرکــزی ایــن موضــوع متوقــف شــده اســت.
گزارش مجلس

کــرده بــود وام هــای اعطایــی بــه  ح  پیــش از ایــن بانــک مرکــزی مطــر

ــع ســپرده های قــرض الحســنه  ــا از محــل مناب ــان بانک هــا لزوم کارکن
کــه بــه ایــن وام هــا تعلــق می گرفــت  خ هــای ســودی  نیســت. البتــه نر

خ ســود وام هــای قــرض الحســنه بــود.  نــر
می دهــد  نشــان  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز   12830 گــزارش 
بــا  مقایســه  در  بانک هــا  کارکنــان  قرض الحســنه  وام  شــرایط  کــه 
وام  ســقف  اســت.  متفــاوت  بســیار  قرض الحســنه  وام هــای  ســایر 
کارکنــان در بیشــتر بانک هــا حداقــل 6 برابــر ســقف  قرض الحســنه 
ســایر وام هــای قرض الحســنه اســت؛ همچنیــن مــدت بازپرداخــت 
کــه  کثــر 36 مــاه اســت؛ در حالــی  تســهیالت قرض الحســنه عــادی حدا
ایــن مــدت بــرای بازپرداخــت وام هــای کارکنــان 180 تــا 200 ماه اســت؛ 
 کارمــزد تســهیالت قرض الحســنه عــادی نیــز در بیشــتر بانک هــا برابــر 
ــر  کارکنــان براب ــرای وام هــای  خ ب 4 درصــد اســت؛ در حالی کــه ایــن نــر

یــک درصــد هــم اعــالم شــده اســت.
کنــون  تا کــه  کرده انــد  ح  مطــر هــم  مجلــس  نماینــدگان  از  برخــی   
بیــش از 10 هــزار میلیــارد تومــان بانک هــا در زمینــه اعطــای تســهیالت 
وام  افزایــش  طریــق  از  بایــد  کــه  داشــته اند  تخلــف  قرض الحســنه 

کننــد. ازدواج آن را جبــران 
کنونــی امیــد چندانــی بــرای پرداخــت   بــا توجــه بــه رونــد اتفاقــات 
وام 10 میلیونــی ازدواج از ســوی بانک هــا وجــود نــدارد؛ مگــر اینکــه 
بــا مشــخص شــدن تخلــف بانک هــا در زمینــه اعطــای تســهیالت 

کار شــوند. قرض الحســنه، آن هــا مجبــور بــه ایــن 

ردپای تخلف بانک ها در پرداخت وام

تسهیالت قرض الحسنه، سهم مردم یا سهم بانک ها؟

از امضــای  ایــران و هنــد  رییــس شــورای مشــترک بازرگانــی 
قراردادهــا و تفاهم نامه هایــی بیــن ایــران و هنــد در زمینه هــای 
نفــت، گاز، پتروشــیمی و همچنیــن قــرارداد راه انــدازی راه آهــن 
چابهــار بــه زاهــدان طــی ســفر نخســت وزیر هنــد بــه ایــران خبــر 
داد. ابراهیــم جمیلــی گفــت: ایــران در شــرایط فعلــی، موقعیــت 

ســرمایه گذاری  بــرای  مناســبی  بســیار 
عالقه منــد  هندی هــا  هندی هاســت. 
بــه  ایــران  ترانزیــت  راه  از  کــه  هســتند 
افغانســتان و آســیای میانــه راه پیــدا کنند 
اقتصــادی  لحــاظ  بــه  مناطــق  آن  در  و 

فعــال شــوند. 
ــا اشــاره بــه اهمیــت ســرمایه گذاری  وی ب
هندی هــا  ســوی  از  چابهــار  بنــدر  در 
بــرای  امتیــاز  بهتریــن  کــرد:  عنــوان 

هندی هــا ســرمایه گذاری در بنــدر چابهــار اســت. از ســوی دیگــر 
هــم فعــال شــدن ایــن بنــدر بــرای ایــران حایــز اهمیــت اســت؛ 
کــه بنــدر چابهــار دارای موقعیتــی اســتراتژیک اســت و بــه  چــرا 

دارد.  نیــاز  خارجــی  ســرمایه گذاری 

دربــاره  هنــد  و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  شــورای  رییــس 
کــه قــرار اســت بیــن دو طــرف طــی ایــن  قراردادهــای اقتصــادی 
ســفر انجــام شــود، گفــت: ســفر نخســت وزیر هنــد بــه ایــران بعــد 
از 18 ســال انجــام می شــود و قبــل از ایــن ســفر هــم دو وزیــر 
هنــد بــه ایــران آمدنــد و زمینه هــا بــرای همکاری هــای جدیــد 
فراهــم شــد. در جریــان ایــن ســفر هــم قــرار 
تفاهم نامه هــای خوبــی  و  قراردادهــا  اســت 

ــه امضــا برســد.  ب
جمیلــی افــزود: مطمئنــا در جریــان ایــن ســفر 
بــا  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  زمینه هــای  در 
هندی هــا قــرار داد امضــا می شــود. همچنیــن 
آن  مشــکالت  رفــع  و  چابهــار  بنــدر  بــرای 
قــرارداد بســته خواهــد شــد و بــه نظــر می رســد 
نیــز  زاهــدان  بــه  چابهــار  آهــن  راه  قــرارداد 
کــه همــراه  گفــت  طــی ایــن ســفر نهایــی شــود. وی همچنیــن 
بخــش  هیئــت  یــک  ایــران  بــه  هنــد  نخســت وزیر  ســفر  بــا 
کشــور هــم حضــور خواهــد داشــت و قــرار اســت  خصوصــی ایــن 

مالقات هایــی بیــن تجــار ایرانــی و هنــدی انجــام شــود.

ــر آزادســازی قیمــت بعضــی  ــا سیاســت خــود مبنــی ب دولــت ب
و  کــرده  قیمــت  افزایــش  بــه  تحریــک  را  بــازار  خودروهــا، 
ــا 2 میلیــون تومــان  کنــون، قیمــت بعضــی خودروهــا، 1.5 ت ا
ــت.  ــده اس ــن ش ــی په ــاط دالل ــرده و بس ک ــدا  ــازار پی ــیه ب حاش
گویــا  هــم  بهــار  فصــل  مــاه  آخریــن  در  حتــی  خــودرو  بــازار 

ج شــود؛ ایــن   قصــد نــدارد از رکــود خــار
می گوینــد؛  خــودرو  بــازار  فعــاالن  را 
کــه  یعنــی پیش بینی شــان ایــن اســت 
اتفــاق خاصــی بــا توجــه بــه ســابقه ای 
اســت مشــتریان  ســالی  یکــی دو  کــه 
فروش هــای  و  خریــد  بــرای  بــازار  در 
و  ندهــد  خ  ر زده انــد،  رقــم  خــودرو 
اوج گیــری  فصــل  آســتانه  در  بــازار 
تــکان  تابســتانی،  مســافرت های 

گویــا رکــود در بــازار خــودرو دیگــر بــرای  جــدی بــه خــود ندهــد. 
گســترده  همــه یــک داســتان قدیمــی شــده اســت؛ نــه خریــد 
ح هــای  و اســتقبال شــایان توجهــی از ســوی مــردم بــه طر
شــکل  مختلــف  مناســبت های  بــه  خودروســازان  فــروش 

می گیــرد و نــه دیگــر، در بــازار خــودرو تحرکــی مبنــی بــر خریــد 
آزاد مشــاهده می شــود. همــه  بــازار  از  و فروش هــای مــردم 
بــازار  سرســختانه  رکــود  تــا  داده  هــم  دست به دســت  چیــز 
کنــون حتی بســیاری  خــودرو، همچنــان پابرجــا باقــی بمانــد. ا
کاربــری  از نمایشــگاه های اتومبیــل نیــز یکــی یکــی تغییــر 
می شــوند  میوه فــروش  بعضــی  می دهنــد؛ 
و  کوچــک  فروشــگاه های  دیگــر  بعضــی  و 
جدیــد  حرفــه  عنــوان  بــه  را  ســوپرمارکت ها 
خــود انتخــاب می کننــد. نکتــه حایــز اهمیــت 
آزادســازی  بــه  بــازار  کنــش  وا میــان  ایــن  در 
کــه  قیمــت بعضــی از مدل هــای خودروســت 
حاشــیه بــازار 1.5 تــا 2 میلیــون تومانــی را رقــم 
زده اســت. بســیاری از نمایشــگاه های خــودرو 
نیــز بــازار ســیاهی بــرای ایــن مدل هــای خــودرو 
کشــش  کــه مشــتری  تشــکیل داده و قیمت هــا را تــا جایــی 
داشــته باشــد، افزایــش می دهنــد. البتــه خریــد و فروش هــا 
کــه خودروســازان  هــم انــدک اســت و بــه نظــر هــم می رســد 

کرده انــد. قبــل  از  قطره چکانی تــر  بــازار،  بــه  را  توزیــع 

همزمــان بــا عــدم افزایــش تولیــد بنزیــن در پاالیشــگاه ها، در دومیــن مــاه 
بهــار، مصــرف بنزیــن بــا جهشــی روزانــه 15 میلیــون لیتــری همــراه شــده تــا 

ــر شــود. ــرآورده نفتــی هموارت راه واردات بیشــتر ایــن ف
 آمارهــای ارایــه شــده از ســوی شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی نشــان می دهــد که متوســط مصــرف بنزیــن از ابتدای اردیبهشــت ماه 
امســال بــا 2, 5 درصــد رشــد بــه 85 میلیــون و 800 هــزار لیتــر رســید؛ درحالــی 
کــه مصــرف روزانــه بنزیــن در مدت مشــابه ســال گذشــته، حــدود 70 میلیون 
و 800 هــزار لیتــر بــود. بــر ایــن اســاس در اردیبهشــت ماه ســال جاری، 30 
ــر  ــزار لیت ــون و 800 ه ــا 85 میلی ــرف ب ــزان مص ــترین می ــت ماه بیش اردیبهش
کمتریــن مقــدار مصــرف هــم مربــوط بــه روز 17 اردیبهشــت ماه  ثبــت شــد؛ 
بــا 63 میلیــون و 800 هــزار لیتــر بــود. از ســوی دیگــر درحالــی مصــرف بنزیــن 
ایــران در دومیــن  مــاه بهــار ســال جــاری بــا افزایــش روزانــه 15 میلیــون لیتری 
کنــون هیچ گونــه  گذشــته تا کــه در طــول دو ماهــه  در روز همــراه بــوده اســت 
ح جدیــدی بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد بنزیــن در پاالیشــگاه های  طــر
نفــت در مــدار بهره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت. حجــم واردات بنزیــن ایــران 
در طــول ســه ســال فعالیــت دولــت تدبیــر از یــک میلیــون لیتــر در روز بــه 
بیــش از 12 میلیــون لیتــر افزایــش یافتــه اســت و پیش بینــی می شــود حجــم 

کنــد. واردات امســال حتــی از مــرز 15 میلیــون لیتــر در روز عبــور 

کــه در حــال حاضــر بــه  اتصــال اینترنــت بــرای 4.1 میلیــارد نفــر در دنیــا 
اینترنــت دسترســی ندارنــد، می توانــد اقتصــاد جهانــی را 6.7 تریلیــون دالر 
افزایــش دهــد و بدیــن ترتیبــب 500 میلیــون آدم را از فقــر بیــرون بکشــد. 
کــه ممکــن اســت  اتصــال همــه افــراد جهــان بــه اینترنــت بــه آن دشــواری 
تصــور شــود، نیســت. نداشــتن توانایــی مالــی افــراد بیشــتر از زیرســاخت ها 

مانــع اصلــی اتصــال بــه اینترنــت در بســیاری از مناطــق اســت. 
بیــش از 0.9 جمعیــت دنیــا در مکانــی زندگــی می کننــد که زیرســاخت های 
کار  موجــود بــرای اتصــال آن هــا وجــود دارد؛ امــا بیشــتر آن هــا تــوان ایــن 
ــرای 66 درصــد جهانیــان، یــک برنامــه داده 500 مگابایتــی  ــد. ب را ندارن
بیــش از پنــج درصــد درآمــد ماهانــه آن هــا هزینــه دارد؛ امــا برخــی از افــراد 
بــا وجــود هزینه هــای موجــود تصمیــم بــه اتصــال می گیرنــد. بــرای مثــال 
کــه اتصــال بــه  در چیــن تنهــا 22 درصــد مــردم درآمــدی آن انــدازه دارنــد 
کنــد؛ بــا ایــن وجــود 46 درصــد از  اینترنــت را برایشــان مقــرون بــه صرفــه 
ــیاری از  ــل، در بس ــتند. در مقاب ــل هس ــت متص ــه اینترن ــا ب ــت آن ه جمعی
کشــورهای در حــال توســعه جهــان، زیرســاخت های الزم بــرای اتصــال 
کــه توانایــی پرداخــت را داشــته باشــند، وجــود دارد. در  افــراد در صورتــی 
چیــن، برزیــل و اندونــزی صددرصــد جمعیــت تحــت پوشــش زیرســاخت 

قابلیــت اینترنــت هســتند.

کارآفرینــی امیــد می گویــد: 86 درصــد تســهیالت  مدیــر عامــل صنــدوق 
کار شــده  کســب و  ایــن صنــدوق منجــر بــه ایجــاد اشــتغال و فرصت هــای 
کل تســهیالت پرداختــی  ع  کــرد: از مجمــو اســت. اصغــر نــور الــه زاده اظهــار 
کالن موجــب ایجــاد فرصت هــای شــغلی  صنــدوق، 86 درصــد در ســطح 
شــده و 14 درصــد آن بــه دالیــل مختلفــی بــه نتیجــه نرســیده اســت. بــه 
ــرده  ک کــه وام را دریافــت  ــد  کســانی بودن گفتــه وی 14 درصــد تســهیالت 
ــت  ــا شکس ــه و ب ــان نگرفت کارش ــا  ــد، ام کردن ــدازی  کاری راه ان ــب و  کس و 

مواجــه شــدند. 
کــرد: 4 درصــد تســهیالت صنــدوق، متقاضیانــی  الــه زاده تصریــح  نــور 
کــه تســهیالت دریافتــی را صــرف اشــتغالزایی نکــرده و در مســیر  بودنــد 
ــی علیــه آن هــا شــده و  ــه اقــدام قانون کــه منجــر ب ــد  کردن دیگــری هزینــه 
مدیــر  می کنــد.  طــی  را  متقاضیــان  از  تســهیالت  بازپس گیــری  مراحــل 
ــا اشــاره بــه سیســتم نظــارت  کارآفرینــی امیــد در ادامــه ب عامــل صنــدوق 
کــرد: در سیســتم نظارتــی مــا، افــرادی بــه شــکل  ایــن صنــدوق اظهــار 
کارهــا نظــارت فیزیکــی دارنــد؛  کســب و  نوبــه ای و ســه مرتبــه در ســال بــر 
کــه بــه شــکل غیرفیزیکــی اعمــال  کردیــم  سیســتمی را هــم راه انــدازی 
نظــارت می کنــد و در آینــده هــم نظارت هــای خــود را بــه ســمت و ســوی 

ــرد. ــم ب ــر خواهی دیگ

86 درصد تسهیالت به ایجاد شغل منجر شدصرفه اینترنت برای اقتصاد جهانیجهش جدید مصرف بنزین ایران

فوالد مبارکه 

 بومی سازی تجهیزات 
پست فشار قوی در فوالد مبارکه

 علیرضــا اســتکی، مدیــر اجــرای پروژه هــای انــرژی و 
ــا اشــاره بــه هوشمندســازی  ســیاالت فــوالد مبارکــه ب
انــرژی  توزیــع  پیوســته  هــم  بــه  شــبکه های 
هــم  بــه  شــبکه های  امــروزه  گفــت:  الکتریکــی 
نیــاز  دلیــل  بــه  الکتریکــی  انــرژی  توزیــع  پیوســته 
بــه  و  رفتــه  فراتــر  پایــداری  حــد  از  بشــر  روزافــزون 
طــوری  بــه  اســت؛  نهــاده  پــا  هوشمندســازی  مــرز 
انــرژی  حضــور  بــدون  انســان  حیــات  ادامــه  کــه 
الکتریکــی عمــال غیرممکــن می نمایــد. پســت های 
فشــار قــوی در شــبکه های توزیــع انــرژی الکتریکــی 
توزیــع بهینــه  بــر عهــده دارنــد و  را  کلیــدی  نقــش 
و  قطــع  بهره بــرداری  مانورهــای  انجــام  و  انــرژی 
وصــل و انجــام تعمیــرات شــبکه، بــدون حضــور ایــن 

اســت.  غیرممکــن  ســوییچ گیرها 
قطــع  کلیدهــای  میــان،  ایــن  در  افــزود:  اســتکی 
ســوییچ  ایزوالتــور  یــا  و  سکســیونر  بــه  کــه   ولتــاژ 
هســتند  معــروف  هــم   Disconnector Switch
یکــی از ارکان و تجهیــزات اصلــی پســت های فشــار 
ع پســت های  کــه بــا توجــه بــه نــو قــوی می باشــد 
از  کــه  فــوالد  صنایــع  در  شــده  نصــب  قــوی  فشــار 
 INDOOR CONVENTIONAL یــا  ع داخلــی  نــو
کیلوولــت   63 سکســیونرهای  تجهیــز  می باشــند 
ــاه  کوت ــر و قــدرت اتصــال  ــان نامــی 2500 آمپ ــا جری ب
در  حاضــر  حــال  در  کــه  می باشــد  کیلوآمپــر   31.5
کمتریــن زمــان الزم  کشــور تولیــد نمی شــود و  داخــل 
بــرای تامیــن ایــن تجهیــز از شــرکت های اروپایــی 

بیــش از 8 مــاه اســت.
 مدیــر اجــرای پروژه هــای انــرژی و ســیاالت، عــدم 
خســارت بار  را  تجهیــزات  ایــن  موقــع  بــه  تامیــن 
کوره هــای  خوانــد و افــزود: در حقیقــت راه انــدازی 
هفتــم و هشــتم فوالدســازی و ترانــس هشــتم پســت 
گذشــته توســط  کــه در دی مــاه ســال  کیلوولــت   400
گرفــت بــدون ایــن  مدیــر عامــل محتــرم در مــدار قــرار 
ایــن صــورت  بــود و در غیــر  تجهیــزات غیرممکــن 
شــرکت  بــه  ریــال  میلیــارد   110 بــر  بالــغ  خســارتی 

می شــد.  تحمیــل 
تامیــن  در  مشــکل  بــروز  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
 63 بــرق  توزیــع  شــبکه  سکســیونرهای  موقــع  بــه 
ــزوم  ح توســعه 7.2 میلیــون تــن و ل ــت در طــر کیلوول
یــا در شــرایط ســخت  بــه موقــع سکســیونر  تامیــن 
اهمیــت  از  سکســیونر  اصلــی  تیغه هــای  تعویــض 
و   7 کوره هــای  توســعه  راه انــدازی  جهــت  خاصــی 
کــه بــا همــکاری چنــد شــرکت  گردیــد  8 برخــوردار 
الزم  مهندســی های  انجــام  و  داخلــی   تولیــدی 
کت هــای  کنتا آنالیــز متریــال و مراحــل آبــکاری نقــره 
ظــرف  سکســیونر  تیغه هــای  متحــرک  و  ثابــت 
بــه  توجــه  بــا  و  مرحلــه  چنــد  در  مــاه   3 مــدت 
حساســیت های  و  ابعــادی  پیچیدگی هــای 
و ســاخته شــد؛  آمــاده  الکتریکــی در چهــار شــرکت 
آزمــون  تســت های  عملیــات  موفــق  طــی  از  پــس 
پایــداری  و  نامــی  جریــان  کوتــاه،  اتصــال  تحمــل 
کنــون مــدت 6  گرفــت و هم ا حرارتــی در مــدار قــرار 
 مــاه از زمــان بهره بــرداری تعــداد 6 دســتگاه از آن 

می گذرد. 
از  را  مذکــور  تیغه هــای  خریــد  هزینــه  اســتکی 
بــرای هــر واحــد  آلمانــی  یــا  ایتالیایــی  شــرکت های 
گفــت: ایــن  بیــش از 360 میلیــون ریــال دانســت و 
ــه 140  ح بومی ســازی شــده نزدیــک ب هزینــه در طــر
کــه در صــورت حمایت هــای  میلیــون ریــال اســت 
کامــل  بیشــتر قابــل تولیــد و بومی ســازی بــه صــورت 

می باشــد.  انبــوه  تولیــد  و 
اجــرای  معاونــت  حمایت هــای  از  پایــان  در  وی 
قــوس  کوره هــای  تعمیــرات  واحــد  پروژه هــا، 
همچنیــن  و  ســیاالت  و  انــرژی  ناحیــه  مدیریــت 
احیــای  شــرکت  و  داخلــی  شــرکت های  مجموعــه 
در  فعالــی  مهندســی  نقــش  کــه  آپادانــا  فرآینــد 
قدردانــی  کردنــد،  ایفــا  فــوق  هــدف  بــه  دســتیابی 

نمــود.

