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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره  ۴/93/2356 مورخ 93/8/2 شورای

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(

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

ــرایط و  ــاع از ش ــت اط ــورخ ۹۵/03/22 جه ــنبه م وز ش ــت اداری ر ــر وق ــا آخ ــد ت ــت دارن ــان فرص متقاضی
ــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد. ــده ب شــرکت در مزای

 

ردیف 

اجاره مکان تجاری بازار روز فوالدشهر با اجاره 
هفته ای یک روز

کارشناسی جهت اجاره شماره مزایده مبلغ پایه 
 یک روز در هفته )به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/4421
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آگهی مجمع عمومی نوبت اول نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار
زی  زی اســتان، مجمــع عمومــی نوبــت دوم نظــام صنفی کشــاور و نامــه شــماره 66/231/59 مــورخ 95/02/04 نظــام صنفــی کشــاور پیــر
رس مــورخ 95/03/20 از ســاعت 9 الــی 11 صبــح در محــل مســجد  شهرســتان برخــوار بــا دســتور کار انتخابــات هیئــت مدیــره و بــاز
یــر  زان و اعضــاء ز وی اداره ثبــت احــوال برگــزار مــی گــردد، لــذا از کلیــه کشــاور وبــر الزهــرا واقــع در دولــت آبــاد انتهــای خیابــان میثــم ر

مجموعــه نظــام صنفــی ایــن شهرســتان دعــوت مــی گــردد حضــور بهــم رســانید.

دعوت به همکاری

تلفن تماس: 031-32298058 

وزنامه کیمیای وطن دعوت به همکاری می نماید: ر
پــرداز بــا گواهینامــه موتــور ۵- خدمتــکار ۶- طــراح آشــنا بــه  یــاب مجــرب ۴- کار ۱- خبرنــگار ۲- عــکاس۳-  بازار

ایندیزایــن، گرافیــک، فتــو شــاپ 

کشاورزی شهرستان برخوار  نظام صنفی 

 آمادگی شرکت های ژاپنی 
 برای ارایه تکنولوژی روز دنیا 

 به صنعت آب و فاضالب 
در استان اصفهان

دبیر هفتمین اجالس مجمع جهانی اسالم مطرح کرد:

یزد، سمبل شهر صلح

شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران:

نظام شهری متعادل 
 توسعه پایدار شهری

 را محقق می کند

گام خوش رفتاری  30

نگاهی به شهرک صنعتی فناوری اصفهان
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گری های  پس لرزه های افشا
محرم

 شاخصه های استکبارستیزی
 در اندیشه حضرت امام)ره(   

له
قا

رم
س

گفتــه شــد یکــی از اصــول مبارزاتــی  در شــماره قبــل 
امــام)ره( استکبارســتیزی اســت و چنــد  حضــرت 

نمونــه  عنــوان  بــه  نیــز  ایشــان  فرمایشــات  از  جملــه 
شــاخصه های  از  مــورد   3 بــه  ادامــه  در  شــد.  ح  مطــر
می کنیــم.  اشــاره  امــام)ره(  حضــرت  استکبارســتیزی 
امــروز و پــس از برجــام، چهــره اســتکباری آمریــکا از هــر 
را  او  اســتکباری  خــوی  و  شــده  نمایان تــر  دیگــر  زمــان 
کــه بــه علــت خــوی  همــه تاییــد می کننــد و اذعــان دارنــد 
اســتکباری کــه دارد، بــه هیــچ وجــه قابل اعتماد نیســت؛ 
راســتای  قدمــی  در  تعهداتــش  علی رغــم  اینکــه  کمــا 
ظلم هایــی  از  اندکــی  شــدن  برداشــته  و  کار  پیشــرفت 
کــه چندیــن دهــه بــر ملــت ایــران رفتــه اســت برنداشــته 
اســت. امــام)ره( در طــول مبــارزه و بــه خصــوص بعــد از 
پیــروزی انقــاب اســامی  و شــکل گیری نظــام اســامی  
برابــر  تمام قــد در  بــه طــور  اســتکبار جهانــی  نظــام  کــه 
کــرد  گرفــت و آن را بزرگ تریــن تهدیــد قلمــداد   آن قــرار 
استکبارســتیزی  شــاخصه های  و  ابعــاد  تبییــن  بــه 

از:... عبارتنــد  آن  مهم تریــن  کــه  پرداختنــد 

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
کاهش سود بانکی ادامه دارد 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آیت اهلل جنتی رییس مجلس خبرگان شد
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

روحانی: مجلس خبرگان برای شرایط سخت 
اطمینان بخش است

آیت هللا احمد جنتی با 51 رای 
از مجموع 88 رای به ریاست مجلس

 خبرگان رهبری برگزیده شد

قرائت پیام رهبر معظم انقالب: مسئولیت مجلس 
خبرگان، حراست دقیق و همه جانبه از هویت 
اسالمی و انقالبی نظام



 شاخصه های استکبارستیزی
 در اندیشه حضرت امام)ره(        

ادامه از صفحه یک: 
 1- ظلم ســتیزی، امــری خدایــی و الهــی اســت: 
حضــرت  اندیشــه  مبانــی  مهــم  مولفه هــای  از 
از  پــس  و  مبــارزات  طــول  در  کــه  امــام)ره( 
اســامی  بــرآن  جمهــوری  اســتقرار  و  پیــروزی 
کــه مســئله مبــارزه بــا  کیــد داشــتند ایــن اســت  تا
اســتکبار، مســئله ماهیــت الهــی مبــارزه و قیــام 