حمایت از بنگاه های اقتصادی یزد

تا چند روز آینده
گازوییل به خودروهای فاقد بیمه ممنوع می شود فروش 

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
کــرد: حمایــت از  تجــارت اســتان یــزد اعــالم 
ح هــای نیمه تمــام بــا پیشــرفت بیــش از  طر
ــدازی  ــال راه ان ــان امس ــا پای ــه ت ک ــد  60 درص
کــه  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  می شــوند 
کار  دســتور  در  دارنــد،  نقدینگــی  مشــکل 
قــرار دارنــد. »محمدرضــا علمــدار  امســال  
بررســی  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  یــزدی« 

وضعیــت واحدهــای صنعتــی اســتان یــزد  
و  معــدن  صنعــت،   وزارت  کــرد:  تصریــح 
در  تســهیالت  ارایــه  تصویــب  بــا  تجــارت 
ح هــای نیمه تمامــی  گــردش، حمایــت از طر
کــه دارای پیشــرفت بیــش از 60 درصــد  را 
راه انــدازی  امســال  پایــان  تــا  و  بــوده 
کــه  را  اقتصــادی   بنگاه هــای  و  می شــوند 
کار  دســتور  در  دارنــد،  نقدینگــی  مشــکل 

بــا  وی  اســت.  داده  قــرار  خــود  امســال 
اشــاره بــه فعالیــت بیــش از ســه هــزار واحــد 
صنعتــی در ایــن اســتان ادامــه داد: توســعه 
صنایــع و رونــق تولیــد در اســتان مســتلزم 
بیــش  تــالش  و  اعتبــارات الزم  اختصــاص 
کارگــروه تســهیل و رفــع  از پیــش اعضــای 
ــروه تســهیل  کارگ ــر  ــع تولیــد اســت. دبی موان
بــه  اشــاره  بــا  اســتان  تولیــد  موانــع  رفــع  و 
پیــش  از  بیــش  توســعه  در  صنایــع  نقــش 
کــرد: از ابتــدای شــروع  اســتان یــزد اظهــار 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد  کار  بــه 
کمیتــه  جلســه   362 کنــون،  تا اســتان  در 
اصلــی  کارگــروه  و  کارشناســی  تخصصــی،  
واحدهــای  وضعیــت  بررســی  راســتای  در 
در  تعطیــل  و  نیمه فعــال  فعــال،   صنعتــی 

اســتان یــزد برگــزار شــده اســت.

حتما بخوانید!
3برداشت خاک رس باید در اصفهان... سه شنبه   4 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 161 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کلید زد گرانی بازار را  دولت رسما 
حاشیه قیمت به بازار خودرو بازگشت

رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند خبر داد:
جزییات قراردادهای اقتصادی ایران و هند

1- موضــوع مناقصــه: ترمیــم ترانشــه های خطــوط اصلــی، فرعــی و انشــعابات پراکنــده در ســطح مناطــق 
رســانی شــهر اصفهــان  گاز

نوبت اول 

گاز استان اصفهان  روابط عمومی شرکت 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،902(

یــال )دویســت و شــصت میلیــون و پانصــد و بیســت و  2-میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ۲۶۰/۵۲۴/۶۴۰ر
یــال(  چهــار هــزار و ششــصد و چهــل ر

وان: ۱۴۵۰۳۳۳ راحݐ ݡکد ڡݐ
گزار : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ 13۹۵/۰۳/۱۶  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار
ونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
بــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفــن هــای ۵-۳۶۲۷۱۰۳۱-۰۳۱امــور قــرار دادهــای 

شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان اصفهان 

سهامی خاص

کــرد: از ابتــدای خــرداد پیــام  شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی اعــالم 
»خطــا- بیمــه« بــرای مالــکان خودروهــای گازوییلــی فاقــد بیمه صادر شــده 
ــود.  ــل می ش ــده باط ــد روز آین ــا چن ــا ت ــن خودروه ــل ای گازویی ــای  کارت ه و 
بــرای مالــکان خودروهــای ســنگین و  بــه خردادمــاه،  بــا ورود  همزمــان 
گازوییل ســوز فاقــد بیمــه شــخص ثالــث هشــدار پایانــی دربــاره قطع ســهمیه 
ســوخت در زمــان ســوخت گیری در جایگاه هــا صــادر شــد. شــرکت ملــی 
کــرد: مالــکان خودروهــای ســنگین  پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران اعــالم 

کارت بــه ســامانه  فاقــد بیمــه شــخص ثالــث از 6 اردیبهشــت ماه بــا ورود 
کردنــد  هوشــمند بــرای دریافــت ســوخت، پیــام »هشــدار- بیمــه« دریافــت 
و بــر ایــن اســاس موظــف بــه رفــع مشــکل بیمــه خــود تــا خردادمــاه بودنــد. 
کــه از )یکــم خردادمــاه( آغــاز شــد، صاحبــان  همچنیــن در مرحلــه دوم 
کارت بــه ســامانه  خودروهــای ســنگین فاقــد بیمــه شــخص ثالــث بــا ورود 
ــد.  کردن ــرای دریافــت ســوخت، پیــام »خطــا- بیمــه« دریافــت  هوشــمند ب
کــه  ح  کامــل ایــن طــر کــه از زمــان اجــرای  ایــن پیــام بــه ایــن معناســت 

ــا زمــان رفــع مشــکل بیمــه  پیش بینــی می شــود از نیمــه خردادمــاه باشــد ت
کارت ســوخت ایــن خودروهــا غیرفعــال شــده و امــکان ســوخت گیری در 
کنــون 95 هــزار  کشــور را نخواهنــد داشــت. تا هیــچ یــک از جایگاه هــای 
کــه  خــودرو ســنگین فاقــد بیمــه شــخص ثالــث در کشــور شناســایی شــده اند 
ــا نهادهــای مربوطــه گرفتــه ب ــر اســاس برنامه ریــزی و هماهنگــی انجــام   ب
از خردادمــاه ســال جاری ســهمیه ســوخت خودروهــای ســنگین فاقــد بیمــه 
شــخص ثالــث قطــع خواهــد شــد. در همیــن حــال ســیدناصر ســجادی 

گفت وگــو بــا  مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی اخیــرا در 
کــه بــا شــرکت های بیمــه و بیمــه  کراتــی  مهــر بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مذا
گازوییــل بــه خودروهــای  مرکــزی انجــام شــده اســت، تخصیــص ســهمیه 
خواهــد  قطــع  ســال جاری  در  ثالــث  شــخص  بیمــه  فاقــد  گازوییل ســوز 
کــه در زمــان تعییــن شــده مالــکان خودروهــا  گفتــه اســت: در صورتــی  شــد 
گازوییل ســوز خــود نکننــد  اقــدام بــه تمدیــد بیمــه شــخص ثالــث خــودروی 

ســهمیه ســوخت ایــن خودروهــا قطــع خواهــد شــد.



 کانون های مساجد یزد 
صاحب سرفصل آموزشی می شوند

مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  قرآنــی  شــورای  اولیــن 
اســتان یــزد منجــر بــه تصویــب تهیــه ســرفصل آموزشــی بــرای 
کانون هــا و تربیــت نیروهــای زبــده  فعالیت هــای قرآنــی ایــن 
قرآنــی جهــت مســابقات مدهامتــان شــد. »محســن رســتگاری« 
کانون مســاجد یزد، از تشــکیل اولین جلســه  مســئول دبیرخانه 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد اســتان  شــورای قرآنــی 
یــزد در ســال جــاری بــا حضــور مســئوالن و فعــاالن قرآنــی در 
یــزد خبــر داد. وی افــزود: در ایــن شــورا درخصــوص ســاماندهی 
مســاجد  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  قرآنــی  فعالیت هــای 
گفت وگــو شــد و همچنیــن دربــاره اســتفاده از  اســتان بحــث و 
ظرفیــت خانه هــای نــور و ارایــه برنامــه بــه آن هــا بــه خصــوص 

ــام اوقــات فراغــت بحــث و تبــادل نظــر شــد. در ای

 برقراری گاز خیابان الهور 
در کمترین زمان ممکن

حادثــه  علــت  اصفهــان،  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آتش ســوزی بامــداد روز جمعــه در خیابــان الهــور را نشســت 
زمیــن و آســیب رســیدن بــه اتصــاالت لولــه گاز در محــل حادثــه 
گاز در  کــرد. وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اشــتعال  عنــوان 
فضــای بــاز اتفــاق افتــاده، هیچ گونــه خســارت جانــی نداشــته 
و پــس از بررســی های میدانــی توســط کارشناســان ایــن شــرکت 
از شــهروندان  مشــخص شــد در جنــب محــل مذکــور یکــی 
گاز اقــدام بــه  جهــت ســاخت و ســاز بــدون توجــه بــه عبــور لولــه 
کــه در اثــر ایــن اقــدام  کــرده  گودبــرداری و حفــاری غیرایمــن 
ــر  ــت. مدی ــده اس ــت ش ــی و نش ــیدگی، پارگ کش ــار  گاز دچ ــه  لول
عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان افــزود: محــل حادثــه ســریع 
حفــاری، ترمیــم و همچنیــن شــبکه عبــوری از محــل ریــزش 
گاز منطقــه تامیــن شــد. کمتــر از 8 ســاعت اتصــال  حــذف و در 

ارایه 119 خدمت از طریق درگاه 
الکترونیکی شهرداری اصفهان

شــهرداری  فــاوای  ســازمان  عامــل  مدیــر  حیدریــان،  وحیــد 
کــرد: در حــال حاضــر 119 خدمــت الکترونیکــی  اصفهــان اظهــار 
 24 کــه  می شــود  ارایــه  اصفهــان  شــهرداری  درگاه  ســوی  از 
خدمــت آن از جنــس اطــاع رســانی، 91 خدمــت تعاملــی و 4 
کنشــی اســت. مدیــر عامــل ســازمان فاوای شــهرداری  خدمــت ترا
کــرد: مزایده هــا، مناقصه هــا، ثبــت و پیگیــری  اصفهــان تصریــح 
پرداخــت  مصوبــات،  بخشــنامه ها،  مردمــی،  مشــارکت های 
اتوبــوس مســیریاب  ســامانه  نوســازی،  عــوارض   الکترونیکــی 
کــه از  کســی از جملــه خدماتــی اســت  کرایــه اتوبــوس و تا خ  نــر
طریــق درگاه الکترونیکــی شــهرداری اصفهــان ارایــه می شــود.

اخبار  کوتاه 

اقتصاد مقاومتی، مهم ترین اولویت 
اردوهای جهادی است

اســتان  راهبــردی بســیج ســازندگی  مســئول مرکــز مطالعــات 
گفــت: امســال اجــرای اصــول اقتصــاد مقاومتــی بــا  اصفهــان 
هــدف توانمندســازی مناطــق روســتایی، مهم تریــن اولویــت 
اردوهــای جهــادی اســتان اصفهــان اســت. محمــد رضایــی در 
حاشــیه برگــزاری دوره آموزشــی رســم هجــرت، ویــژه بســیجیان 
کــرد:  اظهــار  اســتان اصفهــان، در جمــع خبرنــگاران  جنــوب 
گروه هــای جهــادی  دوره هــای آموزشــی رســم هجــرت ویــژه 
ایــن  و  می شــود  برگــزار  بهــار  فصــل  در  همه ســاله  کــه  اســت 
وی  بــود.  اســتان  در  آموزش هــا  ایــن  دوره  چهارمیــن  دوره 
کــرد: در چهارمیــن دوره آموزشــی رســم هجــرت، 75  اضافــه 
گروه هــای جهــادی محــات و  خواهــر و 75 بــرادر بســیجی از 

دارنــد. حضــور  شــرکت کننده  شهرســتان های  دانشــجویی 

 نمایش قدرتمند فعالیت 
134 مشارکت کننده در هشتمین 

نمایشگاه صنعت برق اصفهان
 هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق در تاریــخ 5 تــا 
8 خردادمــاه در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بیــن المللــی 
حضــور 134  بــا  شهرســتان  پــل  در  واقــع  اصفهــان  اســتان 

می شــود. برگــزار  مشــارکت کننده 
گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی  بــه 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  هشــتمین  در  اصفهــان،  اســتان 
اصفهــان  اســتان های  از  مشــارکت کنندگانی  بــرق  صنعــت 
گلســتان و نمایندگی هــای  تهــران مازنــدران، مرکــزی، یــزد و 
کــره و ایتالیــا در  کشــور های آلمــان، اســپانیا، چیــن،  فــروش 

فضایــی بــه مســاحت 8500 متــر مربــع حضــور دارنــد.
زمینــه فعالیــت شــرکت کنندگان در ایــن نمایشــگاه تخصصــی 
رله هــای  تولیــد  تابلوبــرق،  خانگــی،  و  صنعتــی  بــرق 
صنعتــی و لــوازم اندازه گیــری،  سیســتم های تولیــد، توزیــع 
صنعتــی و  خانگــی  بــرق  نیــرو،  انتقــال  و   بهره بــرداری 
پروژه هــای مهندســی مشــاوره و طراحــی و مدیریــت خدمــات 

اســت.
رســانی  اطــاع  نیــز  و  مشــارکت کنندگان  تعــداد  افزایــش 
کشــور از تفاوت هــای برگــزاری هشــتمین  گســترده تر در ســطح 

ســال نمایشــگاه بــرق اصفهــان بــه شــمار مــی رود.
تخصصــی  ســمینار  نمایشــگاه،  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در 
روغن هــای  وضعیــت  پایــش  و  ویژگی هــا  »مشــخصات، 
پنجشــنبه  روز  آلومینیــوم«  و  مــس  ســیم  پوشــش   فرآینــد 

6 خرداد ماه از ساعت 17 تا 20 برگزار می شود.
از  می تواننــد  کشــور  بــرق  صنعــت  فعــاالن  و  عاقه منــدان 
ســاعات 16 تــا 22 روزهــای مذکــور از هشــتمین نمایشــگاه 

کننــد. صنعــت بــرق اصفهــان بازدیــد 

اخبار کوتاه 

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
فرســودگی  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ایــن  در  گفــت:  روســتاها  بــه  انتقالــی  آب  لوله هــای 
کیلومتــر لولــه فرســوده در ســطح اســتان  زمینــه 700 
بــه  اشــاره  بــا  ســامانی  احمدپــور  ج  تــور دارد.  وجــود 
تحقــق  راســتای  در  مجتمع هــا  ایــن  راه انــدازی 
عملیــات  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  مقاومتــی،   اقتصــاد 
بــه روســتاها در اســتان اظهــار  16 مجتمــع آبرســانی 
کــرد: ایــن مجتمع هــا مجموعه ای متشــکل از ایســتگاه 
کــه بــا هــدف  پمپــاژ تصفیه خانــه و توزیــع آب اســت 
 تهیــه و توزیــع آب شــرب ســالم بــه روســتاها راه انــدازی 

می شود. 
وی اعتبــار تخصیصــی ایــن پــروژه را رقمــی بیــش از 
گفــت: راه انــدازی  کــرد و  329 میلیــارد ریــال عنــوان 
 160 و  ســیار  روســتای   22 مشــکل  مجتمع هــا  ایــن 
برطــرف  آب  تامیــن  زمینــه  در  را  دیگــر  روســتای 

. می کنــد
کمبود آب در بعضی از مناطق روستایی

از  بعضــی  در  آب  کمبــود  بــه  اشــاره  بــا  احمدپــور 
در  آب  تامیــن  در  کــرد:  تصریــح  روســتایی  مناطــق 
ــرزا  ــت خان می ــردگان، دش ــتایی ل ــاط روس ــی از نق بعض

بــا  اردل  و شهرســتان  کوهرنــگ  بخــش  روســتاهای 
هســتیم.  مواجــه  آب  کمبــود 

وی از تامیــن آب بعضــی روســتاها از آتشــگاه لــردگان 
گفــت: اجــرای ایــن پــروژه بــه منظــور تهیــه  خبــر داد و 
ــود؛  ــدازی می ش ــتاها راه ان ــرای روس ــالم ب ــرب س آب ش
شــده  انجــام  یــک  فــاز  در  پــروژه  ایــن   مطالعــات 
 و تامین آب از این آتشــگاه تا ســال 96 اجرایی خواهد

شد.
فرسودگی لوله ها

آب  لوله هــای  فرســودگی  بــه  اشــاره  بــا  احمدپــور 
 700 زمینــه،  ایــن  در  گفــت:  روســتاها  بــه  انتقالــی 
کــه  کیلومتــر لولــه فرســوده در ســطح اســتان وجــود دارد 
ــه  ــته ب ــه بس ــر لول کیلومت ــک  ــر ی ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
فاصلــه از مرکــز بیــن 50 تــا 100 میلیــون تومــان هزینــه 

کمــک اهالــی روســتاها و دهیــاران  دارد، امیدواریــم بــا 
در چنــد ســال آینــده ایــن مشــکل برطــرف شــود.

تجهیز روستاها به فاضالب کشی
 وی درخصــوص تجهیــز روســتاها بــه فاضاب کشــی

گفــت: در ایــن راســتا پنــج روســتا )امــام قیــس، میــاث 
حســین  امــام  شــهرک  فیل آبــاد،  صغیــر،  شــوراب 
مســکن  بنیــاد  بــه  پایلــوت  عنــوان  بــه  کوهرنــگ(، 

اســت. شــده  معرفــی 
راه اندازی سیستم فاضالب در روستای هوره

احمدپــور از راه انــدازی سیســتم فاضــاب در روســتای 
روســتا  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  و  داد  خبــر   هــوره 
کار انجــام  95 درصــد بحــث مکانیــکال و 60 درصــد از 
کار  ــا پایــان ســال ایــن  ــا تامیــن بودجــه الزم ت شــده و ب

بــه اتمــام می رســد.
ــه اجــرای سیســتم  رییــس آب و فاضــاب روســتایی ب
در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دور  راه  از  و  تله متــری 
کــه از ســال 93 شــروع شــده  راه انــدازی ایــن سیســتم 
بیشــتر روســتاها بــه منظــور جلوگیــری از هــدر رفــت آب 

گرفته انــد.  قــرار  مطالعــه  مــورد 
رییــس آب و فاضــاب روســتایی در پایــان، خواســتار 

صرفه جویــی آب در تمامــی مصــارف خانگــی شــد.