خداســت. بــرای 
 ایشــان در ابتــدای پیامــی  کــه خطــاب بــه همــه 
بــا  مســلمانان و علمــا و روحانیــون نوشــته اند 
ان  بواحــدة  اعظــم  اّنمــا  »قــل  آیــه  بــه  اشــاره 
تقومــو اهلِل« آورده انــد: »خــداى تعالــی در ایــن 
طبیعــت  تاریــک  ســرمنزل  از  شــریف،  کام 
و  کــرده  بیــان  را  انســانیت  ســیر  منتهــاى  تــا 
کــه خــداى عالــم  بهتریــن موعظه هایــی اســت 
از میانــه تمــام مواعــظ انتخــاب فرمــوده و ایــن 
ایــن  فرمــوده.  بشــر  پیشــنهاد  را  کلمــه  یــک 
اســت....  جهــان  دو  اصــاح  راه  تنهــا  کلمــه 
ــه  ــا را ب ــدا م ــراى خ ــام ب ــرک قی ــی و ت خودخواه
ایــن روزگار ســیاه رســانده و همــه جهانیــان را 
کشــورهاى اســامی را زیــر  کــرده و  ــر مــا چیــره  ب
نفــوذ دیگــران درآورده .« )صحیفــه امــام، ج 1، 

21و22( ص: 
حضــرت  گام هــای  اولیــن  عبــارات،  ایــن 
بــزرگ  حرکــت  آغــاز  در  امــام)ره( 
مبتنــی  کــه  اســت  ایشــان  استکبارســتیزی 
شــکل  اهلل«  »قیــام  قرآنــی  آموزه هــای  بــر 
در  بارهــا  امــام)ره(  حضــرت  اســت.  گرفتــه 
کــه  نکتــه  ایــن  یــادآوری  بــا  مبــارزه  طــول 
ــر و اســام اســت،  کف ــه اآلن بیــن  ک ــارزه اى  »مب
نیســت،  آمریــکا  و  مــا  بیــن  منازعــه  ایــن 
امــام )صحیفــه  کفــر«  و  اســت  اســام   بیــن 
ماهیــت  تــا  کــرد  تــاش   ،)105 ص:  ج 11، 
ملــت  بــه  را  استکبارســتیزی  الهــی  اســامی  و 
اثــر غفلــت، ســطح  بــر  تــا  کنــد  گوشــزد  ایــران 
غیرالهــی  و  مــادی  منافــع  کســب  تــا  مبــارزه 

نیابــد. تنزیــل 
حضرتشــان  اســتکبار:  بــا  ســازش ناپذیری   -2
امــکان هرگونــه تــاش بــرای نزدیکــی و ســازش 
نافــی  را  آن  و  نفــی  را  اســتکبار  بــا  و مصالحــه 
عــزت مســلمین می داننــد. حضــرت امــام)ره( 
در  کــه  متعــددی  روایــات  و  آیــات  بــر  مبتنــی 
ــده  ــتکبران آم ــار و مس کف ــت  ــرش والی ــی پذی نف
کنــار آمــدن  کــره و  کــه بــه دنبــال مذا آن هایــی را 
خائــن  عنــوان  بــه  هســتند  خــدا  دشــمنان  بــا 

می کنــد. معرفــی 
ــه ســازش  گون ــا صراحــت در نفــی هــر   ایشــان ب
برمــی آورد: »کســی  فریــاد  اســتکبار جهانــی  بــا 
کــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران  تصــور نکنــد 
خادمــان  کــه  هیهــات  ولــی  نمی دانیــم؛  را 
گــر  ا کننــد!...  خــود خیانــت  ملــت  بــه  اســام 
ســازند  جــدا  را  اســتخوان هایمان   بندبنــد 
گــر زنده زنــده  گــر ســرمان را بــاالى دار برنــد، ا ا
گــر  ا بســوزانند،  آتشــمان  شــعله هاى  در 
جلــوى  در  را  هســتی مان  و  فرزنــدان  و  زن 
برنــد،  غــارت  و  اســارت  بــه  دیدگانمــان 
امضــا  را  شــرک  و  کفــر  امان نامــه  گــز   هــر 

نمی کنیم.«
 )صحیفــه امــام، ج 21، ص: 98(

می فرماینــد:  دیگــر  ســخنی  در  لــذا 
بــه  بســته  جهــان  صلــح  و  »ســامت 
ایــن  تــا  و  اســت  مســتکبرین  انقــراض 
هســتند زمیــن  در  بی فرهنــگ   ســلطه طلبان 
کــه خــداى تعالــی  مســتضعفین بــه ارث خــود 
بــه آن هــا عنایــت فرمــوده اســت، نمی رســند.« 

)صحیفــه امــام ج 12، ص: 144(
داشــته  قــدرت  گــر  ا »مــا  می کننــد:  اعــام  و   
خواهیــم  بیــن  از  را  مســتکبرین  تمــام  باشــیم 

)499 ص:  ج 6،  امــام  برد.«)صحیفــه 
بــه  امــام)ره(  مبــارزه:  تــداوم   -3  
الهــی،  بــزرگ  پیشــوای  یــک  عنــوان 
کــه   - را  نفــاق  و  شــرک  و  کفــر  بــا  مبــارزه 
دنیــا  اســتکباری  نظــام  متحــد   جبهــه 
مقطعــی  و  فصلــی   - می آورنــد  وجــود  بــه  را 
زمــان  و  عصــر  بــه  محصــور  و  محــدود  و 
صــورت  ایــن  در  کــه  نمی دانســت  خاصــی 
تامیــن  بــرای  پشــتوانه ای  و  تضمیــن  هیــچ 
گســترش آرامــش و امنیــت و  صلــح جهانــی و 
مســالمت آمیز  همزیســتی  و  عدالــت  و  آزادی 
و  داشــت  نخواهــد  وجــود  دنیــا  ملــل  بیــن 
خواهــد  حوادثــی  آبســتن  لحظــه  هــر  جهــان 
سیاســی  نظام هــای  ســران  توســط  کــه  بــود 
خواســت بــا  مطابــق  و  اســتکبار  حکومتــی   و 
منافــع  و  مطامــع  و  صاحدیــد  و  اراده  و 
خواهــد ع  وقــو بــه  آن هــا   ضدانســانی 