مدیر عامل  آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری:

کیلومتر شبکه آب فرسوده روستایی دارد چهارمحال و بختیاری 700 

گفــت:  اهلل  ثــار  ســپاه  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی   مســئول 
تذکــره  عنــوان  تحــت  روحانــی  شــهدای  المعــارف  دایــرة 

اســت.  شــده  تهیــه  کرمــان  اســتان  روحانــی  شــهدای 
حجــت االســام محمدعلــی حســن زاده صبــح دیروز دوشــنبه 

کنگــره شــهدای  ســوم خردادمــاه 95 در مراســم 
کــه در محــل حســینیه  کرمــان  روحانــی اســتان 
کــرد: هشــت ســال  ثــار اهلل برگــزار شــد، اظهــار 
ــوص  ــی در خص کار جمع ــش و  ــق و پژوه تحقی
شــهدای روحانــی اســتان امــروز بــه ثمــر نشســته 
و پدیــده ای بــزرگ و فرهنگــی ارزشــی در شــهر 
شــهدای  کنگــره  برگــزاری  بــه  منجــر  کرمــان 

روحانــی اســتان شــده اســت.
 وی افــزود: در دوران دفــاع مقــدس بنــا بــر آمــار حوزه هــای 
کمتــر از 1000  علمیــه اســتان، مجموعــه روحانیــون و طــاب 
کــه از ایــن تعــداد 138 نفــر آن هــا بــه شــهادت  نفــر بوده انــد 
بگیریــم نظــر  در  نفــر   1000 را  عــدد  ایــن  گــر  ا و   رســیده اند 

بــه  اســتان  روحانیــون  و  طــاب  از  درصــد  نیــم  و  ســیزده 
کشــور بیشــترین حــد  کــه در میــان اقشــار  شــهادت رســیده اند 

بــه خــود اختصــاص می دهنــد.  را  نصــاب 
حســن زاده بیــان کــرد: کنگــره شــهدای روحانــی اســتان موفق 
شــده اســت 3 هــزار  و 438 ســند از روحانیــون 
همچنیــن  کنــد؛  آوری  جمــع  اســتان  شــهید 
 574 مــورد وصیت نامــه، 465 قطعــه فیلــم
502 تمبــر، 3 هــزار و 948 قطعــه عکــس تهیــه 
رونمایــی  زمینــه  ایــن  در  نیــز  کتاب هایــی  و 

خواهــد شــد. 
دایــرة  عــاوه  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
المعــارف شــهدای روحانــی تحــت عنــوان تذکــره شــهدای 
روحانــی  و ســایت شــهدای  تهیــه  کرمــان  اســتان  روحانــی 
کــه حــاوی تمــام اســناد اســت، آمــاده  کرمــان هــم  اســتان 
شــده اســت و عاقه منــدان و پژوهشــگران می تواننــد از آن 

کننــد. اســتفاده 

کاظــم  رییــس بیمارســتان ســوانح ســوختگی امــام موســی 
کــه بیمــاران ســوانح ســوختگی جــزو  گفــت: بــا ایــن وجــود 
ردیــف  اماهیــچ  گرفتنــد،  قــرار  العــاج  صعــب  بیمــاران 
گرفتــه  بودجــه ای بــرای حمایــت از ایــن بیمــاران در نظــر 

اظهــار  عابدینــی  فریــدون  اســت.  نشــده 
داشــت: براســاس بســته حمایتــی از بیمــاران 
بــه عنــوان یــک قانــون در  کــه  ســوختگی 
شــورای  مجلــس  تصویــب  بــه   85 ســال 
اســامی رســید، مقــرر شــد کــه بــه ازای درمان 
هــر بیمار ســوختگی، دولــت 500 هــزار تومان 
ح تحــول  کنــد؛ امــا پــس از اجــرای طــر کمــک 
ســامت ایــن ردیــف بودجــه حــذف و تنهــا 

ــدند. ــف ش ــمول تخفی ــاران مش بیم
کــه بیمــاران ســوختگی   وی بیــان داشــت: بــا وجــودی 
گرفتنــد، امــا هیــچ بســته  جــزو بیمــاران صعــب العــاج قــرار 
حمایتــی خــاص بــرای ایــن بیمــاران تعریــف نشــده اســت. 
کاظــم  رییــس بیمارســتان ســوانح ســوختگی امــام موســی 
ســامت  تحــول  ح  طــر اجــرای  دنبــال  بــه  کــرد:  اعــام 

در بیمارســتان های دولتــی بــا توجــه بــه اینکــه بخــش 
ــر دوش دولــت اســت  بیشــتری از هزینــه بســتری بیمــار ب
تومــان  هــزار   500 بیمــار  هــر  ازای  بــه  دیگــر  بنابرایــن 
بیمــار مشــمول تخفیفــات  فقــط  و  پرداخــت نمی شــود 

ح تحــول ســامت قــرار می گیــرد.  طــر
مــوارد  بیشــترین  اینکــه  اظهــار  بــا  وی 
انفجــار  مشــمول  اصفهــان  در  ســوختگی 
فصــل  بــه  منحصــر  تنهــا  کــه  اســت  گاز 
زمســتان و اســتفاده از بخاری هــا نیســت، 
بیشــترین  فصــول،  تمــام  در  داد:  ادامــه 
و  ترکیــدن  دلیــل  بــه  ســوختگی ها  علــت 
کــرد:  اعــام  گاز اســت. عابدینــی  انفجــار 
پــس از آن ســوختگی بــا آب جــوش و ســماور در ردیــف اول 
کــه می توانیــم بی احتیاطــی   علــت ســوختگی ها قــرار دارد 
را دلیــل اصلــی ســوختگی ها دانســت. رییــس بیمارســتان 
کاظــم اصفهــان اعــام  ســوانح ســوختگی امــام موســی 
کــرد: بیشــتر بیمــاران مراجعه کننــده بــه ایــن بیمارســتان از 

اســتان های هم جــوار هســتند.

کاظم: رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی 
بودجه ای برای حمایت نیست

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثار اهلل:
کرمان تهیه شده است دایرة المعارف شهدای روحانی استان 

حتما بخوانید!
بودجه ای برای حمایت نیست سه شنبه 4  خردادماه 41395

ـــمـــاره 161 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اخطار اجرائی
 -2 1-زاهدی  خانوادگی:  نام  2-محمد  علی   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
المکان  مجهول   -1 اقامت:  محل  نشانی  آزاد   : شغل  قلی  پدر:2-علی  نام  سهیلی 
وی سوپر  وبر ینبیه، خ عمان سامانی،کوچه شهید استکی، ر 2- اصفهان، خیابان ز
ل پالک 110 مشخصات محکوم له: نام: مصطفی نام خانوادگی:  مواد غذایی، منز
راه  سه  سوم،  مشتاق  خ  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  احمد  پدر:  نام  رحیمی 
وش بادران، خ شهید اکبر صفری، کوچه  وستای سر ژی اتمی، ر پینارت، جاده انر

ارغوان، پ 227
حل  شورای   18 حوزه  یخ94/7/27  تار  724 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  هیجده  مبلغ  بالسویه  پرداخت 
یال بابت  خسارت دادرسی و نشر آگهی و خسارا ت تاخیر تادیه از  سیصد هزار ر
تا زمان وصول در حق خواهان و نیم  یخ تقدیم دادخواست مورخه 94/5/7  تار
احکام: همین  اجرای  قانون  اعالم می گرددماده 34  و  احکام صادر  عشراجرای 
ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو
یحا اعالم نماید. د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   18 شعبه  دفتر  الف  م   /  5798 شماره: 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

و  امامی  خانوادگی:  نام  ابوالقاسم  و  اله  سیف  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شغل:آزاد  محمد  و  پدر:احمد  نام  یدنی  فر حشمی 
یعتی نام خانوادگی:  المکان مشخصات محکوم له: نام: مهدی با وکالت هادی شر
حاجیان نام پدر: اصغرشغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان، خ جی، نبش خ 

شهید رجائی، مجتمع بهشت، طبقه دوم، واحد 14
یخ94/6/3 حوزه قضایی شورای حل  محکوم به:به موجب رای شماره 1136تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

ینه دادرسی به  یال هز یال اصل خواسته و مبلغ 255000 ر پرداخت مبلغ 30/000/000 ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان  صورت تضامنی و  تاخیر و تادیه 93/9/10 تا تار

صادر می نماید و نیم عشردر حق صندوق دولت
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  د  از آن میسر باشد و در صورتی که خو به 
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره: 5792 / م الف دفتر شعبه 6 مجتمع  اگر مالی ندارد، صر

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

 -2 ابری  وغی  فر محسن   -1 خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
جی،  خ  اصفهان،   -2 المکان  مجهول   -1 اقامت:  محل  نشانی  فرهادی  اسماعیل 
وبندسازی فرهادی مشخصات محکوم له: نام: بانک  یر ارغوانیه، خ مالک اشتر، ز
مهراقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت زهرا سعادت نشانی محل اقامت: 
اصفهان، خ حکیم نظامی، جنب خیابان شهید قندی، مجتمع کیمیا، طبقه دوم، 
یخ 94/10/1 حوزه 6 شورای حل  واحد 4محکوم به:به موجب رای شماره 1742 تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

ینه دادرسی  یال هز یال بابت اصل خواسته و 440/000 ر پرداخت مبلغ 12/000/000 ر
یخ 94/7/11  رسید چک شماره 924399 به تار یخ سر و خسارت تاخیر تادیه از تار
بصورت تضامنی ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
را به موقع اجرا  وز مفاد آن  ر ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
د را قادر به اجرای مفاد  و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا  اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
دفتر  الف  م   /  5787 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: قاسم نام خانوادگی: رفیعی سندگانی نشانی محل 
یخته  اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مهدی نام خانوادگی: ر
گران به وکالت جواد قاسمی نشانی محل اقامت:خ شیخ مفید شرقی، مجتمع پایا، 
مفید شرقی، مجتمع  وکیل: خ شیخ  آدرس  وانی  آقای شیر طبقه دوم جنوبی،دفتر 

وانی   پایا، طبقه دوم جنوبی، دفتر آقای شیر
یخ94/10/20 حوزه شعبه  42 شورای حل  محکوم به:به موجب رای شماره 671 تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال  یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 290/000 ر پرداخت مبلغ 48/040/000 ر
از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  تعرفه  طبق  وکیل  والوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت 
رسید چک موصوف )89/7/5( در حق خواهان و پرداخت نیم عشرحق  یخ سر تار
االجراماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره: 5781 / م الف دفتر شعبه 42  کند و اگر مالی ندارد، صر

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- فاطمه بابایی 2- محب بابابی 
محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  همگی  اقامت:  محل  نشانی  بهمنی  علی   -3
رضایی  علی  محمد  وکالت  با  یمی  کر د  محمو نمایندگی  به  انصار  بانک  نام:  له: 
تندیس،  مجتمع  آراسته،  خ  رگمهر،ابتدای  بز خ  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی 
یخ94/11/29  تار  1999 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  واحد34   سوم،  طبقه 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
پرداخت:   به  تضامنی  نحو  به  است  محکوم  علیه  به:محکوم  است  محکوم  علیه 
192628،389899،389900،192629،38 های  سفته  بابت  یال  ر  28/000/000

ینه  هز بابت   425/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به   9902،389901
دادرسی و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
یخ وصول که در حق محکوم له صادر با   رسید چک 94/10/2 تا تار یخ سر از تار
احتساب نیم عشر اجرای احکام ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
وز مفاد آن  به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
را  د  و در صورتی که خو آن میسر باشد  از  به  و استیفاء محکوم  که اجرای حکم 
دارایی  مزبور صورت جامع  باید ظرف مهلت  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر 
یحا اعالم نماید.شماره:  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر خو
 5779 / م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- محبوبه بابایی 2- محب بابابی 
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  حمیدی  رامین   -3
یمی با وکالت محمد علی رضایی نشانی  د کر نام: بانک انصار به نمایندگی محمو
رگمهر،ابتدای خ آراسته، مجتمع تندیس، طبقه سوم،  محل اقامت: اصفهان، خ بز
یخ94/11/29 حوزه 11 شورای  واحد34  محکوم به:به موجب رای شماره 2000 تار
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
است به:محکوم علیه محکوم است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 28/000/000 
389375،389400،389584،192552،815360،3895 های  سفته  بابت  یال  ر
دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  425/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به   80
تقدیم  یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  والوکاله وکیل طبق  و حق 
با  احتساب  له صادر  یخ وصول که در حق محکوم  تار تا  دادخواست 94/10/2 

نیم عشراجرای احکام
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  د  از آن میسر باشد و در صورتی که خو به 
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره: 5780 / م الف دفتر شعبه 11 مجتمع  اگر مالی ندارد، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نشانی  سندگانی  رفیعی  خانوادگی:  نام  قاسم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام خانوادگی:  نام: مهدی  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 
خ  احمدآباد،  اقامت:میدان  محل  نشانی  قاسمی  جواد  وکالت  به  گران  یخته  ر
مفید  وکالت خ شیخ  به  اول،  برلیان،طبقه  بانک صادرات، مجتمع  رگمهر،جنب  بز

وانی  شرقی، مجتمع پایا، طبقه دوم جنوبی،دفتر آقای شیر
یخ94/10/20 حوزه شعبه  42 شورای حل  محکوم به:به موجب رای شماره 669 تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال  یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 280/000 ر پرداخت مبلغ 32/820/000 ر
ینه دادرسی و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و خسارات  بابت هز
رسید چک موصوف )89/7/12( تا اجرای حکم در حق  یخ سر تاخیر تادیه از تار
خواهان  ونیز پرداخت نیم عشرحق االجراماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
وز  ر ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده  اجرائیه به محکوم علیه 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو
یحا اعالم نماید. د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو

اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   42 شعبه  دفتر  الف  م   /  5782 شماره: 
شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
محل  نشانی  امینی  خانوادگی:  نام  د   مسعو نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
یخته  اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مهدی نام خانوادگی: ر
خ  احمدآباد،  فلکه   اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  قاسمی  جواد  باوکالت  گران 
رگمهر،جنب بانک صادرات، مجتمع برلیان،طبقه اول آدرس وکیل: اصفهان  خ  بز

وانی شیخ صدوق شرقی، مجتمع پایا، طبقه دوم جنوبی،دفتر آقای شیر
شورای   42 شعبه   حوزه  یخ94/10/20  تار  668 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 280/000  به:پرداخت مبلغ 31/830/000 ر
ینه دادرسی و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه  یال بابت هز ر
و  تا اجرای حکم  رسید چک موصوف )93/8/23( در حق خواهان  یخ سر تار از 
نیز پرداخت نیم عشرحق االجرا/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
وز مفاد آن  به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
را  د  و در صورتی که خو آن میسر باشد  از  به  و استیفاء محکوم  که اجرای حکم 
دارایی  مزبور صورت جامع  باید ظرف مهلت  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر 
یحا اعالم نماید.شماره:  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر خو
 5783 / م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: رضا قلی  نام خانوادگی: پورشهرکی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی: حیدری 
د، طبقه همکف و سهلوانی نشانی محل اقامت: فالورجان، خ میثم، پاساژه زاینده ر
یخ94/9/7 حوزه شعبه 42 شورای حل  محکوم به:به موجب رای شماره 542 تار
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

 165/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  3/880/000 مبلغ  پرداخت 
ینه دادرسی و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز ر
و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تا   )92/2/1( موصوف  چک  رسید  سر یخ  تار از 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 االجراماده  عشرحق  نیم  پرداخت 
را  وز مفاد آن  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر محکوم علیه 
یا مالی معرفی کند  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  به موقع اجرا بگذارد 
را  د  و در صورتی که خو آن میسر باشد  از  به  و استیفاء محکوم  که اجرای حکم 
دارایی  مزبور صورت جامع  باید ظرف مهلت  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر 
یحا اعالم نماید.شماره:  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر خو
 5784 / م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرائی

پدر:  نام  پور  شاطری  خانوادگی:  نام  یونس   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   شغل:  مصطفی 
عمومی  وابط  ر شغل:  اصغر  علی  پدر:  نام  رمضانی  خانوادگی:  نام  یا  پور نام:  له: 
رگمهر،کوچه ش 5، شورای شهر،  شهرداری نشانی محل اقامت: اصفهان، اول بز

وابط عمومی ر
حل  شورای   32 حوزه  یخ94/10/10  تار  1795 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حکم به محکومیت خوانده به تحویل یازده فقره چک به شماره های 730001 الی 
از حساب جاری شماره ملی 0108148158005 در  الی 730025  و 730021   730006
حق خواهان و  نیم عشر در حق صندوق دولتماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
از آن میسر باشد و در صورتی  معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو که 
یحا اعالم  اگر مالی ندارد، صر و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د   جامع دارایی خو

نماید.
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  الف  م   / شماره:5767 

شهرستان اصفهان



صاحــب  ســبک  کارگــردان  فرهــادی،  اصغــر 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ســینمای ایــران بــار دیگــر در عرصــه جهانــی 
کــن  معتبــر  جشــنواره  مهــم  جایــزه  دو  و  کــرد   افتخارآفرینــی 
کــرد. آخریــن فیلــم فرهــادی، یعنــی »فروشــنده«  را دریافــت 
توانســت جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را بــرای اصغــر فرهــادی و 
جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد را بــرای شــهاب حســینی بــه ارمغــان 

آورد.
کن 69 در یک نگاه   

مراســم اهــدای جوایــز اصلــی شــصت ونهمین جشــنواره فیلــم 
کــن، پــس از عبــور چهره هــای ســینمایی در ســاعت ۹ شــب 
کشــید، در ســالن  ــه حــدود ۴۵ دقیقــه طــول  ک ــران  ــه وقــت ای ب
کــن برگــزار شــد. مجــری مراســم دیشــب را لــورن  دبوســید شــهر 
ــن  ــل ورهوف ــی پ کارگردان ــه  ــم »آن زن« ب ــر فیل ــه بازیگ ک ــت  الفی
در جشــنواره امســال نیــز بــود، بــر عهده داشــت. شــهاب حســینی 
»فروشــنده«  بــرای  را  جشــنواره  مــرد  بازیگــر  بهتریــن   جایــزه 
گرفــت. او پــس از آنکــه روی صحنــه آمــد، ایــن جایــزه را به مردم 
ــت. از  ــن اس ــر م ــدرم االن نظاره گ ــم روح پ ــرد: »مطمئن ک ــم  تقدی
اصغــر فرهــادی و ترانــه علیدوســتی تشــکر می کنــم. ایــن جایــزه 
ــژه  ــزه وی ــم می کنــم«. جای ــه آن هــا تقدی را از مــردم دارم؛ پــس ب
ــد و جایــزه  ــدره آرنول ــر آن ــز آمریکایــی« اث ــه »عزی هیئــت داوران ب

کلیــن ژوزه بــرای »مامــان رزا« رســید. بهتریــن بازیگــر زن بــه ژا
  باز هم فرهادی

  امــا ایــن تنهــا جایــزه امشــب بــرای ایــران نبــود. اصغــر فرهــادی
در  »فروشــنده«  فیلــم  بــا  کــه  ایرانــی  شناخته شــده  کارگــردان 
کــن حاضــر شــده بــود، بــار دیگــر جایــزه ای  ایــن دوره جشــنواره 

بیــن  المللــی را بــرای ســینمای ایــران بــه ارمغــان آورد. او موفــق 
بــه دریافــت نخــل طــای بهتریــن فیلمنامــه شــد. فرهــادی 
بســیار  فیلمنامه هایــش  از  غــرب  در  کــه  اســت  فیلمســازی 
بــا فیلــم »گذشــته«  اســتقبال می کننــد. او دو ســال قبــل نیــز 
بازیگــر  بــژو،،  برنیــس  بــود و  کــرده  کــن شــرکت  در جشــنواره 
زن  بازیگــر  بهتریــن  جایــزه  توانســت  فیلــم  ایــن   فرانســوی 
کــه در دومیــن حضــورش در ایــن رقابــت  کنــد. او  را دریافــت 
ــرد، پــس از آنکــه نخــل  ک ــزه بهتریــن فیلمنامــه را دریافــت  جای

و  می گویــم  »ســام  گفــت:  گرفــت،  جــای  دســتانش  در  طــا 
کــه بعــد از دریافــت  خیلــی خوشــحالم. اصــا انتظــار نداشــتم 
جایــزه از ســوی شــهاب حســینی، ایــن فیلــم یــک جایــزه دیگــر 
ــا بیــان اینکــه فیلم هایــش معمــوال شــاد نیســتند،  بگیــرد.« او ب
کــرد خوشــحال اســت بــا جوایــزش توانســته اســت دســت  اظهــار 
کنــد. او ســپس بــه ذکــر  کشــورش را شــاد  کــم بخشــی از مــردم 
کــه بــرای تســت رنــگ بــه  خاطــره ای پرداخــت: »یــک شــب 
گفتنــد بایــد ۲۰ دقیقــه منتظــر  ســینمایی در تهــران رفتــه بــودم، 

باشــیم تــا فیلــم آمــاده شــود. در ایــن فاصلــه قــرار شــد فیلمــی 
کــه ایــن  کســی  کــه »مدمکــس« بــود و  کننــد  برایمــان پخــش 
کــه نشــانه خوبــی اســت.«  گفــت  گذاشــت،  فیلــم را برایمــان 
ج  گرفــت. جــور پــس از آن فرهــادی مــورد تشــویق حاضــران قــرار 
کــه ریاســت هیئــت داوران این  کارگــردان »مدمکــس« نیــز  میلــر، 
دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــت، پــس از شــنیدن ترجمــه 
گفــت: »فرصــت  ســخنان فرهــادی خندیــد. فرهــادی در ادامــه 
خوبــی اســت از هیئــت داوران، رییــس جشــنواره و دوســت و 
کــه پخــش همــه فیلم هایــم  تهیه کننــده خوبــم الکســاندر مالگــه 
را کار کــرده و همچنیــن گــروه خوبــی کــه در کنــارم بودنــد، تشــکر 
کــن همچنیــن از همســرش  کارگــردان ایرانــی حاضــر در  کنــم.« 
بــرای تحملشــان در ایــن  پــدر و مــادرش  )پریســا بخــت آور(، 
کــه  ســال ها تشــکر و از یــد اهلل نجفــی، صدابــردار فقیــد فیلمــش 
در میانه هــای فیلمبــرداری از ایــن جهــان رخــت بربســت یــاد 

کــرد. 
کتایــون  کــه حضــور  ذکــر ایــن نکتــه هــم خالــی از لطــف نیســت 
شــهابی، تهیه کننــده ایرانــی، در هیئــت داوران بخــش اصلــی 
حســاب  بــه  ایــران  ســینمای  امتیازهــای  از  یکــی  جشــنواره، 
کریســتین مونجیــو بــرای  آمــد. الیویــه آســایا بــرای »مغــازه دار« و 
گرفتنــد؛  کارگردانــی  غ التحصیلــی« بــه طــور مشــترک جایــزه  »فار
خاویــر دوالن برنــده جایــزه بــزرگ بــرای فیلــم »ایــن فقــط پایــان 
کــن بــه »مــن، دانیــل بلیــک«  دنیاســت« شــد و نخــل طــای 
کارگــردان  ــوچ رســید. ایــن دومیــن نخــل طــای ایــن  کــن ل ــر  اث
ــف  ــاقه های عل ــه س ک ــادی  ــرای »ب ــال ۲۰۰۶ ب ــت؛ وی در س  اس

را می لرزاند« جایزه نخل طا را گرفته بود.

افتخاری دیگر برای ایران

دو نخل طال برای »فروشنده«

کــه تصویربــرداری ایــن  کــرد  تهیه کننــده ســریال »پریــا« اعــام 
ســریال بــه پایــان رســید. اســماعیل عفیفــه تهیه کننــده ســریال 
کــه  گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره ایــن ســریال  »پریــا« در 
کارگردانــی حســین ســهیلی زاده بــرای شــبکه ســه ســاخته  بــه 
گفــت: ۳۱ اردیبهشــت ماه در یــک روســتا در اطــراف  می شــود، 

کنــدور تصویربــرداری ســریال  ج بــه نــام  کــر
همــه  داد:  ادامــه  وی  رســید.  پایــان  بــه 
حضــور  کار  شــب  آخریــن  در  بازیگــران 
داشــتند و تصویربرداری با حضور بازیگران 
ک نیــت،  پا محمــود  جملــه  از  اصلــی 
کمنــد  بایــگان،  افســانه  مســتوفی،  الدن 
امیرســلیمانی، امیرحســین آرمــان، رامتیــن 
ــده  ــت. تهیه کنن ــان یاف ــی و... پای خداپناه
ــاره تدویــن ایــن ســریال  ــا« درب ســریال »پری

گفــت:  کــه بــه صــورت همزمــان بــا تصویربــرداری انجــام شــد، 
کنــون تدویــن ۲۵ قســمت از ســریال »پریــا« انجــام شــده  تا
گــذاری و دیگــر  اســت و تدویــن ســایر قســمت ها همــراه بــا صدا

از  بــا فیلمنامــه ای  مراحــل فنــی ادامــه دارد. ســریال »پریــا« 
ــه نــگارش درآمــده اســت و در آن بازیگرانــی  ســعید فرهــادی ب
همچــون الدن مســتوفی، امیرحســین آرمــان، افســانه بایــگان 
کمنــد امیرســلیمانی، رامتیــن  ک نیــت، عمــار تفتــی،  محمــود پا
نقــش می پرازنــد.  ایفــای  بــه  قمیشــی  هــادی  و  خداپناهــی 
گــر نقــش محــوری ایــن  الدن مســتوفی ایفا
ســریال یعنــی پریاســت. او در ایــن ســریال 
بــا  کــه  ایفــا می کنــد  را  زنــی جــوان  نقــش 
وجــود داشــتن دو فرزنــد از همســرش جــدا 
ج  ــرای ادامــه تحصیــل عــازم خــار شــده و ب
گذشــت پنــج  کشــور می شــود. او پــس از  از 
در  و  بازمی گــردد  ایــران  بــه  دوبــاره  ســال 
کــه عاقه منــد بــه دیــدار دوبــاره  شــرایطی 
عاطفــی  ماجرایــی  بــا  اســت  فرزندانــش 
محصــول  و  دارد  قســمت   ۴۰ ســریال  ایــن  می شــود.  درگیــر 
مشــترک مرکــز امــور نمایشــی ســیما، وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی و موسســه آوای ســامت اســت.

تصویربرداری سریال »پریا« به پایان رسید
تازه تریــن  تشــریح  در  کشــورمان  پــاپ  موســیقی  خواننــده 
مبــارک  مــاه  ویــژه  قطعــه  چنــد  انتشــار  از  فعالیت هایــش 
کنســرت در چنــد شــهر اروپایــی  رمضــان و احتمــال برگــزاری 
کشــورمان  خبــر داد. بهنــام صفــوی، خواننــده موســیقی پــاپ 
دربــاره تازه تریــن فعالیت هــای خــود این گونــه توضیــح داد: 

کــه  خوبــی  بازتــاب  از  بعــد  خوشــبختانه 
گرفتیــم انــرژی بســیار  از آلبــوم »معجــزه« 
گــروه مــا منتقــل و انگیــزه مــا  مثبتــی بــه 
ــا تــاش و انــرژی بیشــتری  ــا ب بیشــتر شــد ت
باشــیم.  داشــته  حضــور  کنســرت ها  در 
ــا مــاه مبــارک رمضــان  کــه ت طــی روزهایــی 
فاصلــه داریــم، برنامه هــای متفاوتــی بــرای 
برگــزاری کنســرت در تهران، زنجــان، اهواز 
امیــدوارم  کــه  داریــم  دیگــر  شــهر  چنــد  و 

گیــرد. البتــه طــی یکــی دو روز  مــورد پســند مخاطبــان قــرار 
گذشــته کنســرت زاهــدان و تهــران را هــم پیــش رو داشــتیم که 
خوشــبختانه بــا اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان مواجــه 

کنســرت در شــهرهای  شــد. وی ادامــه داد: بــرای برگــزاری 
کرمانشــاه، همــدان و تبریــز نیــز برنامه ریزی هایــی را انجــام 
دادیــم کــه بــه محــض قطعــی شــدن مجــوز، تاریــخ دقیــق ایــن 
کنســرت در  ــرای برگــزاری  گفــت. البتــه ب برنامه هــا را خواهــم 
اروپــا نیــز قراردادهایــی امضــا شــده؛ امــا چــون چیــزی نهایــی 
نشــده هنــوز نمی توانیــم دربــاره مــکان و 
تاریــخ دقیــق ایــن تــور اروپایــی اطاعــات 

کاملــی را بــه مخاطبــان ارایــه دهــم. 
تولیــد  بــه  پــاپ  موســیقی  خواننــده  ایــن 
ــارک رمضــان اشــاره  ــژه مــاه مب ــر وی چنــد اث
گفــت: پیشــنهادهایی بــرای ارایــه  کــرد و 
کــه  کار در مــاه مبــارک رمضــان دارم  چنــد 
ــدام  ک ــر  ــرای ه ــرا ب ــده؛ زی ــی نش ــوز نهای هن
از ایــن پیشــنهادها فرصتــی می خواســتم 
کــه بتوانــم بــا تمرکــز بــه انتخــاب خوبــی برســم. بــه هــر ترتیــب 
بــرای مــاه رمضــان برنامه هــای متنوعــی بــرای مخاطبــان 

گیــرد. کــه امیــدوارم مــورد توجــه آن هــا قــرار  دارم 

بهنام صفوی برای ماه رمضان می خواند

حرف و نقل
- مهــدی امینی خــواه، بازیگــر ســینما و تلویزیــون دربــاره 
گذشــته  ســال  در  می گویــد:  فعالیت هایــش  تازه تریــن 
کارگردانــی  بــه  »تــارات«  ســینمایی  فیلــم  دو  در  بــازی 
کارگردانــی  بــه  مهربانــی«  »جزیــره  و  بهرامی فــر  پــدرام 
کنــون  کــه ایــن دو فیلــم ا فریــال بهــزاد را بــه پایــان بــردم 

مراحــل فنــی خــود را طــی می کننــد.
»فیلشــاه«  کارگــردان  محمدیــان،  هــادی  گفتــه  بــه   - 
پنجمیــن  و  ســی  در  انیمیشــن  ایــن  از  نســخه  یــک 

می شــود. داده  نمایــش  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
- شــهاب الدیــن عــادل )عــکاس، مستندســاز، پژوهشــگر 
و اســتاد دانشــگاه(، محســن چاووشــی )خواننــده پــاپ( 
ــدی  ــاز(، مه ــردان و مستندس ــفی )کارگ ــن امیریوس محس
جعفــری )مدیــر فیلمبــرداری، عــکاس و فیلمســاز( و ناصر 
پلنگــی )هنرمنــد نقــاش(، پنــج هنرمنــدی هســتند کــه به 
عنــوان ســفیر میــراث فرهنگــی خوزســتان معرفــی شــدند.
- حســین انتظامــی، معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ 
بیشــتر  تعامــل  بــرای  اینکــه  دربــاره   اســامی  ارشــاد  و 
رســانه ها بــا ســازمان صــدا و ســیما چــه پیشــنهادی بــه 
کــرد: ســازمان صــدا و ســیما  ایــن رســانه دارد، خاطرنشــان 
می توانــد نقــش بــرادر بزرگ تــر را بــرای مطبوعــات ایفــا 

کنــد.
- حجــت اهلل ایوبــی، موفقیــت اصغــر فرهــادی و شــهاب 

گفــت. کــن تبریــک  حســینی را در جشــنواره فیلــم 
»از  عنــوان  بــا  ندایــی  علــی  طراحی هــای  نمایشــگاه   -
آتبیــن  گالــری  در  روزهــا  ایــن  اســطوره ها«  البــه الی 

برپاســت.
دفــاع  باغ مــوزه  در  امــروز  خرمشــهر  پانورامــای  مــوزه   -
کــه نقاشــی های  مقــدس در حالــی افتتــاح خواهــد شــد 
گنبــد، پروژکــت خواهــد  ناصــر پلنگــی از خرمشــهر در ایــن 

شــد.
ــا  ــر« ب ــن صف ــش »زمی ــردان نمای کارگ ــی،  ــا نریمان - ماهان
کــه بــر اســاس ماجرایــی واقعی  اشــاره بــه داســتان ایــن اثــر 
نوشــته شــده اســت از اجرا در تماشــاخانه اســتاد مشــایخی 

کــرد. ابــراز رضایــت 
ثانیــه«  »ســال  نمایــش  کارگــردان  پــورآذری،  حمیــد   -
کــه پیــش از ایــن قصــد داشــت ایــن اثــر را در شــهرهای 
کــه  مختلــف بــه صحنــه ببــرد، بــا اشــاره بــه مشــکاتی 
کــه ایــن  کــرد  ج از تهــران دارد، اظهــار  ســفر و اجــرا در خــار

برنامــه متوقــف شــده اســت.
کتاب هــای دفــاع مقدســی و افتتــاح  - مراســم رونمایــی 
ســالروز  بزرگداشــت  بــرای  خرمشــهر  عکــس  نمایشــگاه 

آزادســازی خرمشــهر در مســکو برگــزار شــد.

سخن روز

به تماشای مستند »المپیا« بنشینید
گران  کیمیای وطن: فیلم مســتند »المپیا« از ســوی انجمن ســینما
کــران می شــود. المپیــا فیلمــی مســتند از  خانــه مســتند اصفهــان ا
کــه در ســال ۱۹۳۵  لنــی ریفنشــتال فیلمســاز برجســته آلمانــی اســت 
ســاخته شــده و دربــاره بازی هــای المپیــک تابســتانی 1936 برلیــن 
و  ملــل  جشــنواره  نام هــای  بــه  قســمت  در 2  فیلــم  ایــن  اســت. 
جشــنواره زیبایــی تقســیم شــده اســت. المپیــا اولیــن فیلــم در جهان 
کــه دربــاره بازی هــای المپیــک ســاخته شــده و تکنیک هــای  اســت 
برتــر فیلمبــرداری آن، ایــن فیلــم را بــه یــک شــاهکار هنــری مبــدل 
ــروزی اراده«  ــم »پی ــار فیل کن ــم در  ــاخت ایــن فیل ــت. س ــاخته اس س
کارگردانــان تاریــخ و برتریــن  ریفنشــتال را بــه یکــی از بزرگ تریــن 
کارگــردان زن قــرن بیســتم مبــدل ســاخت. فیلــم المپیــا در لیســت 
ایــن فیلــم روز  قــرار دارد.  تایــم  تاریــخ مجلــه  برتــر   یکصــد فیلــم 
4 خردادماه ســاعت 17 و 30 دقیقه در نگارســتان امام خمینی)ره( 
واقــع در میــدان فیــض ویــژه عمــوم عاقه منــدان بــه صــورت آزاد و 

کــران می شــود. رایــگان ا

 درخشش قصه گویان
 چهارمحال و بختیاری

کــودکان و نوجوانــان چهارمحــال  کانــون پــرورش فکــری  مدیــر 
در  بختیــاری  و  چهارمحــال  قصه  گــوی  دو  گفــت:  بختیــاری  و 
هجدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی قصه گویی خوش درخشــیدند. 
کــرد: شــعله ایل بیگی پــور  فــرزاد رحیمــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
و نوشــین فرهــادی بیرگانــی بــا روایــت دو قصــه »تمتــی دانــا« و 
کــه واق واق می کــرد« موفــق بــه دریافــت تندیــس و دیپلــم  »ســگی 
افتخــار ایــن جشــنواره شــدند. وی افــزود: مهــارت ایل بیگی پــور در 
اســتفاده از زبــان بــدن و فــن بیــان و مهــارت فرهــادی در اســتفاده 
کانــون  ــرای روایــت قصــه، ایــن دو مربــی  ــزار ســاده ب ــه از اب خاقان

کــرد. پرورشــی را در بیــن رقبــای داخلــی و خارجــی ممتــاز 

 رونمایی از کتاب 
»هرمنوتیک صوفیانه« در یزد

همزمــان بــا تجلیــل از ســید عبدالعظیــم پویــا در مراســمی از 
کتــاب »هرمنوتیــک صوفیانــه« بــا موضوع تفســیر کشــف االســرار 
»هرمنوتیــک  کتــاب  شــد.  رونمایــی  میبــدی  االبــرار  عــدة  و 
کیلــر بــه ترجمــه »جــواد قاســمی« و  صوفیانــه« نوشــته  آنابــل 
کــه از ســوی مرکــز  بــا پیشــگفتار »نصــراهلل پورجــوادی« اســت 
پژوهشــی میــراث مکتــوب و بــا همــکاری بنیــاد میبــدی در بــاغ 
کتــاب تحلیــل و  تاریخــی دولت آبــاد یــزد رونمایــی شــد. ایــن 
بررســی یکــی از شــیواترین تفســیرهای عرفانــی بــه زبــان فارســی 
ــر  ــدی، مفس ــیدالدین میب ــرار رش ــرار و عدة االب کشف االس ــیر  تفس
قــرن ششــم هجــری اســت و بــه طــور عمــده جنبــه هرمنوتیکــی 
یــا روش خــاص تفســیری - تاویلــی و صوفیانه قــرآن را از دیدگاه 

رشــیدالدین میبــدی بررســی می کنــد.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر سه شنبه  4  خردادماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 161دو نخل طال برای »فروشنده« ســـــال دوم       ݡسݒ

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

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

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

ر به دادگاه نیست. مالکیت مانع از مراجعه متضر
ونده 1391114402018003191  برابر رای شماره 139560302018000127 کالسه پر
از  صادره   18 شناسنامه  بشماره  رضا  زند  فر وقی  ز خر طاهری  حسین  آقای 
بع  مر متر   293.85 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  وق  ز خور
وق  ز خور در  واقع  اصلی   445 از  فرعی   2346 پالک  از  قسمتی  وی  ر بر  احداثی 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
ل: 1395/03/04 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19 تار
یخ  تار به  شماره:37/05/235/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
مفاد آراء

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

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

ر به دادگاه نیست. مالکیت مانع از مراجعه متضر
ونده 1394114402018000198  برابر رای شماره 139560302018000165 کالسه پر
از  صادره   3444 شناسنامه  شماره  به  نصراله  زند  فر زاده  بقولی  زانه  فر خانم 

اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 120.03 متر 
وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16  بع احداثی یر ر مر

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
ل: 1395/03/04 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19 تار
یخ  تار به  شماره:37/05/238/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
مفاد آراء

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

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

ر به دادگاه نیست. مالکیت مانع از مراجعه متضر
ونده 1392114402018001248  برابر رای شماره 139560302018000175 کالسه پر
زند رضا به شماره شناسنامه 2239 صادره از  آقای علی زارعان دولت آبادی فر
اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصله به مساحت 212.08 
وی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16  بع احداثی بر ر متر مر

وعی یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای جمشید مز ثبت اصفهان خر
ل: 1395/03/04 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19 تار
یخ  تار به  شماره:37/05/234/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
مفاد آراء

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت 
بالمعارض  و  مالکانه  و  وزی  مفر تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  ز  محر ذیل  متقاضیان 
عموم  اطالع  منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت 

اداره  این  به  را  د  خو اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  یخ  تار از 
اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف    ، رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  د  خو دادخواست 
مالکیت  اسناد  رات  مقر طبق  اعتراض  ل  وصو عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  
دادگاه به  ر  متضر مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد   صادر 

 نیست.
ونده 1392114402018001249  برابر رای شماره 139560302018000176 کالسه پر
 268 شناسنامه  شماره  به  د  عبدالمحمو زند  فر آبادی  دولت  رحیمی  عباس  آقای 
به  متصله  زمین  و  مغازه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  آباد  دولت  از  صادره 
در  واقع  اصلی   313 پالک  از  قسمتی  وی  ر بر  احداثی  بع  مر متر   212.08 مساحت 
رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  بطور  یداری  خر اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

وعی سبالنی ر آقای جمشید مز
ل: 1395/03/04 یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19 تار
یخ  تار به  شماره:37/05/231/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
اخطار اجرائی