 پیوست.
ایــن  تعییــن  در  خمینــی  امــام  حضــرت   
قاطعیــت  بــا  زیربنایــی  و  اساســی  خط مشــی 
»تــا  می کردنــد:  اعــام  صابــت  و  صراحــت  و 
کفــر هســت، مبــارزه هســت و تــا مبــارزه  شــرک و 
ج 21،  امــام،  هســتیم .«)صحیفه  مــا  هســت 

)88 ص: 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پیشگامان ظهور )2(     
 

 استاد و محقق دانشگاه
جواد قاسمی

ــد  ــوژی جدی  عامــل ســوم: ایدئول
جایگزیــن

تــا عمــوم بشــر از اندیشــه مهدویــت و اســام نــاب محمــدی)ص( 
وجودشــان  در  اشــتیاق  و  آرزو  و  نشــوند  گاه  آ مهدوی)عــج(  و 

شــعله ور نگــردد، ایــن انقــاب بــه وقــوع نخواهــد پیوســت.
اهلــش  و  قــم  ســبحان،  خداونــد  فرمــود:  صــادق)ع(  امــام 
حجــت  حضــرت  قائم مقــام  اســام،  پیــام  رســاندن  بــرای  را 
خــودش  اهــل  زمیــن  نشــود،  چنیــن  گــر  ا  می گردانــد؛ 
را فرومی بــرد و در زمیــن حجتــی باقــی نمی مانــد. دانــش از ایــن 
شــهر، بــه شــرق و غــرب جهــان منتشــر می شــود؛ بدیــن ســان بــر 
کــه دیــن  مــردم، اتمــام حجــت می شــود و یکــی باقــی نمی مانــد 

و دانــش بــه او نرســیده باشــد؛ آنــگاه قائــم)ع( ظهــور می کنــد. 
معرفــی سیســتم حکومتــی والیــت فقیــه بــه جــای حکومــت 
ــوری و  ــی و جمه ــوری، دموکراس ــتی، دیکتات ــاهی، فاشیس پادش
ح ســاختن نظــم نویــن جهانــی و جهانی ســازی ابرقدرت هــا  مطــر
ح شــدن تفکــر مهــدوی  و جنبــش نرم افــزاری و تولیــد فکــر و مطــر

و شــیعی در جهــان، در همیــن راســتا ارزیابــی می شــود.
عامل چهارم: گسترش روحیه انقالبی

میــل بــه رهایــی، احســاس وظیفــه انســانی، احســاس قــدرت و 
گیــر شــود.  کــه بایــد فرا توانایــی، همــه از مقدمــات ظهــور اســت 
اقشــار مختلــف  بســیجی  برکــت حرکــت  بــه  اســامی  انقــاب 
توانســته اســت تــا حــدودی ایــن احســاس را در مناطــق محــروم 
کشــورهای اســامی پدیــد آورد و ایــده  تشــکیل  جهــان، بــه ویــژه 
هســته های حــزب اهلل در جهــان  و تشــکیل حــزب مســتضعفان 

کنــد. ح  را مطــر
ــان  ــتکباری در لبن ــای ضداس ــی  در حرکت ه ــزرگ مردم ــور ب حض
یمــن، عــراق، ســوریه و تظاهــرات عمومــی و جهانــی پــی در پــی 
کــردن نظــام ســلطه، بارقــه  کشــورهای مختلــف در محکــوم  در 
ــری را در  ــان بش ــی در جه ــه انقاب ــکوفایی روحی ــت ش ــد جه امی

ــد. ــده می کن ــا زن دل ه
كــم بــر  عامــل پنجــم: ســنن و قوانیــن باطنــی آســمانی حا

انســان ها زندگــی 
ــر همــه  کامــل حــق و نابــودی باطــل،  غلبــه دیــن حــق ب ظهــور 
شایســته  بنــدگان  توســط  زمیــن  وراثــت  مکاتــب   و  ادیــان 
حکومــت مســتضعفان، تحقــق وعده هــای خداونــد و همــه انبیــا 
کــه می تــوان گفــت عامــل اصلــی  و اولیــا از ســنن و قوانینــی اســت 

ایجــاد انقــاب جهانــی حضــرت مهدی)عــج( خواهــد بــود.
نظریه های انقالب و انقالب نهایی حضرت مهدی)عج(

الف: نظریه ماركسی
کیــد بــر نقــش مســلط  ایــن نظریــه بــر تحلیــل طبقاتــی انقــاب و تا
گرچــه ایــن نظریــه از دیدگاه هــای  عامــل اقتصــاد مبتنــی اســت؛ 
و  فقــر  و  تضــاد طبقاتــی  امــا عامــل  اســت،  رد شــده  مختلــف 
کــه از یــک ســو ســبب ایجــاد تنفــر عمومــی از قدرت های  قحطــی 
ســلطه جو و از ســوی دیگــر موجــب امتحــان و آمادگــی یــاران 

حضــرت مهدی)عــج( خواهــد شــد قابــل تامــل اســت.
ب: نظریه جیمز دیویس

کــه مدتــی طوالنــی از  او احتمــال وقــوع انقــاب را زمانــی می دانــد 
توســعه عینــی اقتصــادی و اجتماعــی بگــذرد و ســپس یــک دوره 
توســعه طوالنــی  عــارض شــود.  کوتاه مــدت عقب گــرد ســریع، 
ــبب  ــدت، س کوتاه م ــود  ــود و رک ــارات می ش ــش انتظ ــث افزای باع
ایجــاد فاصلــه غیرقابــل تحمــل بیــن انتظــارات و دریافت هــا؛ در 