1-فضل  خانوادگی:  نام  اکرم    -2 1-سیدجالل  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
له:  المکان مشخصات محکوم  ل  اقامت: مجهو الهی نشانی محل  الهی2- فضل 
نام: بانک مهراقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت زهرا سعادت نشانی 
مجتمع  قندی،  شهید  خیابان  جنب  نظامی،  حکیم  خ  اقامت:اصفهان،  محل 

کیمیا، طبقه دوم واحد4
حل  6شورای  حوزه  یخ94/10/1  تار  1740 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 

به:
ینه  هز یال  ر  445/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  17/900/000 مبلغ  پرداخت 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  والوکاله  حق  و  دادرسی 
حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   94/4/14 مورخ   146324 شماره  چک  رسید  سر
اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 تضامنی.ماده  بصورت  له  محکوم 
وز مفاد آن  به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را 
که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  خو
یحا اعالم نماید. د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو

اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   6 شعبه  دفتر  الف  م   / شماره:5786 
اصفهان شهرستان 

اخطار اجرائی
محل  نشانی  زاده  سالم  خانوادگی:  نام  نجم   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:  نام  وش  سر نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  ل  مجهو اقامت: 
خ  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  جهانگیری  حمید  آقای  وکالت  با  داوری 

ل، واحد1 بی، مجتمع فردوسی، طبقه او رگمهر،ابتدای هشت بهشت غر بز
حل  شورای   12 حوزه  یخ94/7/30  تار  1255 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 

به:
ل )آقای نجم سالم زاده( به انتقال سند اتومبیل  به محکومیت خوانده ردیف او
مبلغ  پرداخت  و   37 932/24 ب  انتظامی  به ش  ایکس  ال  405 جی  و  پژ سواری 
ینه نشر آگهی طبق  و هز والوکاله وکیل  ینه دادرسی و حق  بابت هز یال  ر  200/000

و  یال  ر میلیون  مبلغ ده  به  اعالم می گردد مقوم  و  تعرفه در حق خواهان صادر 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا  عشرحق  نیم  ینه  هز
وز مفاد آن را  محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
د را  که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.شماره:  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر خو
5777 / م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد  نام خانوادگی: رئیسیان دشتکی نام پدر: 
احمد  نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  ل  اقامت: مجهو مرداس نشانی محل 
اقامت:  محل  نشانی  آزاد  شغل:  عباس  غالم  پدر:  نام  خواجه  خانوادگی:  نام 

ل دوم، طبقه 2 وی خانه معلم، کوچه 59، منز وبر اصفهان، خ ارتش، ر
محکوم به:

اختالف  حل  شورای   25 حوزه  یخ94/10/28  تار  818 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال  یال بابت اصل خسارت و مبلغ 160/000 ر الزام به پرداخت مبلغ 35/000/000 ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا بپردازد. ینه دادرسی و هز بابت هز
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
نماید.شماره:4348  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  25مجتمع  شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

عبدالعلی  پدر:  نام  مردانی  خانوادگی:  نام  علی   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
 -2 1-عباس  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  ل  مجهو اقامت:  محل  نشانی 
قلی  آقا   -2 1-مهدی  پدر:  نام  2-فتحی  1-جمشیدی  خانوادگی:  نام  نصرت 
مارچین،  خمینی،  امام  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  دو  هر  اقامت:  محل  نشانی 

زعفرانیه، بن بست نرگس، مقابل مسجد قاسم، پالک 124
حل  شورای   7 حوزه  یخ94/4/20  تار  700 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 

به:
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست  پرداخت مبلغ هیجده میلیون ر
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر پنج هزار  و  و چهل 
یخ تقدیم دادخواست )93/12/19( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و  تار
اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت 
وز مفاد آن  به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را 
که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  خو
یحا اعالم نماید. د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   7 شعبه  دفتر  الف  م   / شماره:2774 

اصفهان شهرستان 



 اسپارتاک مسکو 
خواهان جذب آزمون

اولیــن  از  روســیه  خبــری  معتبــر  ســایت های  از  یکــی 
کازان  مشــتری دســت بــه نقــد مهاجــم ایرانــی روبیــن 
جــزو  کــه  روســیه   TOPRE ســایت  برداشــت.  پــرده 
کشــور  ایــن  فوتبــال  خبــری  ســایت های  معتبرتریــن 
محســوب می شــود، تنهــا یــک روز بعــد از بســته شــدن 
شــد  مدعــی  روســیه  برتــر  لیــگ  فصــل  ایــن  پرونــده 
ــد ســردار آزمــون از  ــرای خری ک مســکو ب باشــگاه اســپارتا
کار شــده و نخســتین  کازان دســت بــه  باشــگاه روبیــن 
بــرای جلــب رضایــت مهاجــم  بســته پیشــنهادی اش 

اســت. داده  ارایــه  را  کازانی هــا  و  ایرانــی 

 دومین محمدی 
هم لژیونر می شود

مهــرداد محمــدی، ســتاره جــوان خــط حملــه راه آهــن 
جمــع  در  قطعــا  اول  دســته  بــه  تیــم  ایــن  ســقوط  بــا 
کــه از  بازیکنــان آن هــا باقــی نخواهــد مانــد؛ نکتــه ای 
دیــد مدیــران چنــد باشــگاه لیگ برتــری پنهــان نمانــد و 
آن هــا بالفاصلــه پیشــنهاداتی بــرای خریــد ایــن بازیکــن 
کــه بــرادر  بــه مدیــران راه آهــن ارایــه دادنــد. در شــرایطی 
و  نقــل  در  محمــدی  میــالد  یعنــی  مهــرداد،  دوقلــوی 
تــا  بــه تیمی روســی فروختــه شــد  انتقــاالت نیم فصــل 
بــه جمــع لژیونرهــای فوتبــال ایــران اضافــه شــود، حــاال 
باشــگاه راه آهــن بــا همیــن سیاســت قصــد دارد تــا دومین 
محمــدی را نیــز بــه یــک تیــم خارجــی بفروشــد تــا عــالوه 
بــر تامیــن بخشــی از هزینه هایــش بــرای فصــل آینــده 

کنــد. ــه جمــع لژیونرهــا اضافــه  ــز ب یــک نفــر دیگــر را نی

 منچستریونایتد
مقصد موردعالقه خامس

منچســتریونایتد کــه  شــد  مدعــی   ESPN  خبرگــزاری 
مقصــد مــورد عالقــه خامــس در صــورت جدایــی از رئــال 

مادریــد خواهــد بــود. 
کــه مصدومیت هــای  خامــس در طــول فصــل جــاری 
کــرده، مــورد بی مهــری زیــدان قــرار  زیــادی را تجربــه 
کــه ســرمربی فرانســوی  گرفــت و در بیشــتر بازی هایــی 
قــرار  اصلــی  ترکیــب  در  نشســت  رئــال  نیمکــت  روی 
کــه پــاری ســن  کــه آ.اس مدعــی شــد  نداشــت. در حالــی 
ــرای  ــال ب کــه رئ ژرمــن قصــد دارد بیــش از 77 میلیونــی 
کــرد بــه رئــال پرداخــت  کــو پرداخــت  خامــس بــه مونا
کلمبیایــی قصــد بازگشــت بــه لیــگ  کنــد؛ ولــی ســتاره 

فرانســه را نــدارد.

اخبار کوتاه 

 بازتاب حضور احتمالی زالتان 
در السد

رســانه ای شــدن خبــر ابــراز تمایــل باشــگاه الســد بــرای 
جــذب مهاجــم ســوئدی و سرشــناس پــاری ســن ژرمــن 
خبــری  رســانه های  ســطح  در  گســترده ای  بازتــاب 
حاشــیه خلیــج فــارس داشــت. علنــی شــدن پیشــنهاد 
کــه  خــورد  رقــم  حالــی  در  ایبراهیموویــچ  بــه  الســد 
منچســتریونایتد  از  اروپایــی  معتبــر  رســانه های  بیشــتر 
ســوئدی  مهاجــم  ایــن  نهایــی  مقصــد  عنــوان  بــه 
ارایــه  بــا  هــم  چینی هــا  اینکــه  ضمــن  می برنــد؛  نــام 
ــد بازیکــن ســوئدی  ــان نمی آی ــنهادی نجومــی  بدش پیش
کشــور  را بــه جمــع ســتاره های حــال حاضــر فوتبــال ایــن 

کننــد. اضافــه 

 زیدان، مربی قطعی رئال
 در فصل آینده

بــدون توجــه بــه شکســت یــا پیــروزی رئــال در فینــال 
لیــگ قهرمانــان برابــر اتلتیکــو، زیــن الدیــن زیــدان فصــل 
ــزارش داد  گ ــارکا  ــود. م ــد ب ــال خواه ــرمربی رئ ــز س ــد نی بع
کــه پــرز قصــد دارد بــدون توجــه بــه نتیجــه فینــال لیــگ 
قهرمانــان، زیــدان را یــک فصــل دیگــر نیــز روی نیمکــت 
کنــد. زیــزو  او اعتمــاد  پــروژه  بــه  کهکشــانی ها حفــظ و 
تــا 2018 بــا رئــال قــرارداد دارد و بــه طــور حتــم فصــل 
بعــد نیــز ســرمربی رئــال مادریــد خواهــد بــود. بــا توجــه 
پســت  شــدن  اضافــه  بــر  مبنــی  زیــدان  درخواســت  بــه 
ــه از ایــن  ک ــه نظــر می رســد  ــال، ب مدیریــت ورزشــی در رئ
پــس شــاهد خریدهــای هوشــمندانه تری در ایــن باشــگاه 
رئــال  انتظــار  در  روشــن تر  آینــده ای  و  بــود  خواهیــم 

مادریــد باشــد.

نتیجه ای عجیب در فوتبال
رســیدن 45  ثمــر  بــه  بــا  کــوادور  ا لیــگ دو  در  دیــداری 
و  پلیلئــو  آل  تیم هــای  دیــدار  در  رســید.  پایــان  بــه  گل 
گل بــه  کــوادور 45  اینــدی نایتــوه در لیــگ دو فوتبــال ا
نایتــوه  اینــدی  یــک  بــر   44 میزبــان  تیــم  رســید.   ثمــر 
جهــان  در  را  عجیــب  نتیجــه  یــک  تــا  داد  شکســت  را 
دیــدار در حضــور 300  ایــن  برســاند.  ثبــت  بــه  فوتبــال 
کامــل  گر انجــام شــد و 90 دقیقــه دو تیــم بــا ترکیــب  تماشــا
گل بــه  کردنــد؛ امــا در نیمــه نخســت پییئــون 24  بــازی 
گل را وارد دروازه مهمــان  ثمــر رســاند و در نیمــه دوم 20 
گل را رونــی مدینــا بــه ثمــر رســاند. او در  کــرد. بیش تریــن 
گل و ژوئــل  کارلــوس مانســانو 6  گل زد.  ایــن بــازی 18 
گل هــا  کــرد. دیگــر  گل را وارد دروازه آینــدی  ســوتو پنــج 
توســط بقیــه بازیکنــان بــه جــز دروازه بــان تیــم بــه ثمــر 

رســید.

 دروازه بان پرسپولیس 
از این تیم جدا شد

کــه  علــی محســن زاده، دروازه بــان جــوان پرســپولیس 
امیــد  ملــی  تیــم  المپیــک،  انتخابــی  رقابت هــای  در 
ایــران را همراهــی می کــرد دیــروز بــرای فســخ همــکاری 
خ پوشــان، بــا سرپرســت باشــگاه پرســپولیس بــه  بــا سر
کــرد. باشــگاه پرســپولیس بــه منظــور  توافــق دســت پیــدا 
کــه ایــن دروازه بــان بتوانــد امکان  فراهــم آمــدن شــرایطی 
کنــد بــا جدایــی قطعــی وی  حضــور در میادیــن را پیــدا 

کــرد. موافقــت 

کنش زادمهر به احتمال   وا
جدایی طارمی

گفــت: بایــد  عضــو  هیئــت مدیــره باشــگاه پرســپولیس 
راهــکار  پرســپولیس  مؤثــر  بازیکنــان  جدایــی  بــرای 
جدایــی  احتمــال  دربــاره  زادمهــر  محمــد  کنیــم.  پیــدا 
بازیکــن  ایــن  حضــور  و  پرســپولیس  طارمــی  از  مهــدی 
گفــت:  فــوق  مطلــب  بیــان  بــا  اروپایــی  کشــورهای  در 
بایــد  ولــی  بازیکنــان پرســپولیس خــوب هســتند  همــه 
ایــن  بــرای  راهــکار  یــک  مدیــره  جلســات  هیئــت  در 
از  بعضــی  اینکــه  دربــاره  وی  کنیــم.  پیــدا  ع  موضــو
بازیکنــان شــرط های عجیبــی بــرای باشــگاه پرســپولیس 
کــرد: از ایــن امــر بی اطالعــم. روال  کیــد  گذاشــته اند، تا
کــه در  هیئــت مدیــره دربــاره  کار در باشــگاه ایــن اســت 
کلیــات صحبــت می شــود و مدیــر عامــل بعــد از انجــام 

می دهــد. مدیــره  بــه  هیئــت  را  گزارشــی  کار، 

کاوه رضایی  توافق 

 با تیمی قطری
کاوه رضایــی بــرای حضــور در یــک  کار  بــه نظــر می رســد 
تیــم قطــری نهایــی شــده و ایــن بازیکــن پــس از فینــال 
کــرد. کاوه  جــام حذفــی قــرارداد رســمی خود را امضا خواهد 
کــه قــراردادش بــا ذوب آهــن، پــس از پایــان جــام  رضایــی 
کــوچ خواهــد  حذفــی بــه اتمــام می رســد بــه لیــگ ســتارگان 
کــرد تــا جدیدتریــن لژیونــر فوتبــال ایــران در قطــر باشــد. بــا 
کاوه رضایــی را بزنــد  ایــن تفاســیر، پرســپولیس بایــد قیــد 
و دنبــال مهاجمی دیگــر باشــد. مهاجمی کــه یــا خارجــی 
کــه بــرای حضــور در پرســپولیس  اســت یــا رضــا قوچان نــژاد 

پشــت ســر رضایــی قــرار داشــت.

 بالوتلی در آستانه بازگشت
به لیورپول

پیــش  طــوری  بالوتلــی  بــرای  شــرایط  می رســد  نظــر  بــه 
لیورپــول  بــه  بازگشــت  بــه  مجبــور  او  کــه  رفــت  خواهــد 
خواهــد شــد. خبرگــزاری اســکای اســپورت ایتالیــا مدعــی 
ــوب  ــا خ ــه اینج ــا ب ــی ت ــا بالوتل ــالن ب ــرات می ک ــه مذا ک ــد  ش
پیــش نرفتــه و شــرایط بــرای مهاجــم ایتالیایــی مســاعد 
نیســت. در حقیقــت، میــالن تنهــا در صورتــی حاضــر بــه 
کــه او بــه  گرفتــن بالــو بــرای فصــل بعــد اســت  خدمــت 
صــورت قرضــی از لیورپــول بــه میــالن بپیونــدد و میــالن 

کنــد. را پرداخــت  از حقوقــش  بخشــی 

کوتاه از ورزش

و  جــوان  خوزســتان  اســتقالل  قهرمانــی     
سرویس ورزش
بردیا عباس زاده

نفــت  صنعــت  بازگشــت  بی ادعــا، 
بیــت  و  دوست داشــتنی و ظهــور پدیده هایــی ماننــد زهیــوی 
ســعید، نویــد روزهــای خوبــی را بــرای فوتبــال ایــران بــه صــدا در 
آورده بــود؛ امــا اخبــار منتشــر شــده ایــن روزهــا نشــان می دهــد 
جدایــی  بــا  خوزســتان  اســتقالل  یعنــی  ایــران،  قهرمــان  تیــم 

بازیکنان کلیدی و مربی خوشفکرش در حال فروپاشی است.
  عبداهلل ویسی

کــه حــاال ســرمربی  کشــورمان  عبــداهلل ویســی، ســرمربی موفــق 
خوزســتان  اســتقالل  تــرک  دالیــل  دربــاره  اســت،  ســپاهان 
می گویــد: واقعــا مــردم خوزســتان را دوســت دارم. خوشــحالم 
باشــگاه  برســم.  قهرمانــی  بــه  تیــم  ایــن  بــا  توانســتم  کــه 
کــرد؛  عمــل  حرفــه ای  فصــل  طــول  در  خوزســتان  اســتقالل 
احســاس  و  نداشــتم  خوبــی  احســاس  فصــل  پایــان  در  امــا 
آســیا  در  موفــق  حضــور  بــرای  الزم  شــرایط  تیــم  ایــن   کــردم 
کــردم و  را نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل بــا مدیریــت باشــگاه صبحــت 
بــه آن هــا گفتــم نمی توانــم کمکــی بــه شــما کنــم. در نهایــت هــم 

بــا باشــگاه ســپاهان بــه توافــق رســیدم.
اســتقالل خوزســتان ســال آینــده نماینــده ایــران در آسیاســت؛ اما 
بــا قهرمانــی ایــن تیــم در لیــگ پانزدهــم و درخشــش بازیکنــان 
نیازمنــد بودجــه بیشــتری بــود. دیگــر بازیکنــان اســتقالل بــا 
کار نمی کننــد. پیشــنهاد دادم  کــم  ایــن قراردادهــای بــا رقــم 
خ نــداد. بــه  بودجــه بیشــتری را در نظــر بگیرنــد؛ امــا ایــن اتفــاق ر
ــا تیم هــای  ــی، ســرمربی توانســتم ب کمک مرب ــوان بازیکــن،  عن
خوزســتانی قهرمــان شــوم؛ ولــی فضــای مناســبی بــرای ادامــه 

همــکاری وجــود نداشــت.
  فرناندو ده خسوس

تیــم  برزیلــی  دروازه بــان  خســوس،  ده  فرنانــدو  کــه  حالــی  در 
فوتبــال اســتقالل صنعتــی خوزســتان خبــر عقــد قــرارداد بــا تیــم 
کــرد و مدعــی شــد بــه همــراه  گســترش فــوالد تبریــز را تکذیــب 
ــرد، باشــگاه تبریــزی تصاویــر  ــواده اش در ایــذه بــه ســر می ب خان

کــرد. عقــد قــرارداد بــا وی را منتشــر 

  رحیم زهیوی
خوزســتان  اســتقالل  فوتبــال  تیــم  مهاجــم  زهیــوی،  رحیــم 
گفتــه اســت: فصــل تمــام  نیــز در تازه تریــن اظهــار نظــر خــود 
شــده   اســت، ولــی هنــوز بــه مــا پــول نداده انــد و تسویه حســاب 
نکردیــم. در ضمــن پــاداش درســت و حســابی هــم ندادنــد. قبــال 
گــر ســهمیه بگیریــم بــه هــر بازیکــن  کــه ا بــه مــا قــول داده بودنــد 
یــک پــژو می دهنــد؛ ولــی مــا قهرمــان شــدیم و دوچرخــه هــم 

بــه مــا ندادنــد. واقعــا از ایــن شــرایط متأســفم و بــه ویســی حــق 
گــر او از اســتقالل  کــه قصــد جدایــی داشــته باشــد. ا می دهــم 
شــک  می شــوند.  جــدا  بازیکنــان  از  خیلــی  بــرود،  خوزســتان 
تیــم  از چنــد  هــم  االن  و  هــم جــدا می شــوم  مــن  کــه  نکنیــد 
کنــم.  ــه تیــم ملــی فکــر  ــی فعــال می خواهــم ب پیشــنهاد دارم؛ ول
پورموســوی  ســیروس  بــا  فقــط  خوزســتان  اســتقالل  در  مــن 
انجــام را  کارهــا  همــه  او  ویســی  از  بعــد  و  هســتم  ارتبــاط   در 

 می دهد.
  تفاوت لستر انگلستان و لستر ایران

گذشــته خبــری شــنیده شــد مبنــی بــر اینکــه لسترســیتی  روز 
قصــد دارد »آلکــس اوکســلید چمبرلیــن« از آرســنال را بــه خدمــت 
بگیــرد. ضمــن اینکــه بــا وجــود تمایــل باشــگاه بزرگــی چــون 
بارســلونا بــه جــذب »ریــاض محــرز«، مســئوالن تیــم لیــگ برتری 
پاســخ منفــی بــه آن هــا دادنــد. منچســتریونایتد بــرای جــذب 
کانتــه«   »جیمــی واردی« تمایــل نشــان داده و آرســنال »انگــو 
را می خواهــد؛ امــا بــه نظــر نمی رســد ایــن بازیکنــان از لســتر جــدا 
شــوند؛ چــون ایــن تیــم قــرار اســت فصــل بعــد از عنــوان قهرمانــی 
کنــد؛ ضمــن  خــود در رقابت هــای لیــگ برتــر انگلســتان دفــاع 
اینکــه نماینــده انگلســتان در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان اروپــا 
هــم خواهــد بــود. »کلودیــو رانیــه ری«، مربــی ســال انگلســتان و 
ــرای  گزینه هــای بســیاری ب ــد  ــا شــد و بی تردی ــی ســال ایتالی مرب
بررســی بــه دســتش رســیده؛ امــا هــدف موفقیــت لســتر در ادامــه 
کــه چــرا لســتر ایرانــی هنــوز  کنــون ســوال اینجاســت  اســت. ا
چنــد روز از قهرمانــی اش نگذشــته ایــن چنیــن چــوب حــراج بــه 

ســرمایه های خــود زده اســت؟

ویسی، سکاندار جدید سپاهان شد

قهرمان ایران در حال فروپاشی

در  بــرای  عجیبــی  رایزنــی  حــال  در  رویانیــان  محمــد 
گرفتــن پرســپولیس اســت و ایــن در حالــی اســت  اختیــار 
کناره گیــری از  خ ها بعــد از  کــه مدیــر عامــل ســابق ســر
اخیــر  ســال  دو  طــول  در  ورزشــی  فعالیــت  تیــم،  ایــن 

کــه  نداشــته اســت. رویانیــان 
بــه مــدت دو فصــل عضویــت 
خ پوشــان  در  هیئــت مدیــره سر
را بــه عنــوان مدیــر عامــل بــر 
کنــون رایزنــی  عهــده داشــته، ا
توجهــی  جالــب  و   عجیــب 
گرفتــن ایــن  را بــرای در اختیــار 
کــرده اســت و  مجموعــه آغــاز 
کــرات  مذا در  می شــود  گفتــه 

خــود وعده هایــی جالــب در ایــن رابطــه داده اســت. 
او بــه همــراه فــرد دیگــری بــا حضــور در هولدینگ هــا 
و شــرکت های معتبــر بــا دادن آفرهــای جالــب توجــه 

ــپولیس  ــور در رأس پرس ــرای حض ــکاری ب ع هم ــو ــه ن س
بــه  می تــوان  جملــه  ایــن  از  کــه  اســت  داده  ارایــه  را 
نــام  تــا 5ســاله   2 مالکیــت  و  کت  شــرا اسپانســرینگ، 

ــرد. ب
کــه بعــد از جدایــی از پرســپولیس و   رویانیــان 
ــد  ــت جدی ــا دول ــه تضــاد سیاســی ب ــا توجــه ب ب
فعالیتــی در حــوزه ورزش نداشــته، مشــخص 
چنیــن  پشــتوانه  کــدام  پایــه  بــر  نیســت 

می دهــد. ارایــه  را  وعــده ای 
کــه پیــش از ایــن بــا حضــور در مجموعــه   او 
SIS و عقــد قــرارداد مشــترک بــا پرســپولیس 
بــود  گرفتــه  بــر عهــده  را  باشــگاه  ایــن   برنــد 
ایــن  پرســپولیس  جمــع  از  خــروج  از  بعــد 
قــراردادش نیــز لغــو شــده بــود؛ چــون بــا حضــور در دو 
چنیــن  عقــد  بــه  اقــدام  نمی توانســت  ماجــرا  طــرف 

کنــد. قــراردادی 

رویانیان پرسپولیس را می خرد و می فروشد

ــد از  ــران بع ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــی روش، س ک ــوس  کارل
تمریــن صبــح دوشــنبه تیمــش در جمــع خبرنگاران گفــت: این 
اردو از مدت هــا پیــش برنامه ریــزی شــده بــود و در جلســات 
کردیــم تــا مشــکالت را حــل و  کــه داشــتیم، تــالش  طوالنــی ای 

کنیــم. مــا تنهــا یــک راه بــرای  کار را آغــاز 
تصحیــح  هــم  آن  و  داریــم  موفقیــت 

ــت. ــایل اس مس
 او افــزود: برخــی بازیکنــان نمی تواننــد 
کنــار مــا  بــه دلیــل فینــال جــام حذفــی 
باشــد  آخــری  امیــدوارم دفعــه  باشــند. 
کــه بــا ایــن مشــکل روبــه رو می شــویم. 
بــه  متاســفانه  هــم  زمیــن  دربــاره 
و  نبودنــد  پایبنــد  خــود  قول هــای 

امیدواریــم در آینــده ایــن بدقولی هــا نباشــد. دربــاره لباس هــا 
هــم بایــد بگویــم ایــن لباس هــا موقــت هســتند و بــا دســتور 
پیــدا  تغییــر  بــه زودی  فوتبــال  فدراســیون  محتــرم  ریاســت 

لباس هــا  کیفیــت  و  جنــس  فنــی،  ُبعــد  از  فقــط  می کننــد. 
کــرد.  خواهــم  را  بررســی هایی 

کیفیــت کــه از لحــاظ اســتاندارد و   وظیفــه مــن فقــط ایــن اســت 
کــردن  کــه شــرایط بــازی  کنــم و ببینــم  ایــن لباس هــا را بررســی 
ایــن  و  نــه  یــا  دارد  وجــود  لباس هــا  ایــن  بــا 

را انجــام خواهــم داد.  بررســی 
ــه داد:  ــران ادام ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
امیــدوار هســتم از امــروز مشــکل ســربازها هــم 
حــل شــود. هیچ کــس قبــول نمی کنــد بازیکــن 
ولــی  کنــد،  بــازی  بتوانــد  باشــگاهش  بــرای 
کشــورش نتوانــد بــه میــدان  بــرای تیــم ملــی 
حــال  در  تــاج  آقــای  هســتم  مطمئــن  بــرود. 
بررســی و حــل ایــن مشــکل هســتند. جلســه ای 
هــم امــروز بــا ســازمان لیــگ بــرای برنامه هــای آتــی داریــم و 
ســعی می کنیــم تــا هماهنگــی الزم را بــرای منافــع باشــگاه ها و 

ــیم. ــته باش ــی داش ــم مل تی

دوره  ششــمین   
سرویس ورزش

  اصغـر قلندری
اوــــ  مســابقات 
روز  از  کــه  آســیا  قهرمانــی  اســپرت 
ــور  ــا حض ــت ماه ب ــه 31 اردیبهش جمع
کشــورهای آســیایی )یــک  10 تیــم از 
تیــم از ترکیــه( و تیم هــای الــف و ب از 
اصفهــان  پیــروزی  تــاالر  در  ایــران 
ع  بالمنــاز قهرمانــی  بــا  شــد،  برگــزار 
کار خــود پایــان داد. در ایــن  ایــران بــه 
ــی  ــرد و زن ط ــارز م ــا 253 مب رقابت ه

ســه روز پیکارهــای تماشــایی در چهــار بخــش رده هــای مختلف 
کــه در پایــان تیم هــای بانــوان و  ســنی بــه رقابــت پرداختنــد 
آقایــان ایــران بــا غلبــه بــر حریفــان، مقتدرانــه بــه قهرمانی دســت 

پیدا کردند و افغانی ها به نایب قهرمانی بسنده نمودند.
در بخش ســاحلی: ایران اول، افغانســتان دوم و اندونزی ســوم 

شدند.
ترتیــب  بــه  هنــد  و  افغانســتان  ایــران،  نمایــش:  بخــش  در 

کردنــد. کســب  را  ســوم  تــا  اول  عناویــن 
ایســتاد؛  نخســت  ســکوی  روی  ایــران  هنــری:  بخــش  در 
ــوم  ــکوی س ــر س ــراق ب ــرد و ع ک ــار  ــای دوم را اختی ــتان ج افغانس

زد. تکیــه 
کــه رقابت هــا بســیار فشــرده و حســاس بــود و از  در بخــش رزمــی  
جذابیــت خاصــی حکایــت داشــت، تیــم ایــران بــا قاطعیــت بــه 

ــای  ــد و تیم ه گردی ــل  ــی نای ــام قهرمان مق
دوم  عنوان هــای  ترکیــه  و  افغانســتان 
بازی هــای  کردنــد.  اختیــار  را  ســوم  و 
مبــارزات  مختلــف  وزن هــای  فینــال 
خانم هــا پیــش از ظهــر و آقایــان در بعــد 
خردادمــاه  دوم  یکشــنبه  روز  ظهــر  از 
قائم)عــج(  حضــرت  والدت  بــا  مقــارن 
و بــا حضــور قاســم منوچهــری رییــس و 
کــروان نایب رییــس انجمــن او  خانــم پا
ــــ اســپرت ایــران، حســین زیبایــی رییــس 
کارخانــه ای رییــس   اداره ورزش و جوانــان شــهر اصفهــان، دکتــر 
اوــ اسپرت آسیا، قیومی  رییس فدراسیون اوــ اسپرت افغانستان 
حمیدرضــا پارســی منش رییــس وخانــم رســتمی  نایــب رییس در 
ــس  ــا ریی ــتان، رهنم ــی  اس ــای رزم ــت ورزش ه ــوان  هیئ ــور بان ام
مقامــات دیگــر  از  چنــد  تنــی  و  ســه گانه  ورزش هــای    هیئــت 
کاپ و مدال هــای قهرمانــان اهــدا شــد. شــایان ذکــر  برگــزار و 
مجمــوع  و  نفــر   88 خارجــی  شــرکت کنندگان  تعــداد  اســت 
ورزشــکاران زن و مــرد شــرکت کننده ایرانــی 165 نفــر اعــالم شــده 
گفتــه رییــس انجمــن او ــــ اســپرت ایــران، ورودیــه  کــه بــه  بــود 
 هــر یــک از شــرکت کنندگان خارجــی در ایــن دوره از مســابقات 
او ــــ اســپرت قهرمانــی آســیا، 200 دالر و ورزشــکاران ایرانــی بــا 
ــان  ــغ 650 هــزار توم ــه نوســانات قیمــت دالر در بازارمبل توجــه ب

ــود. ب

قهرمانی بالمنازع ایران در او - اسپرت

کرد ایران مدال ها را درو 

در  ورزش  بــه  عالقه منــدان  به ویــژه  ایــران  مــردم  فعالیــت 
ورزش  اهالــی  بــه  نه تنهــا  اخیــر  ســال های  در  گرام  اینســتا
کامــال ُبعــد بیــن  المللی  کشــورمان ثابــت شــده، بلکــه ایــن مســئله 

کــرده اســت. پیــدا 
کاربــران ایرانــی بعــد  شــاید قبــل از ایــن چندبــاری شــاهد حملــه 
کشــورمان  از یــک اتفــاق ناخوشــایند بــرای تیم هــای ورزشــی 
بــه صفحــات بازیکنــان، داوران و مربیــان خارجــی بودیــم؛ امــا 
گاهــی اوقــات ایــن اتفــاق نمــود مثبتــی پیــدا می کنــد. یکــی 
اتفاقــات مثبــت، شــناخت ســتاره های ورزش جهــان  ایــن  از 
کــه اخیــرا فــوق ســتاره  از مــردم ایــران و زبــان فارســی اســت 

رئال مادریــد را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
گرام رونالدو پر از جمالت فارسی   اینستا

گرام  کریــس رونالــدو در اینســتا گــر ســری بــه صفحــه شــخصی  ا
کــه توجــه شــما را جلــب می کنــد  بزنیــد، نخســتین مســئله ای 
ــدو  کامنت هــای فارســی اســت. تعــداد زیــادی از هــواداران رونال
در ایــران، جــزو دنبال کننــدگان فعالیــت ایــن ســتاره پرتغالــی 
گرام هســتند و بــا هــر مناســبتی بــه زبــان  فوتبــال دنیــا در اینســتا

ــراز عالقــه می کننــد.  کریــس اب ــه  فارســی ب
کاال و هــر چیــز  پیام هــای تبریــک، انتقــاد، پیشــنهاد، تبلیغــات 
کــه فکــرش را بکنیــد از ســوی ایرانی هــا در صفحــه  دیگــری 

رونالــدو پیــدا می شــود.
  شناخت فوق ستاره پرتغالی از فوتبال ایران

کــه پیــش از ایــن رونالــدو  خ داده اســت  ایــن اتفــاق در شــرایطی ر
کنشــی بــه آن نشــان نــداده بــود؛ تــا اینکــه او در گفت وگــو  هیــچ وا

ح  را مطــر نــود« صحبت هــای جالبــی  برنامــه  بــا »وب ســایت 
کــرد. 

اســت:  گفتــه  ایــران  فوتبــال  از  شــناختش  دربــاره  رونالــدو 
 »مــن بــا پیراهــن تیــم  ملــی پرتغــال مقابــل تیــم ملــی ایــران 
کــردم و حتــی گل هــم زده ام.  در جام جهانــی 2006 آلمــان بــازی 
ســابق  ســرمربی  کــی روش،  کارلــوس  کــه  می دانــم  هــم  االن 
رئال مادریــد، ســرمربی تیــم  ملــی فوتبــال ایــران اســت. تیــم  ملــی 
کــی روش در جام جهانــی 2014 برزیــل، تیــم  کارلــوس  ایــران بــا 
کــه  کشــید و در دقایــق پایانــی بــود  ملــی آرژانتیــن را بــه چالــش 

گل زد و بــازی را بــرد.« آرژانتیــن بــه ســختی 
گفت وگــو بــه طرفــداران ایرانــی اش  او در بخــش دیگــری از ایــن 
کــرد: »می دانــم تعدادشــان خیلــی زیــاد اســت. ایرانی هــا  اشــاره 
کامنــت می نویســند.  گرامم می آینــد و آن جــا  بــه صفحــه اینســتا
مــردم ایــران خیلــی فوتبال دوســت هســتند و البتــه هیجــان 

گرام دیــده ام.« ایرانی هــا را در اینســتا
در  را  ایرانــی  هــواداران  چطــور  کــه  شــده  ســؤال  رونالــدو  از 

می کنــد؟  شناســایی  گرام  اینســتا
او این طــور پاســخ داد: »مــن فونت هــا را می شناســم. می دانــم 
ــم.  کامنت هــا را نمی دان ــدام فونــت فارســی اســت؛ امــا معنــی  ک
کــه طرفــداران ایرانــی مــن در صفحــه  خیلــی خــوب می دانــم 
گرام بــا دیگــر طرفــداران ایرانــی تیم هــای رقیــب بــه زبــان  اینســتا
فارســی چالــش می کننــد. تعدادشــان هــم زیــاد اســت. البتــه 
زیــاد  ببینــم؛ چــون واقعــا  را نمی توانــم  کامنت هــا   مــن همــه 

هستند.«

کامنت های ایرانیان گفت وگوی رونالدو درباره 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

رویانیان پرسپولیس را می خرد و  ... سه شنبـــــه  4 خردادماه 61395
ـــمـــاره 161 ســـــال دوم       ݡسݒ

کی روش: لباس های تیم ملی به زودی تغییر می کند
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اخطار اجرائی
شرکت   -2 شفیعی  شاهین   -1 خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
سه  هر  اقامت:  محل  نشانی  علویجه   یمی  کر مجید   -3 سپاهان  ارتباط  نیکان 
رستگار  علی  یت  مدیر به  ملت  بانک  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

یت شعب بانک ملت نشانی محل اقامت: شیخ صدوق شمالی، مدیر
حل  شورای   17 حوزه   94/11/18 یخ  تار  1235 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

مبلغ  وزانه  ر و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  28270080 مبلغ  پرداخت  به  متضامنا 
ینه دادرسی و حق  یال هز یمه تاخیر در انجام تعهد و مبلغ 200000 ر یال جر 15680 ر
ینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و  الوکاله وکیل طبق تعرفه و هز

نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4120 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- سید احسان حسینی 2- شرکت 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  علویجه   یمی  کر مجید   -3 سپاهان  ارتباط  نیکان 
یت علی  المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی :  بانک ملت به مدیر
د سنجری نشانی محل اقامت: شیخ صدوق شمالی،  رستگار با وکالت آقای محمو

یت بانک ملت ساختمان مدیر
حل  شورای   17 حوزه   94/11/18 یخ  تار  1237 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

و  و نه هزار  متضامنا به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و شصت 
به  وزانه  ر یال  ر  15672 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر سه   و  سی  و  چهارصد 
ینه دادرسی و حق  یال هز یمه تاخیر در انجام تعهد و مبلغ دویست هزار ر عنوان جر
اجرای کامل حکم در حق  تا  آگهی  ینه نشر  و هز قانونی  تعرفه  الوکاله وکیل طبق 

خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4122 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

 -2 علویجه  یمی  کر مجید   -1 خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
شرکت نیکان ارتباط سپاهان 3- محمد جواد بهرامی  نشانی محل اقامت: هر سه 
رستگار  علی  یت  مدیر به  ملت  بانک  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
د سنجری نشانی محل اقامت:خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان  با وکالت محمو

یت بانک ملت مدیر
حل  شورای   17 حوزه   94/11/18 یخ  تار  1236 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

و  هزار هشت  و  پنجاه  و  پانصد  و  میلیون  پنج  و  سی  مبلغ  پرداخت  به  متضامنا 
یال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  چهارصد و چهل ر
یمه  یال بابت جر وزانه مبلغ 19240 ر ینه دادرسی ر یال هز و یکصد و بیست هزار ر
ینه های نشر  یخ 94/7/26 لغایت اجرای کامل حکم و هز عدم انجام تعهد از تار
آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق 

دادگستری
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  د  از آن میسر باشد و در صورتی که خو به 
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره: 4121 / م الف دفتر شعبه 17 مجتمع  اگر مالی ندارد، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

 -2 علویجه  یمی  کر حمید   -1 خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
سه  هر  اقامت:  محل  نشانی  یمی   کر مجید   -3 سپاهان  ارتباط  نیکان  شرکت 
رستگار  علی  یت  مدیر به  ملت  بانک  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
د سنجری نشانی محل اقامت:خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان  با وکالت محمو
یخ 94/11/18 حوزه  یت بانک ملت محکوم به:به موجب رای شماره 1234 تار مدیر
17 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:
و هفتاد  به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست  را متضامنا  خواندگان 
ینه  یال بابت اصل خواسته حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، هز هزار و هشتاد ر
در  تاخیر  یمه  یال جر ر مبلغ 15680  وزانه  ر  ، اجرای کامل حکم  تا  آگهی  های نشر 
ینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر  یال هز انجام تعهد و مبلغ دویست هزار ر

حق االجرا در حق صندوق دادگستری
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4123 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م   / 

اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- آرش شفیعی 2- شرکت نیکان 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  علویجه   یمی  کر مجید   -3 سپاهان  ارتباط 
د  یت علی رستگار به وکالت محمو مشخصات محکوم له: نام: بانک ملت به مدیر

سنجری نشانی محل اقامت:خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک ملت
حل  شورای   17 حوزه   94/11/18 یخ  تار  1233 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست و هفتاد هزار 

یمه تاخیر در انجام تعهد از  یال جر وزانه مبلغ 15680 ر یال بابت اصل خواسته و ر ر
ینه  یخ 94/7/26 لغایت اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هز تار
ینه دادرسی در  یال هز های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ دویست هزار ر

حق خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4124 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: حسن نام خانوادگی: خداوردی نام پدر: رحمان 
نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شغل:راننده 
محل  نشانی  آزاد  شغل:  قربانعلی  پدر:  نام  عسگری   علی  خانوادگی:  نام  حجت 