نتیجــه انقــاب بــه وقــوع می پیوندنــد.
كوتاه ركود = انقالب  دوران طوالنی رشد + دوران 

اســت.  شایســته  خــود  جــای  در  فــوق  نظریــه  بررســی  و  نقــد 
از  مهدی)عــج(  حضــرت  انقــاب  راســتای  در  آنچــه  امــا 
رشــد  کــه  اســت  ایــن  جســت،  بهــره  می تــوان  نظریــه  ایــن 
اعجاب انگیــز تکنولــوژی، فنــاوری، مدیریــت و ســازمان های 
افزایــش  را  بشــری  جامعــه  مطالبــات  و  انتظــارات  پیچیــده، 
بهــره وری اداره،  در  بشــر  بیچارگــی  و  درماندگــی  و   می دهــد 

تدریــج  بــه  و  آشــکار می شــود  کامــا  و صلــح عمومــی  امنیــت 
کامــل و رهبــری  خواســت عمومــی بشــر بــرای والیــت انســان 
ــه  ــی ب ــعادت حقیق ــال و س کم ــوی  ــه س ــری ب ــم بش کاروان عظی

ح خواهــد شــد. صــورت جــدی مطــر
گرســنگی  امــام صــادق)ع( فرمــود: ... و مــردم دچــار قحطــی و 
گیاهــی می رویــد  کــم می شــود. نــه در زمیــن  می شــوند و بــاران 
و نــه از آســمان بارانــی می بــارد و ســپس آن مهــدی موعود)عــج( 
ــن  ــی ب ــت عیس ــم را از دس ــت( و پرچ ــار اوس ــان در انتظ ــه جه )ک

مریــم)ع( می گیــرد، خــروج خواهــد نمــود. 
ج: نظریه چالمرز جانسون

براســاس ایــن نظریــه، انقــاب در اثــر ســه عامــل متوالــی بــه وقوع 
می پیوندنــد.

1-از دست رفتن تعادل )رکود قدرت(
2-انعطاف ناپذیری نخبگان حکومتی

3-عوامل شتاب زا 
صــرف نظــر از بررســی جوانــب مختلــف ایــن نظریــه، آنچــه در 
راســتای تبییــن انقــاب حضــرت مهدی)عــج( قابــل ذکــر اســت 
کــم بــر جهــان  کــه بــا دقــت نظــر بــه اوضــاع سیاســی حا ایــن اســت 
کمــان بــا تمــام تــوان در حفــظ  تعادلــی بــه چشــم نمی خــورد؛ حا
کافــی اســت عوامــل شــتاب زا  قــدرت و ســلطه خــود می کوشــند؛ 
خ نمایــد  کــه همــان عایــم الظهــور )عامــه و خاصــه( اســت، ر
کامــل  کــه بــه عقیــده برخــی از محققــان عایــم عمومــی بــه طــور 
آشــکار می شــود و بــا ظهــور نشــانه های خــاص در آســتانه ظهــور 

گرفــت. قــرار خواهیــم 
نظریه هایی درباره آینده جهان

)Linear Theorise( 1-تئوری های خطی و تکاملی
)Cyclical Theorise( 2-تئوری های ادواری

)Conflict Theorise( 3-تئوری های ستیز
-در نــگاه اول، تاریــخ بشــر بــه صــورت پلــه ای بــه ســوی تکامــل 

در حرکــت اســت.
 -در نــگاه دوم، تاریــخ تکــرار می شــود و یــک حرکــت دایــره ای

را طی می کند.
-در نــگاه ســوم، تاریــخ بــر اثــر تضــاد طبقاتــی رو به جلــو در حرکت 

است.
امــا آنچــه واقعیــت دارد و دیــدگاه شــیعه بــر آن منطبــق اســت 
کــه  همــان جریــان درگیــری حــق و باطــل در طــول تاریــخ اســت 
در نهایــت بــه پیــروزی حــق می انجامــد و ایــن درگیــری تمامــا 

براســاس ســنت های تغییــر ناپذیــر الهــی صــورت می گیــرد. 
ــای  ــقوط در جریان ه ــدید از س ــز ش ــق و پرهی ــه ح ــناخت جبه ش
و خطاهــا  مقابــل خطــرات  در  و هشیارســازی جوانــان  باطــل 
کامــل بــرای درگیــری نهایــی حــق بــا جریــان باطــل  و آمادگــی 

کــه پیشــگامان ظهــور ایفــا می کننــد. نقشــی اســت 

یادداشت

انقــاب  رهبــر معظــم  آیــت اهلل خامنــه ای،   حضــرت 
کار پنجمیــن  ــه  ــه مناســبت آغــاز ب اســامی  در پیامــی  ب
اعضــای  بــه  تبریــک  ضمــن  خبــرگان،  مجلــس  دوره  
ایــن مجلــس بــرای دســتیابی بــه اعتمــاد و انتخــاب 
عظیــم  مجلــس  ایــن  اهمیــت  کردنــد:  کیــد  تا ملــت 
کــه بر دوش   الشــأن، ناشــی از عظمــِت مســئولیتی اســت 
منتخــب آن نهــاده شــده و ایــن »مســئولیت« حراســت 
دقیــق و همه جانبــه از هویــت اســامی  و انقابــی نظــام 
کشــور و هدایــت دســتگاه های درهم تنیــده   کــم بــر  حا
ایــن نظــام بــه ســمت هدف هــای واال و عالی قــدر آن 

اســت. 
صبــح  اســامی  کــه  انقــاب  معظــم  رهبــر  پیــام  متــن 
دیــروز از ســوی حجــت االســام و المســلمین محّمــدی 
گلپایگانــی، رییــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در آغــاز 
کار پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان قرائــت شــد، بــه  بــه 