و نو در راه هزاردستان تعمیرگاه خو اقامت: اصفهان، خیابان امیرکبیر بعد از چهار
حل  شورای   25 حوزه   94/10/21 یخ  تار  786 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال( بابت اصل خواسته  یال ) چهارمیلیون و پانصد هزار ر پرداخت مبلغ 4500000 ر
ینه نشرآگهی طبق تعرفه و خسارت  ینه دادرسی و هز یال بابت هز و مبلغ 325000 ر
رسید چک 94/2/4 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و  یخ سر تاخیر تادیه از تار

نیم عشر حق االجرا در حق اجرای حکم.
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4736 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   25 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

 -1 خانوادگی:  نام  محبوبه   -2 حسین  امیر   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
دو  هر  اقامت:  محل  نشانی  یوسفعلی  محمدتقی-  پدر:  نام  حیدری  لشگری2- 
به  رسالت  الحسنه  قرض  بانک  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
یت آقای حسین زاده با وکالت آقای دانشور نشانی محل اقامت: اصفهان،  مدیر
خ وحید، ابتدای محتشم کاشانی  ساختمان عقیق طبقه چهارم واحد هفت دفتر 
یخ 94/10/29  یزی محکوم به:به موجب رای شماره 1758 تار آقای علی صادقی ر
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:
یال به صورت تضامنی بابت یک فقره چک به شماره  پرداخت مبلغ هفت میلیون ر
بابت  یال  ر و ده هزار  و پرداخت مبلغ چهارصد  بانک صادرات  به عهده   061344
از  ینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه  خسارات دادرسی و هز
رسید 93/8/21 تا زمان وصول در حق محکوم له و نیم عشر حق  یخ های سر تار

االجرا 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   14 شعبه  دفتر  الف  م   /4730 

اصفهان
اخطار اجرائی

یوش نام خانوادگی: راکی نام پدر: محمدخان  مشخصات محکوم علیه: نام: دار
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شغل:تراشکار 
کارمند  شغل:  منصور  پدر:  نام  دستجردی   وهش  پژ خانوادگی:  نام  وز  افر نام: 
بن  شاداب،  کوچه  پله،  سه  آتش،  خ  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  بیمارستان 

گوهر، پ 69
حل  شورای   31 حوزه   94/11/20 یخ  تار  1106 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال( بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد  یال ) 2000000 ر پرداخت مبلغ دو میلیون ر
ینه نشرآگهی و همچنین خسارت تاخیر  ینه دادرسی و هز یال بابت هز هزار)170000( ر
یخ زمان اجرای حکم در حق  لغایت تار رسید چک 83/11/30  یخ سر از تار تادیه 

خواهان صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق اجرا در حق دولت
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 4720 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   31 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  واقع   10393/3400 پالک   شماره  خانه   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند   فر اصفهانی  نکوئی  مجتبی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش 
 139460302027024304 شماره  ارائ   و  است  ثبت  یان  جر در  و  غیر  و  غالمرضا 
139460302027024308و  و   139460302027024311 و   94/9/28 مورخه 
139460302027024317و139460302027024305و139460302027024314مور

از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  خه 94/10/3 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید  شر
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از  د اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو حدو
د ملک مرقوم  ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت  شنبه    وز  ر  95/3/30 یخ  تار در 
وز و  ین اخطار میگردد که در ر آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور ساعت مقر
وز پذیرفته  د تا سی ر یخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدو ماده 20 قانون ثبت از تار
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار

د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد  یخ انتشار: 95/3/4 شماره :4704/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

وعی پالک شماره 19/863  ر د ششدانگ قطعه زمین مز نظر به اینکه تحدید حدو
نام  به  ثبتی  ونده  پر و  سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  کلیشاد  در  واقع 
د  حدو تحدید  عملیات  و  است  ثبت  یان  جر در  علی  زند  فر دوست  علی  اله  اسد 
است  گردیده  خارج  نوبت  از   95/2/29 حدفاصل  ایجاد  عدم  بدلیل  آن  قانونی 
نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک 
صبح   9 ساعت   95/3/27 مورخ  شنبه  پنج  وز  ر در  مرقوم  پالک  د  حدو تحدید 
ین  به کلیه مجاور آگهی  این  به موجب  لذا  آمد،  به عمل خواهد  و  وع  در محل شر
حضور  محل  در  آگهی  این  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  گردد  می  اخطار 
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ین  مجاور یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
 : انتشار  یخ  تار شد.  خواهد  پذیرفته  وز  ر  30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم 
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  مقدم  پور  اکبر  الف  129/م   : شماره   95/3/4 

 فالورجان
گهی اخطار اجرائی آ

مورخ   622/94 رای شماره  به موجب  325/94 مورخ 94/12/3   : ونده  پر شماره 
مستقر  فالورجان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   7 شعبه   94/12/22
زند حشمت  آزاد فر وزان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیرسینا  وفیر درسهر
بابت  یال  ر  182230000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  آدرس  به 
ینه  ینه دادرسی و پرداخت هز یال بابت هز اصل خواسته و پرداخت مبلغ 753450 ر
زند  وزانی فر وفیر نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له علی طیاری سهر
وزان و پرداخت نیم عشر بابت حق االجراء در  وفیر وستای سهر حسین به نشانی ر
حق صندوق دولت. بنابر این همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
برای  ترتیبی  یا  گذارد  اجراء  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر  10 ظرف  است  مکلف  علیه 
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو صورتیکه  در  و  باشد.  میسر  آن  از  به 
د را به قسمت اجراء تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خو
یحا اعالم کند . دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف  اگر مالی ندارد. صر

شهرستان فالورجان
مفاد آراء

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302007001137 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
 221 شناسنامه  بشماره  علی  زند  فر فرد  متقی  محمد  آقای   متقاضی  بالمعارض  
بع پالک 25 فرعی از 667  صادره از شیراز در یک باب خانه به مساحت 144 متر مر
د مالک رسمی است. لذا به منظور اطالع  اصلی واقع در بلوار شفق که متقاضی خو
د در صورتی که اشخاص  وز آگهی می شو عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 ر
یخ  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تار
از  اداره تسلیم و پس  این  را به  د  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو انتشار 
د را به  یخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خو اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تار
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

رات سند مالکیت صادر خواهد شد.  وصول اعتراض طبق مقر
یخ انتشار نوبت اول : 95/3/4 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 95/3/19 تار
شماره : 123/ م الف 

اکبر پور مقدم 
رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

قای محمد نوید شالباف گهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آ آ
آقای محمد  به طرفیت  زند محمد دادخواستی  فر ترکی  آقای محمد  اینکه  به   نظر 
انتقال سند تقدیم که به شعبه 11 شورای  زند اصغر به خواسته  نوید شالباف فر
شنبه  سه  وز  ر برای  و  ثبت   496/94 کالسه  به  و  ارجاع  فالورجان  اختالف  حل 
مورخه 95/5/5 ساعت 6/30 عصر و وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده 
شورا/  دستور  و  خواهان  تقاضای  به  و  است  ده  نمو معرفی  المکان  مجهول  را 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  م  د.  آ.   . ق   73 ماده  استناد  به  دادگاه 
با مراجعه به  از خوانده دعوت مینماید که  و  د  آگهی میشو و  االنتشار رسمی درج 
آدرس  و  نشانی  اعالم  فالورجان  حقوق   11 شعبه  اختالف  حل  شورای  خانه  دبیر 
ر در شورای  یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقر د و در دقیق خو
اینصورت  غیر  در  شوند  حاضر  رسیدگی  جهت  فالورجان   11 شعبه  اختالف  حل 
مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  دادگاه   / شورا  و  محسوب  ابالغ  منزله  به  آگهی  این 
د. رئیس شورای حل اختالف شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک  اعالم خواهد نمو

شهرستان فالورجان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ینی ) صندوق مهر  ونده کالسه 941707 خواهان صندوق کار آفر در خصوص پر
امام رضا (  امید با وکالت عزت دهقانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت 
ده است .وقت رسیدگی  1- حسین عبدی نیان 2- احمد علی کرماجاتی تقدیم نمو
وزسه شنبه مورخ 95/4/15ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه  برای ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
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  9مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  5754/م   شماره: 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آبادی   د  محمو ابدال  فاطمه  خواهان   1050-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  یم قاسمی ده چشمه تقدیم نمو دادخواستی مبنی بر:تامین دلیل به طرفیت مر
عصرتعیین   4 95/4/27ساعت  مورخ  وز.........  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
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: 5726/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو
حل اختالف اصفهان

گهی تحدید حدود عمومی آ
د عمومی قسمتی از امالک و مستغالت اداره ثبت اسناد و امالک  آگهی تحدید حدو

ون بخش 12 ثبت اصفهان  تیران و کر
وعات ذیل : 1-امالک واقع در تیران پالک یک – اصلی و فر

مساحت  به  باغ  درب  یک  ششدانگ  قاسم  زند  فر دادخواه  اله  نبی  آقای   –  2053
بع  1387/65 متر مر

زند ابوالقاسم ششدانگ یک درب باغ به  7180- آقای محسن دادخواه تهرانی فر
بع  مساحت 961/09 متر مر

وز شنبه مورخه 95/3/29( )برای ر
وعات ذیل : 2-امالک واقع در اسفیدواجان و رضوان شهر 2- اصلی و فر

یکباب  ششدانگ  عبداله  زند  فر واوجانی  اسفید  مختاری  حسین  آقای   -3744
بع . خانه مسکونی  به مساحت 324/80 متر مر

وز دوشنبه مورخه 95/3/31( ) برای ر
آمد  خواهد  عمل  به  و  وع  شر محل  در  بعد  به  صبح   8/30 ساعت  از  ترتیب  به 
د  میشو اعالم  ین  مجاور و  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  لذا 
از  یک  هر چنانچه  رسانند  هم  به  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که 
نباشند  حاضر  د  حدو تعیین  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  امالک  صاحبان 
ین  مجاور طرف  از  شده  اظهار  د  حدو با  آنها  ملک  مذکور  قانون   15 ماده  مطابق 
در  که  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  شد.  خواهد  د  حدو تحدید 
تنظیم  یخ  تار از  ثبا  قانون   20 ماده  رات  مقر مطابق  اند  ده  نبو حاضر  ر  مقر موقع  
تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا  فقط  د  حدو تعیین  صورتمجلس 
ظرف  معترض   ، ثبت  معترضی  های  ونده  پر تکلیف  تعیین  قانون  واحد  ماده   2
یخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست  مدت یک ماه از تار
 به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. 
ثبت  اداره  رئیس  شبان  مهدی  الف  47/م   : شماره   1395/3/4  : انتشار  یخ  تار

اسناد و امالک تیران
گهی ابالغیه آ

 9409986836400447 ونده:  پر 9510106836400960شماره  ابالغنامه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/11 شماره بایگانی شعبه: 941248 تار

پدر:  نام  احمدی  خانوادگی:  نام  حمید  نام:  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 
یخ حضور: 1395/05/18  ذر تار نورنبی نشانی: اصفهان خ آتشگاه نصرآباد ک ابو
دوشنبه ساعت 11:00 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکی) خ میر(- حدفاصل 

چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302
علت حضور متن ابالغیه

ونده 9409986793200447 شماره  شماره ابالغیه 9510106836400960 شماره پر
زند سعید بطرفیت خوانده  بایگانی 941248 خواهان خانم غزاله نصراصفهانی فر
زند نورنبی بخواسته ثبت واقع ازدواج تقدیم دادگاههای عمومی  حمید احمدی فر
خانواده  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
مجتمع  میر  خیابان  باال  چهارباغ  خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ثبت   4 خ   941248 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع   302 اتاق   3 طبقه  قدوسی  شهید 
گردیده و وقت رسیدگی 1395/5/18 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت 
)نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت رسیدگی و  یافت نماید( و در وقت مقر ثانی دادخواست و ضمائم را در
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4465/م الف شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(
اخطار اجرائی

پدر:  نام  خوندابی  زایی  خانوادگی:میر نام  پیمان  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
د  حسین نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مسعو

یم صمدانی نام پدر: ولی اله شغل: آزاد نام خانوادگی: حیدری با وکالت خانم مر
 محکوم به:

یخ 94/3/30 حوزه 18شورای حل اختالف شهرستان  به موجب رای شماره 240 تار
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال بابت اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد  پرداخت مبلغ بیست میلیون ر
یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر هزار 
رسید چک 94/2/9 لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان و نیم عشر  سر

اجرای احکام صادر و اعالم می گردد
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 5802 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   18 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان
اخطار اجرائی

ز نام پدر:عبدالرحمن  مشخصات محکوم علیه: نام: محمد نام خانوادگی: کشاور
نام  غالمرضا  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
آزاد  شغل:  حیدرعلی  پدر:  نام  وحانی  ر مژده  خانم  وکالت  با  محمدی  خانوادگی: 
ثامن  موسسه  میانی،جنب  توحید  اصفهان،  وکیل:  آدرس  اقامت:  محل  نشانی 

ساختمان مینیاتور،  طبقه سوم، واحد6  
حل  شورای   18 حوزه  یخ94/3/30  تار  242 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یال ( به عنوان اصل خواسته و  یال )r/40/000/000 ر پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
یال به عنوان  خسارت دادرسی به پرداخت خسارت  د هزار ر پرداخت یکصد و نو
و ایصال در  لغایت زمان وصول  رسید چک های فوق  یخ سر تار از  تادیه  و  تاخیر 
حق خواهان و حق والوکاله سه وکیل طبق تعرفه و نیم عشراجرای احکام صادر 

و اعالم می گردد/
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 5799 نماید.شماره:  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   18 شعبه  دفتر  الف  م   / 

 اصفهان



 عمر بیماران دیالیزی 
۴۰ درصد افزایش می یابد

بــا رونمایــی  گــزارش مهــر، دکتــر جــواد فــاح  بــه 
در  دیالیــز)۵۰۰۸(  پیشــرفته  دســتگاه  ورود  از 
ایــران هلــث  المللــی  بیــن  نمایشــگاه   نوزدهمیــن 
بــا اشــاره بــه اینکــه روش هــای درمانــی و تجهیــزات 
و  بیمــاران  عمــر  طــول  افزایــش  بــرای  پزشــکی 
پیشــرفت  حــال  در  بیماری هــا  عــوارض  کاهــش 
بــه همــت  کــه  دیالیــزی  گفــت: دســتگاه  اســت، 
هــال  جمعیــت  پزشــکی  تجهیــزات  ســازمان 
کشــور شــد، تحــول و  احمــر وارد سیســتم درمــان 
نــوآوری بزرگــی در ســبک های درمــان دیالیــز بــه 
حســاب می آیــد. وی بــا بیــان اینکــه هزینــه ایــن 
کمــی  بــا نمونه هــای مــورد  دســتگاه تفــاوت بســیار 
اســتفاده دارد و هزینــه زیــادی بــه بیمــار تحمیــل 
نمی کنــد، افــزود: ورود ایــن دســتگاه بــا تکنولــوژی 
بدحــال،  دیالیــزی  بیمــاران  درمــان  بــرای  بــاال 
تحولــی بــزرگ اســت. رییــس ســازمان تجهیــزات 
پزشــکی جمعیــت هــال احمــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
اولین بــار  بــرای  جدیــد،  دیالیــز  دســتگاه  ورود  بــا 
کشــور  ــی  ــزHDF وارد سیســتم درمان سیســتم دیالی
طــول  دســتگاه  ایــن  کــرد:   تصریــح  می شــود، 
افزیــش  ۴۰درصــد  را  دیالیــزی  بیمــاران  عمــر 
از  ناشــی  عروقــی  و  قلبــی  عــوارض  از  و  می دهــد 
دیالیــز می کاهــد؛ بــر همیــن اســاس ضریــب اشــغال 
عــوارض  براثــر  بیمارســتان ها  دیالیــز  تخت هــای 
کمــک بزرگــی  کاهــش می یابــد و عمــا  قلبــی نیــز  
کاســتن از میــزان اشــغال تخت هــای دیالیــز  بــرای 
اینکــه  بیــان  بــا  بــه وزارت بهداشــت اســت. وی 
در حــال حاضــر خدمــات و پشــتیبانی۵۰ درصــد از 
کشــور توســط جمعیــت هــال  دســتگاه های دیالیــز 
کــرد: حداقــل  احمــر صــورت می گیــرد، خاطرنشــان 
کشــور  ــز دیالیــز  ک یــک دســتگاه دیالیــز ۵۰۰۸ در مرا
الزم اســت. فــاح همچنیــن یکــی از برنامه هــای 
پزشــکی  تــدارکات  ســازمان  آتــی  ســال  مهــم 
جمعیــت هــال احمــر را بومی ســازی محصــوالت 

آن دانســت.  تولیــد  و  همودیالیــز 
قبــول  قابــل  اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
غرفه هــای  از  خارجــی  و  داخلــی  بازدیدکننــدگان 
ســازمان تجهیــزات پزشــکی جمعیــت هــال احمــر 
در نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث 
گفــت: در بخــش تجهیــزات پزشــکی فیلترهایــی 
جراحی هــای  عمــل  در  کــه  بــاال  تکنولــوژی  بــا 
بیمــاران  دیالیــز  دســتگاه  و  دارد  کاربــرد  قلــب 
ایــن  جدیــد  محصــوالت  عنــوان  بــه  بدحــال 
ســازمان در نمایشــگاه عرضــه شــده اســت.رییس 
ســازمان تجهیــزات پزشــکی جمعیــت هــال احمــر 
چندیــن  نیــز  دارو  بخــش  در  کــرد:  خاطرنشــان 
محصــول وارد چرخــه تولیــد و عرضــه شــده اســت.