ح زیــر اســت: شــر
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

در  خبــرگان  مجلــس  دوره   پنجمیــن  کار  بــه  آغــاز 
فــداه  ارواحنــا  ایــام والدت حضــرت ولــی اهلل االعظــم 
گرفــت و  کــه بایــد بــه فــال نیــک  تقــارن مبارکــی اســت 
اطمینــان بــه تســدید و تاییــد الهــی و رعایــت و رضایــِت 
الهــی  وعده هــای  صــدق  بــه  مؤمــِن  دِل  در  را  َوَلــوی 
ــا ســوم  ــدار ســاخت. همچنیــن همزمانــی ب افــزون و پای
کــه نمــاد پیــروزی مقاومــت و افراشــتن پرچــم  خــرداد را 

ــت و از آن  ــدر دانس ــد ق ــت، بای ــی اس ــرت اله ــح و نص فت
آموخــت. شــگفت آور، درس  پدیــده  

خداونــد عزیــز و حکیــم را بــا همــه  دل ســپاس می گــزارم 
کــه بــه ملــت مؤمــن و شــجاع و باوفــا توفیــق تشــکیل 
 ایــن مجلــس را ارزانــی فرمــود و نظام جمهوری اســامی  

را بار دیگر به بیعتی عمومی  سرافراز ساخت.
بــه شــما برگزیــدگان نیــز بــه خاطــر دســتیابی بــه اعتمــاد 
ــم  ــم و توفیــق در تقدی و انتخــاب ملــت تبریــک می گوی
شــما  بــرای  را  مــردم  و  کشــور  بــه  شایســته   خدمــت 

از خداوند علیم و بصیر مسألت می کنم.

اهمیــت ایــن مجلــس عظیــم  الشــأن، ناشــی از عظمــت 
کــه بــر دوش منتخــب آن نهــاده شــده  مســئولیتی اســت 

اســت. ایــن مســئولیت در یــک جملــه:
اســامی   هویــت  از  همه جانبــه  و  دقیــق   حراســت 
کــم بر کشــور و هدایت دســتگاه های  و انقابــی نظــام حا
واال  هدف هــای  ســمت  بــه  نظــام  ایــن  درهم تنیــده  
و عالی قــدر آن اســت. ادای ایــن مســئولیت ســنگین 
کــه در قانــون اساســی  نیازمنــد صاحیت هایــی اســت 

بــه آن اشــاره شــده اســت.
ــده   ــر عه ــا ب ــن صاحیت ه ــای ای ــود و بق ــخیص وج تش

خــود  نوبــه   بــه   ایــن  و  اســت  معظــم  مجلــس  ایــن 
می ســازد: آن  متوجــه  را  بزرگــی  مســئولیت های 

دنیــای  اســامی  در  جمهــوری  جایــگاه  بــا  آشــنایی   
ــی  ــاالری دین ــذاب مردم س ــده  ج ــه پدی ــی، توجــه ب کنون
کــه  حکومــت  گــون  گونا شــیوه های  انبــوه  میــان   در 
در آن هــا یــا معنویــت و دیــن یــا مــردم یــا هــر دو قربانــی 
شــده اند، توجــه بــه نقــش بی ماننــد ایمــان و باورهــای 
گزینش هــای  ع  نــو اســامی  در  معــارف  از  برآمــده 
سیاســی  و  فــردی  تقــوای  تاثیــر  بــه  توجــه  مردمــی، 
ســامت  و  مــردم  اعتمــاد  حفــظ  در  رهبــر   شــخص 

و صابت و استواری نظام ... .
 این هــا بخشــی از مســئولیت های ایــن مجلــس معظــم 
اســت  اثرگــذار  و  مردمــی   فقهــای  از  متشــکل  کــه   را 
یــادآور می شــود و ادای آن را مطالبــه می کنــد. هــر یــک 
کــه  از ســرفصل های مذکــور، متضمــن وظایفــی اســت 
ــداد  ــاح و س ــه ص ــام را ب ــور و نظ کش ــام آن،  ــن انج حس
مســئولیت  آن  ادای  در  را  رهبــر  و  می گــردد  رهنمــون 

بــزرگ و بی همتــا مــدد می رســاند.
توفیــق شــما حضــرات محتــرم و خــود را در پیمــودن 
کــه راه امــام راحــل بزرگــوار و هــدف  ایــن مســیر مبــارک 
بــزرگ و حیاتــی ایشــان بــود، از خداونــد منــان مســألت 

می کنــم.
سّیدعلی خامنه ای
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كار پنجمین دوره  مجلس خبرگان:  رهبر معظم انقالب اسالمی  در پیامی  به مناسبت آغاز به 

مسئولیت مجلس خبرگان، حراست دقیق و همه جانبه از هویت اسالمی  و انقالبی نظام 

رهبــری  خبــرگان  مجلــس  جمهــوری،   رییــس 
ســخت  شــرایط  بــرای  اطمینان بخــش  مجلســی  را 
کــه  کــرد  ایــران اســامی  دانســت و اظهــار امیــدواری 
در  و  وظایفــش  ادای  در  پنجــم  خبــرگان  مجلــس 
عمــل  فعال تــر  دارد،  رو  پیــش  کــه  کمیســیون هایی 

کنــد.
اطاع رســانی  پایــگاه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
المســلمین  و  االســام  حجــت  جمهــوری،  ریاســت 
مراســم  پایــان  در  سه شــنبه  روز  روحانــی  حســن 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  افتتاحیــه 
گفت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: مجلــس خبــرگان،  در 
کشــورمان، بــرای شــرایط  کــه بــه مــردم  مجلســی اســت 
قــرار  ملــت  تاریــخ  روی  پیــش  بســا  چــه  کــه  ســختی 

می دهــد. خاطــر  اطمینــان  می گیــرد، 
رییــس جمهــوری اظهــار داشــت: ان  شــاء اهلل مــردم 
عزیــز ایــران اســامی  هــم بــا اســتقرار مجلــس پنجــم 

باشــند. مطمئــن  آینده شــان  از  خبــرگان 
خبــرگان  مجلــس  وظیفــه  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
کــه  بــا شــرایطی  را  کــه در روز مبــادا، رهبــر  آن اســت 
مــردم  بــه  و  انتخــاب  اســت  آمــده  قانــون اساســی  در 
بــا  امیدواریــم ســالیان دراز عمــر  گفــت:  کنــد  معرفــی 
بمانــد و مجلــس  پایــدار  انقــاب  برکــت رهبــر معظــم 
خبــرگان نیــازی نداشــته باشــد در ایــن زمینــه تصمیــم 
ایــن  در  فقهایــی  کــه  اســت  مهــم  بســیار  امــا  بگیــرد؛ 
مــردم  منتخــب  کــه  هســتند  تصمیم گیــر  زمینــه 

. هســتند

انتخــاب  در  دینــی  ســاالری  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
ــد؛  ــدا می کن ــور پی کلمــه تبل ــای واقعــی  ــه معن رهبــری ب
خبــرگان  مجلــس  نماینــدگان  همــه  اوال  کــه  چــرا 
آن هــا  همــه  اینکــه  دوم  و  هســتند  مــردم  منتخــب 
شــورای  فقهــای  کــه  هســتند  شایســته ای  فقهــای 

کرده انــد. تاییــد  را  آنــان  نگهبــان 
کــرد:  خاطرنشــان  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
گذشــته خــود بســیار موفــق  مجلــس خبــرگان در آزمــون 
حضــرت  رحلــت  از  بعــد  خــرداد   14 در  و  اســت  بــوده 
بــا دقــت،  بــا ســرعت و هــم  توانســت هــم  امــام)ره( 
کــه  گونــه ای  کنــد؛ بــه  رهبــر شایســته ای را انتخــاب 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عمــل  ســرعت  از  دنیــا 

شــد. شــگفتی  دچــار  کشــورمان 

گفــت:  رهبــری  معظــم  مقــام  نظامــی   ارشــد  مشــاور 
بــه  را  خــود  نفــوذ  بیشــتر  چــه  هــر  می خواهــد  دشــمن 

دهــد. افزایــش  تصمیم ســاز  کــز  مرا
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
 ســپاه صاحب الزمان)عــج( اســتان اصفهــان، سرلشــکر 
عملیــات  پیشکســوتان  همایــش  در  صفــوی  رحیــم 
کــرد: ایــن عملیــات، چهارمیــن  بیــت  المقــدس اظهــار 
و  ح ریــزی شــد  مــاه طر  9 کــه در ظــرف  بــود  عملیاتــی 
آبــادان  حصــر  شکســت  عملیــات  دیگــر،  عملیــات   4 
بیــت  الــی  و  المبیــن  فتــح  بســتان،  طریــق  القــدس 
کــه منجــر بــه آزادســازی خرمشــهر شــد.  المقــدس بودنــد 

ایــن  کــه  برخــی تصــور می کننــد  افــزود:  ادامــه  وی در 
در  می دادیــم؛  انجــام  ح ریــزی  طر بــدون  را  عملیــات 
آبــادان  حصــر  شکســت  از  بعــد  نمی داننــد  کــه  حالــی  
راهبــرد  بــا  عملیاتــی  کردیــم؛  ح ریــزی  طر عملیــات   10
کتیــک و تفکــر برتــر همــراه بــا غافلگیــری در زمــان و  تا

زمیــن. 
مشــاور ارشــد نظامــی  مقــام معظــم رهبــری در تشــریح 
در  غافلگیــری  گفــت:  زمیــن  و  زمــان  در  غافلگیــری 
زمــان، یعنــی بعــد از یــک مــاه از شکســت حصــر آبــادان 
ــه  ــی  ک ــم؛ درحال ــام دادی ــدس را انج ــت  المق ــات بی عملی
ــه ســه مــاه زمــان  کــم ب کــه دســت  ــرد  دشــمن فکــر می ک

بــرای عملیــات بعــدی احتیــاج داریــم و غافلگیــری در 
زمیــن، یعنــی صحنــه نبــرد را مــا انتخــاب می کردیــم و 
ــا  کــه دشــمن برایــش جنگیــدن مشــکل بــود ب آن جایــی 

می جنگیدیــم. او 
وحــدت  را  عملیــات  ایــن  در  پیــروزی  رمــوز  وی 
مردم محــور  و  جهــاد  ارتــش  ســپاه،  یگان هــای 
گفــت: نه تنهــا بســیج، بلکــه  بــودن جنــگ دانســت و 

مردمــی  بــود. هــم  جنــگ  پشــتیبانی 
در  مادیــات  دانســتن  ناچیــز  بــا  صفــوی  رحیــم  ســردار 
چطــور  ایــن  افــزود:  معنویــت  و  ایمــان  قــدرت  مقابــل 
کارون 25  گذشــتن از  ممکــن اســت رزمنــده ای بعــد از 
ــر  ــوکل ب ــرود؛ ایــن بــدون ت ــا خرمشــهر پیــش ب کیلومتــر ت
ــر نیســت. ــه اهل بیــت اطهــار امکان پذی خــدا و توســل ب
گرفتیــم  اســیر  هــزار   10 فقــط  خرمشــهر  در  افــزود:  وی 
کــه دشــمن قصــد تحویــل  و ایــن معنایــش ایــن اســت 