سالمت

 تنها »نغمه« 6ساله 
راز این واقعه تلخ را می داند

 /

مــادر 35 ســاله و دختــر 3 ســاله اش بــه طــرز فجیــع 
ک در مشــهد از پــای در آمدنــد  و درجنایتــی هولنــا
ــام دارد  کــه نغمــه ن ــر 6 ســاله دیگــر ایــن زن  و دخت
ــا مــرگ  ــه علــت شــدت جراحــات در بیمارســتان ب ب

جــدال ســختی دارد.
کــه  دقایــق اولیــه بامــداد روز یکشــنبه، مــرد جوانــی 
در یــک منــزل ویایــی 65 متــری در خیابــان حــر 
کشــید: »همســر و  41 مشــهد زندگــی می کــرد، فریــاد 

کشــته اند!«  فرزندانــم را 
بــا شــنیدن فریادهــای مــرد 31ســاله  همســایگان 
صحنــه  دیــدن  بــا  و  آمدنــد  بیــرون  منازلشــان  از 
بــا اورژانــس و  دلخــراش قتــل مــادر و فرزندانــش 
وقتــی  بعــد  دقایقــی  گرفتنــد.  تمــاس   110 پلیــس 
متوجــه  رســیدند  محــل  بــه  اورژانــس  مامــوران 
زیــر جســم  او  کــه پیکــر  شــدند دختــر 6ســاله ای 
اســت.  زنــده  هنــوز  دارد،  قــرار  مــادرش  بی جــان 
آنــان بافاصلــه »نغمــه« را بــه مرکــز درمانــی منتقــل 
کردنــد و بدیــن ترتیــب ایــن دختــر خردســال زیــر تیــغ 
گرفــت. از ســوی دیگــر نیــز مامــوران  جراحــی قــرار 
صحنــه  حفــظ  بــا  مشــهد  باهنــر  شــهید  کانتــری 
ک مراتــب را بــه قاضــی ویــژه  ایــن جنایــت هولنــا
قتــل عمــد اطــاع دادنــد و بدیــن ترتیــب تحقیقــات 
بــا حضــور قاضــی ســیدجواد حســینی در  قضایــی 
کــه ســرهنگ علــی بانــژاد )ســرکانتر  حالــی آغــاز شــد 
 شــرق مشــهد( نیــز فرماندهــی نیروهــای انتظامــی 

گرفته بود.  را بر عهده 
بررســی های مقدماتــی مقــام قضایــی نشــان مــی داد 
ــوک  ــی  ن ــات ش ــا ضرب ــش ب ــاله و دختران ــادر 35س م
گــردن و ســر آنــان وارد  گلــو،  کــه بــه  تیــز و برنــده ای 
کــه در  آمــده بــه طــرز دلخراشــی مجــروح شــده اند 
ایــن میــان مــادر و دختــر 3ســاله اش بــه نــام نجمــه 
کــه آثــار  بــه قتــل رســیده اند؛ امــا پیکــر دختــر 6ســاله 
گردنــش نمایــان بــود  گلــو و  بریدگی هــای عمیــق بــر 
گرفتــه و عامــل  زیــر جســم بی جــان مــادرش قــرار 
کشــته شــده، او   جنایــت بــا تصــور اینکــه وی نیــز 

کرده است.  را رها 
کــی اســت بــا انتقــال اجســاد  گــزارش خراســان حا
پزشــکی  بــه  ک  وحشــتنا جنایــت  ایــن  قربانیــان 
قــرار  بازجویــی  مــورد  مقتــول  همســر  قانونــی، 
همســرم  شــد  مدعــی  31ســاله  مــرد  ایــن  گرفــت. 
ــردم و صاحــب  ک ــا او ازدواج  ــه مــن ب ک ــود  مطلقــه ب
2 دختــر شــدم. زندگــی مــا خــوب بــود و مشــکلی 
از  یکــی  بــا  گذشــته  شــب  اینکــه  تــا  نداشــتیم 
درگیــر  داربســت ها  نصــب  خاطــر  بــه  همســایگان 
کردیــم؛  کانتــری شــکایت  شــدیم و از یکدیگــر در 
کــه همســر  حــدود ســاعت 20 و 15 دقیقــه شــب بــود 
کــردم و خــودم  و فرزندانــم را مقابــل در منــزل پیــاده 
نــزد یکــی از دوســتانم رفتــم. بعــد از 3 ســاعت وقتــی 
تمــاس  بازگــردم همســرم  بــه منزلــم  می خواســتم 
امــا وقتــی  پیــاز هــم بخــرم؛  کــه مقــداری  گرفــت 
گهــان  نا بازگشــتم  خانــه  بــه  آن  از  بعــد  دقایقــی 
از  و  شــدم  روبــه رو  فرزندانــم  و  همســر  اجســاد  بــا 
کمــک خواســتم. یکــی از همســایگان  همســایگان 
گفــت: حــدود ســاعت 20 و 30 دقیقــه  مقتــوالن نیــز 
کــه صــدای تلویزیــون همســایه را شــنیدم  شــب بــود 

کــه خیلــی زیــاد بــود. 
گــزارش تــا صبــح روز یکشــنبه تحقیقــات  بنــا بــر ایــن 
قضایــی بــا حضــور قاضــی حســینی ادامــه داشــت 
کــه چنــد مظنــون در ایــن بــاره مــورد بازجویــی قــرار 
ــته  گذش ــح روز  ــه صب ک ــود  ــی ب ــن در حال ــد؛ ای گرفتن
مرکــز  در  بســتری  )دختــر  نغمــه  حــال  گهــان  نا
ــوری  ــه ط ــت، ب گذاش ــت  ــه وخام ــز رو ب ــی( نی درمان
تــاش  بــا  امــا  رفــت؛  پیــش  مــرگ  آســتانه  تــا  کــه 
و  یافــت  نجــات  مــرگ  خطــر  از  پزشــکان  دوبــاره 
کنــون در مرکــز درمانــی بــا مــرگ دســت و پنجــه  هم ا

می کنــد.  نــرم 
جنایــت  ایــن  فریــاد  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
گلــوی نغمــه باقــی مانــده اســت و  ک در  وحشــتنا
کوچکــش  تنهــا او می توانــد راز قتــل مــادر و خواهــر 

کنــد. فــاش  را 

حوادث سه شــــنـبه  4  خردادماه  1395 ـــمـــاره 161 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 13
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1-از همان نوع یا جنس به دردنخور-حرف همراهی 
2-به آدم مادی می گویند-مادر گرامی-نقطه مقابل جلو

3-تشکیل دهنده اقیانوس-ماه کامل-به پایان نرسیده 
است

4-این خوراک تزریق می شود-تمرین به روش جنگی-به 
دریا می رسد

5-ریختن پول به حساب-خط چاب روزنامه و مجله-سمت 
و جهت

6-سفر روحانی پیامبر)ص(به جهان دیگر-میوه مقوی-آگاه 
ادبی

7-جانوری کوچک با پوست گرانبها-پیوستگی-هر یک از 
بخش های سبز کاسه گل

8-تا بخواهید روغن دارد-حرف آدم قلدر-به شانه هیچ 
حاجتش نیست-خوراکی از برنج

9-به شراکت گذاشتن-کوهنورد هوای فتح آن را دارد-همه 
را شامل می شود

لودگی بر چیزی-گاهی چشم بسته می گویند!-دارای  10-اثر آ
تحصیالت فنی در دانشگاه

11-نرخ به روایت بازاری ها!-دشت بی آب و علف و هولناک 
کشورمان-درختی است پر شاخ و برگ

12-طال به شکل مکعب-کامتان را شیرین سازد-کشت به 
امید باران

13-پرنده ای از خانواده کبوتر-پارچه  ای با تارهای طالیی-
بخش بزرگ تر مغز

14-برداشتی ناگوار در جنگ!-نام دیگر سیاه دانه-مشغول 
انجام کاری است

15-گریز-از هنر پیشه های اصلی سریال»و خدا عشق را 
آفرید«

1-قدردانی از کسی-لوازم خانگی چاق و چله! 
2-مقابل و مواجه-رنگ سرخ مایل به کبود-گره ای بر پیشانی 

3-بی مهار-مادر ادبا!-گیاهی که می سوزانند-چراندن دام های 
پرخور

4-جزیی از چیزی-واهمه و بیم-میوه یا نتیجه کار
5-حرف خطاب آدم های بی ادب-امیر کوته قامت!-پرنده همکار 

کالغ-بر پنجره نشیند
6-یادگاری از روزگار کریم خان زند در شیراز است-در گذشتن
7-کم بهره از عقل و هوش-نقطه مقابل اختیار-بانگ هشدار 

رانندگان-بوی رطوبت
8-تنها رود قابل کشتیرانی کشورمان-پارچه ویژه زخم بندی

9-نقشی که هنر پیشه اجرا می کند-شیوه و آیین-گیاه پیچ در 
پیچ-خوراک باب طبع پرندگان

10-هیکل-در آزمایشگاه جان خود خویش را برسر آرمان های 
انسان می گذارد!

11-به یقه می زنند تا خوش نما گردد-سپیدموی شاهنامه 
-حلقوم-شماره روزهای ماه

12-گوی فوتبالیست ها-سینه است یا باالی مجالس-جلوی آن را از 
هرجا بگیری نفع است 

13-سهو نیست-همیشه-سرمایه منهای هزینه-گفت وشنود 
خودمانی

14-پایداری-در هم که برود آدم عبوس می شود-فر آورده ای 
است مرغی!

 15-دستگاه تهیه افشره-تخمیر کننده

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله:

مهــدى امــت مــن کســی اســت کــه هنــگام پــر شــدن زمیــن از 

بیــداد و ظلــم، آن را پــر از قســط و عــدل خواهــد کــرد. 

کتاب سلیم بن قیس هاللی ج 2، ص  910 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

36   ْC

27   ْC

37   ْC

38   ْC

16   ْC

15   ْC

14   ْC

18   ْC

پاسخ جدول شماره 15 سودوکو

جدیدترین سالح های دنیا در نمایشگاه کنتایک

ویل واقع در کنتایک آمریکا  ز نمایشگاه ساالنه سالح از سوی انجمن میل سالح آمریکا در شهر لوئ�ی

کت  برپا شد. انتظار می رود از این نمایشگاه سه روزه 80 هزار نفر بازید کنند. ده ها کارخانه و �ش

تولید و فروش اسلحه در این نمایشگاه که ییک از بزرگ ترین نمایشگاه های سالح در ایاالت متحده 

به شمار می آید سالح های خود را به نمایش می گذارند. در این نمایشگاه همه اعم از بزرگسال یا 

ق نیوز خردسال اجازه دیدن و دست زدن به سالح ها را دارند. م�ش

ایــن  اســت.  بــا هویــج ممکــن  پوســت  شــادابی  و  جوانــی 
بــدن  داخلــی  عضو هــای  بــرای  فقــط  نــه  غذایــی  مــاده  
خاصیت بخــش  اســت، بلکــه بــرای بهتــر شــدن وضعیــت 

اســت. تاثیرگــذار  پوســتمان 
ــده  ــده ش ــا رن ــه ی ــا پخت ــام ی ــان خ ــه هویجت ک ــدارد  ــی ن تفاوت
یــا بــه صــورت پــوره ای باشــد. راه  هــای متفاوتــی بــرای وارد 
کــردن هویــج بــه برنامــه  غذایــی روزانــه وجــود دارد. ایــن 
باورنکردنــی  از خــواص  لبریــز  نارنجی رنــگ  مــاده  غذایــی 
ــد؛  ــما می کن ــم ش ــامتی جس ــه س ــی ب ــک بزرگ کم ــه   ک ــت  اس
ــی، اســهال و …  کم خون ــد مشــکات بینایــی،  چــون می توان

کنــد. را برطــرف 
هویج بخشی از روده

کــه روده ها  دل درد، بیــرون روی، حالــت تهــوع و ... . زمانــی 
کنــد  خــود  جــذب  را  آب  درســتی  بــه  کــه  نــدارد   توانایــی 
خطرســاز  مشــکات  از  )یکــی  می افتــد  اتفــاق  بیــرون روی 
کارهــای موثــر بــرای برطــرف شــدن ایــن مشــکل  روده(. از 
اســتفاده از هویــج اســت. ایــن مــاده  غذایــی لبریــز  از فیبــر 
اســت و فیبــر پکتیــن موجــود در آن آب را جــذب می کنــد و بــه 

کاســته می شــود. گونــه از شــدت اســهال  ایــن 
هویج: چشم سالم

چشــم ها  اشــک  ریــزش  بینایــی،  قــدرت  شــدن   کــم 
گــذر زمــان چشــم ها ضعیف تــر و  مشــکات دیــد و ... . بــا 
گاه مبتــا بــه بیماری هــای داخلــی می شــود. هویــج دوســت 
چشم هاســت. ایــن ســبزی نارنجــی حــاوی لوتئیــن همــان 
از  می توانــد  کــه  می باشــد  قــوی  بســیاری  کســیدان  آنتی ا
از مشــکل دژنراســیون  و  کــرده  مراقبــت  شــبکیه  چشــم ها 
بــرای  می کنــد.  پیشــگیری  پیــری  بــه  مربــوط  کــوالی  ما
ــر  ــز موث ــردان نی ــد در م ــی و آب مرواری ــردن دوربین ک ــرف  برط

اســت.
برای تقویت دید روزانه

مــورد  عصــاره   بــا  را  هویــج  عصــاره   میلی گــرم   3۰۰ روزانــه 
کنیــد. میــل  و  بزنیــد  هــم  صحرایــی 

برای تقویت دید شبانه
یــا  پزشــک  نظــر  بــا  می توانیــد  هویــج  مصــرف  بــر  عــاوه 

کنیــد. میــل  کاروتــن  بتا مکمــل  داروســاز 
هویج برای به تاخیر انداختن پیری پوست

مــاده   ایــن  نیســت.  ناشــدنی  پوســت  شــادابی  و  جوانــی 
اســت  موثــر  بــدن  داخلــی  اعضــای  بــرای  نه تنهــا  غذایــی 
بلکــه بــرای بهبــود وضعیــت پوســتمان نیــز موثــر اســت. برای 
 A ــا همــان مقدمه ســاز ویتامیــن ــن ی کاروت ــز از بتا اینکــه لبری
کســیدان از پیــری ســلول های پوســتی  می باشــد. ایــن آنتی ا
گــر در برنامــه  غذایی تــان بــه طــور مــدام  جلوگیــری می کنــد. ا
کار بزرگــی در راه  ســامت و شــادابی  کنیــد،  هویــج مصــرف 

ــرد. ک ــد  ــتتان خواهی پوس
 سالمت مو و ناخن

بــا  دارد  وجــود  خوشــمزه  گیــاه  ایــن  در  کــه  مغــذی  مــواد 
کــه انجــام می دهــد، می توانــد باعــث ســامت  ســم زدایی 
ــد در  ــلول های جدی ــاخت س ــود و س ــن ش ــو و ناخ ــت و م پوس

بــدن را بهبــود بخشــد.
هویج مانع قدرتمندی برای آفتاب سوختگی

جلوگیــری  بــرای  غذایــی  مــاده   خاصیت تریــن  پــر  هویــج 
بنفــش  مــاورای  اشــعه های  اســت.  آفتاب ســوختگی  از 
گاهــی التهــاب ایجــاد  خورشــید بــه »اپیــدرم« آســیب  زده و 
کــه معروف تریــن ایــن التهاب هــا  آفتــاب ســوختگی  می کنــد 
کاروتــن موجــود در هویــج از پوســت محافظــت  اســت. بتا
ایــن  واقــع  در  می شــود.  آن  تقویــت  باعــث  و  می کنــد 
کســیدان از پوســت در برابــر اشــعه های مــاورای بنفــش  آنتی ا
ــازی  ــج باعــث آماده س ــد. مصــرف آب هوی محافظــت می کن
گرفتــن در معــرض نــور خورشــید می شــود. پوســت بــرای قــرار 

کم خونی هویج راهی برای جلوگیری از 
کم خونــی جزیــی مفیــد اســت.  مصــرف هویــج بــرای رفــع 
کــه بــا کم خونــی جزیــی مقابلــه می کنــد؛  هویــج خواصــی دارد 
گلبول هــای قرمــز خــون  کــه بــه تولیــد بیشــتر  بــه ایــن دلیــل 

کمــک می کنــد.

6- تلفــن همراهتــان را داخــل پوشــش های فلــزی قــرار 
ــد ندهی

کاهــش مضــرات موبایــل بهتــر اســت بــرای موبایلتــان  بــرای 
پوشــش های فلــزی نخریــد. ایــن محفظه هــای فلــزی ماننــد 
کــه بــه  کــرده و اثــر امــواج تلفــن همــراه را  گیرنــده عمــل  یــک 

ســمت بــدن شــما می آینــد، تشــدید و منعکــس می کننــد.
7- تلفــن همراهــی بــا میــزان اس.اِی. آر پایین تــر )جــذب 

پاییــن اشــعه بــرای بــدن( بخرید
هنــگام خریــد تلفــن همــراه بــه میــزان اس.ای.آر آن توجــه 
کنیــد. ایــن عــدد بــه طــور معمــول بــه وســیله شــرکت ســازنده 
ج می شــود و  کاتالــوگ آن در یــا  گوشــی  تلفــن همــراه روی 
تلفــن همــراه چــه  از  اســتفاده  کــه هنــگام  نشــان می دهــد 
ایــن  بــدن شــما می شــود. هــر چــه  امــواج جــذب  از  مقــدار 
گوشــی  گوشــی تلفــن همــراه پایین تــر باشــد، آن  عــدد در یــک 

اســت. ایمن تــر 
کنید 8- از اسپیکر یا پخش صدا استفاده 

کاهــش تمــاس بــا امــواج مضــر تلفــن همــراه هنــگام  بــرای 
کــردن بــا آن، از اســپیکر یــا پخــش صــدا اســتفاده  صحبــت 
تــا  کنیــد  تــاش  شــرایط  ایــن  در  نکنیــد  فرامــوش  کنیــد. 
می توانیــد تلفــن همــراه را دورتــر از بدنتــان قــرار دهیــد. بــا 
بیشــتر شــدن فاصلــه، میــزان امــواج الکترومغناطیــس بــه 

می یابــد. کاهــش  زیــادی  میــزان 
کنید کسیدان ها استفاده  9- از آنتی ا

کســیدان ها  کاهــش مضــرات امــواج موبایــل از آنتــی ا بــرای 
ــدن هســتند  کســیدان ها مــوادی در ب کنیــد. آنتــی ا اســتفاده 
کــه از پیــری پیشــگیری می کننــد و بــرای ســامت بــدن بســیار 
ضــروری هســتند. امــواج تلفن همــراه می توانند ایــن ترکیبات 
آن هــا  شــیمیایی  فرمــول  و  ببرنــد  بیــن  از  را  بــدن   حیاتــی 

را بشکنند. 
10- جلوی آنتن موبایلتان را نپوشانید

ــدار  ــتفاده از آن، مق ــگام اس ــل هن ــن موبای ــردن آنت ک ــدود  مس
پرتوهــای جــذب شــده از طریــق مغــز را افزایــش می دهــد. 

کاهــش یابــد و  کارایــی تلفــن همــراه  کار موجــب می شــود  ایــن 
موجــب شــود موبایــل از نیــروی بیشــتری بــرای ایجاد کیفیت 

کنــد. کنــد و پرتوهــای بیشــتری را منتشــر  بیشــتر اســتفاده 
11- در منزل موبایل را دور از خود قرار دهید

بهتــر اســت موبایــل را هنــگام خــواب دور از خودتــان قــرار 
بــاالی موبایــل در  آنتن دهــی  دهیــد. همچنیــن در حالــت 
کار و داشــتن عایمی نظیــر ســردرد  محــل ســکونت یــا محــل 

کیفیــت خــواب خــوب مثــل  گــوش، اضطــراب، عــدم  وزوز 
کابــوس، ســوزش چشــم، فشــار خــون بــاال یــا  بی خوابــی یــا 
رگرفتگــی، اضطــراب و دلهــره، تپــش نامنظــم قلــب 

ُ
گ حالــت 

اســترس و پرخاشــگری بــه احتمــال زیــاد در معــرض امــواج 
قــوی الکترومغناطیــس قــرار داریــد.

12- اثرات مخرب موبایل بر ضربان قلب
و  اختــال  ایجــاد  باعــث  قلــب  بــر روی  موبایــل  قرارگیــری 
بی نظمــی در ضربــان قلــب می شــود و در بلندمــدت می توانــد 
اثــرات مخربــی بــر نظــم قلــب بــه جــا بگــذارد. بهتــر اســت 
موبایــل بــا اعضــای اصلــی بــدن ماننــد قلــب، ســر و انــدام 

پاییــن تنــه فاصلــه داشــته باشــد. 
13- موبایل و استفاده از اینترنت

الکترومغناطیســی  امــواج  موبایــل،  اینترنــت  بــه   اتصــال 
را چندیــن برابــر می کنــد. بهتــر اســت در مواقــع ضــروری از 
کنیــد و بعــد از اســتفاده، در حالــت  اینترنــت موبایــل اســتفاده 
خامــوش قــرار دهیــد یــا بهتــر اســت در مواقــع لــزوم از وایفــای 

کنیــد. کارت اســتفاده  موبایــل بــه جــای اینترنــت ســیم 
14- ارتباط موبایل با تومور مغزی

پژوهشــگران علوم پزشــکی در موسســه ملی بهداشــت آمریکا 
کــه از گوشــی های تلفن همراه اســتفاده  اعــام کردنــد افــرادی 
می کننــد، پنــج برابــر بیشــتر در خطــر ابتــا بــه انــواع تومورهــای 
مغــزی قــرار دارنــد؛ همچنیــن براســاس تحقیــق ســازمان ملــل 
کــه طــی ده ســال روزانــه نیــم ســاعت بــه طــور مــداوم  افــرادی 
کرده انــد، دچــار تومــور مغــزی از نــوع  بــا تلفــن همــراه صحبــت 

گلیومــا )تومــور بدخیــم سیســتم عصبــی مرکــزی( می شــوند. 

کاهش آسیب های امواج موبایل )2(خواص هویج نکاتی برای 