کنــد. عقب نشــینی  نمی خواســت  و  نداشــت  را  شــهر 
کــرد: هــدف از هــر  کیــد  مشــاور مقــام معظــم رهبــری تا
کشــور اســت و دشــمنان  جنگــی، تحمیــل اراده  بــه یــک 
کــه در  مــا بعــد از 8 ســال جنــگ تحمیلــی و دو جنگــی 
نتیجــه  ایــن  بــه  کردنــد،  تجربــه  افغانســتان  و  عــراق 
خــود  اراده  ســخت  جنــگ  بــا  نمی تــوان  کــه   رســیدند 
کننــد و بــه دنبــال راه هــای دیگــری  را بــه ملــت تحمیــل 

هســتند.
گفــت:  وی در بیــان خاطــره ای از خــود در آغــاز انقــاب 
آمریکایــی  هــزار   15 اصفهــان  شاهین شــهر  در  زمانــی 
بیــرون  را  آن هــا  هنگامی کــه  و  می کردنــد  زندگــی 
بــه زودی  گفــت  مــن  بــه  آن هــا  از  یکــی  می کردیــم، 

گشــت. برخواهیــم 
ســردار رحیــم صفــوی بــا بیــان اینکــه دشــمنان اســام 
کرده انــد ح ریــزی   ســناریوهایی را بــرای تســلیم مــا طر

ایــن ســناریوها در  قالــب چهــار محــور تحریــم  گفــت: 
بــرای  نــرم و هوشــمند، نفــوذ و تغییــر اولویــت  قــدرت 

هســتند. کشــور 
کار آمــدن اوبامــا تحریم هــای  وی افــزود: بعــد از روی 
تحمــل  کشــور  بــر  دقیقــی  حقوقــی  و  شــده  کارشناســی 
ــم  ــم بانــک مرکــزی، تحری ــم ســوخت، تحری شــد؛ تحری
کشــور  کــه ســبب شــد ســرمایه عظیــم  قطعــات صنعتــی 
کشــورهای مختلــف دنیــا مســدود بمانــد و ایــن  مــا در 

تحریم هــا هنــوز هــم ادامــه دارد.
اســامی  بــا  انقــاب  پاســداران  ســپاه  ســابق  فرمانــده 
ح دشــمن، تحمیــل اراده  تشــریح دومیــن محــور از طــر
ــرم، یعنــی تاثیرگــذاری  کــرد: قــدرت ن خــود خاطرنشــان 
به طــوری  مقابــل؛  طــرف  تفکــرات  و  باورهــا  روی  بــر 
ــی  ــد؛ یعن ــام ده ــد، او انج ــمن می خواه ــه دش ــر چ ــه ه  ک

در جهــت خواســت  مســئوالن  و  مــردم  تفکــر  در  تغییــر 
دشــمن.

کشــور مــا  وی بــا اشــاره بــه اینکــه 50 درصــد از جمعیــت 
کــرد: این هــا نــه پیــروزی  زیــر 30 ســال هســتند، تصریــح 
کشــور  ایــن  درگیری هــای  نــه  و  جنــگ  نــه   انقــاب، 
را دیده انــد و بایــد ارزش هــای انقــاب و دفــاع مقــدس 

بــه آن هــا منتقــل شــود. 
کــرد: 37 ســال  ایــن فرمانــده دوران دفــاع مقــدس بیــان 
گــر مســئوالن بــه  جــای  از عمــر ایــن انقــاب می گــذرد و ا
سیاســت  را  خــود  اولویــت  اقتصــادی،  مشــکات  حــل 

خارجــی قــرار دهنــد، دچــار خســران خواهیــم شــد.
کــرد: یکــی دیگــر از ترفندهــای دشــمن نفــوذ  کیــد  وی تا
مختلــف  دســتگاه های  در  می خواهنــد  آن هــا  اســت؛ 
خــود  نفــوذ  بیشــتر  هرچــه  می خواهنــد  و  کننــد   نفــوذ 

کز تصمیم ســاز افزایش دهند. را بــه مرا
شــیوه  بــه  جنــگ  کــرد:  خاطرنشــان  صفــوی  سرلشــکر 
کشــور مــا دور شــده و نــگاه دشــمن بــه داخــل  گذشــته از 
درون زا  اقتــدار  بایــد  اســت؛  داخــل  در  تغییــر  و  کشــور 
داشــته باشــیم و تــا می توانیــم در داخــل قــدرت خــود 
را افزایــش دهیــم، چــه از لحــاظ اقتصــاد و چــه از لحــاظ 
کشــور  از ظرفیت هــای  بایــد  مــردم  ایمــان؛  و   فرهنــگ 

کنند.    در داخل اســتفاده 

در همایش پیشکسوتان عملیات بیت  المقدس

کز تصمیم ساز است سرلشکر صفوی: دشمن درصدد نفوذ به مرا

ــرگان رهبــری و عــدم  ــوان رییــس مجلــس خب ــه عن انتخــاب آیــت اهلل جنتــی ب
حضــور آیــت اهلل هاشــمی  رفســنجانی در هیئــت رییســه ایــن مجلــس را شــاید 
بتــوان بمــب خبــری اولیــن انتخابــات در ایــن مجلــس جدیــد بــه حســاب آورد. 
گــو اینکــه ایــن انتخــاب را می تــوان نوعــی تودهنــی یــا دهن کجــی مجلــس 
کــه تــاش داشــتند بــا تبلیغــات خــود  خبــرگان رهبــری بــه رســانه های غربــی 

کننــد بــه حســاب آورد؛ ولی  آیــت اهلل جنتــی را از مجلــس خبــرگان رهبــری حــذف 
کــه ســاختار هیئــت رییســه ایــن مجلــس نشــان می دهــد  نکتــه مهم تــر آن اســت 
ــان تنــدرو  ــر حــذف اصولگرای کــه مبنــی ب علی رغــم همــه تبلیغــات و ادعاهایــی 
ــلط  ــری تس ــرگان رهب ــس خب ــر مجل ــه ب ک ــتند  ــان هس ــن اصولگرای ــود، ای ــده ب ش
دارنــد، نــه اصــاح طلبــان، نــه میانه رو هــا و نــه حتــی اصولگرایــان میانــه؛ بلکــه 
کثریــت مطلــق را در ایــن مجلــس در اختیــار  کــه ا اصولگرایــان تنــدرو هســتند 
دارنــد. البتــه  در مقالــه ای قبــل از انتخابــات ایــن مجلــس در ســایت اســپوتنیک 
کــه تصــور تغییــر ســاختار قــدرت در مجلــس خبــرگان  کــرده بودیــم  پیش بینــی 
ع اعضــای آن، تصــوری بیهــوده اســت؛ ولــی می توانــم  رهبــری بــه دلیــل نــو
بگویــم انتخــاب آیــت اهلل جنتــی بــه عنــوان رییــس ایــن مجلــس خــود بنــده 
کــرد. بــا توجــه بــه تعــداد آرای زیــاد آیــت اهلل جنتــی )51 رای( از  را نیــز شــوکه 
کــه دیگــر نــواب رییــس و اعضــای  میــان 86 رای و بــا توجــه بــه دیگــر آرایــی 
هیئــت رییســه مجلــس خبــرگان رهبــری بــه دســت آوردنــد، نــه فقــط ریاســت، 
بلکــه هیئــت رییســه مجلــس خبــرگان رهبــری هــم در اختیــار اصولگرایــان تنــدرو 

گرفــت.  قــرار 

اســامی   انقــاب  رهبــر  ســخنرانی های  از  یکــی  بــه  نیســت  بــد  اینجــا   در 
تبلیغــات  بــه  پاســخ  در  آن  در  کــه  انتخابــات  از  قبــل  خامنــه ای  اهلل  آیــت 
از  منظورشــان  داشــت  اظهــار  تنــدرو  اصولگرایــان  علیــه  غربــی  رســانه های 
کــرد و می تــوان  اصولگــرای تنــدرو، مــن )آیــت اهلل خامنــه ای( هســتم، اشــاره 
قــدرت  بــا  آیــت اهلل خامنــه ای  ایــن شــرایط طرفــداران خــط مشــی  بــا  گفــت 
مطلــق در مجلــس خبــرگان رهبــری حضــور دارنــد و ســکان اداره آن را در اختیــار 

گرفته انــد. 
کــه  بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از دشــمنان آیــت اهلل خامنــه ای امیــدوار بودنــد 
بــا در اختیــار گرفتــن مجلــس خبــرگان رهبــری بتواننــد بــا قــرار دادن ایــن مجلس 

در مقابــل آیــت اهلل خامنــه ای، موقعیــت رهبــری نظــام جمهــوری اســامی  ایــران 
کــه اتفاقــی بــرای وی پیــش آیــد، جریــان  کننــد یــا اینکــه در صورتــی  را تضعیــف 
مخالــف خــط مشــی آیــت اهلل خامنــه ای را مســلط بــر امــور کننــد، امــروزه می تــوان 
کــم بــرای هشــت ســال آتــی، نــه فقــط آیــت اهلل خامنــه ای تضعیــف  گفــت دســت 
نخواهــد شــد، بلکــه هــم ایشــان و هــم جریــان حامــی  ایشــان بــا اقتــدار بیشــتر بــه 
راه خــود ادامــه خواهنــد داد و انتخابــات امــروز هیئــت رییســه مجلــس خبــرگان 
قدرتمندتریــن  مطلــق،  صــورت  بــه  خامنــه ای  اهلل  آیــت  داد  نشــان  رهبــری 
کــه  شــخصیت در ایــران بــدون رقیبــی، »حتــی نزدیــک بــه وی« اســت؛ چــرا 
ایــن رای گیــری، نوعــی نظرســنجی غیرمســتقیم دربــاره ســطح محبوبیــت و 
کــه رهبــر   قــدرت وی نیــز بــه حســاب می آیــد. بــه هــر حــال ایــن مجلــس اســت 
وی  حامیــان  را  مجلــس  ایــن  مطلــق  کثریــت  ا وقتــی  و  می کنــد  انتخــاب  را 
تشــکیل می دهنــد، یعنــی وی )آیــت اهلل خامنــه ای( دارای اقتــدار مطلــق اســت.
ایــاالت متحــده  کــه غربی هــا مخصوصــا  گفــت شــرایطی  پایــان می تــوان  در 
 در برخــورد بــا برجــام و خــودداری از پایبنــدی بــه تعهــدات خــود مخصوصــا 
کردنــد، بــه وجــود آوردن جریــان مخالــف  در آزادســازی امــوال ایــران ایجــاد 
داخلــی  انتخابــات  نتیجــه  و  کــرده  تقویــت  العــاده  فــوق  را  ایــران  در  آنــان 
مجلــس خبــرگان رهبــری احتمــاال در مجلــس شــورای اســامی  نیــز تکــرار شــود 
ــا مســتقل مخالــف  ــه رو و ی و تصــور اینکــه ممکــن اســت برخــی نماینــدگان میان
کلــی نظــام جمهــوری اســامی  ایــران باشــند تصــور بیهــوده ای  سیاســت های 

اســت.

تحلیل  اسپوتنیک از انتخابات مجلس خبرگان:

انتخاب معنادار آیت اهلل جنتی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری

در پایان مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان
 روحانی: مجلس خبرگان برای شرایط سخت اطمینان بخش است

حتما بخوانید!
سرلشکر صفوی: دشمن درصدد... چهارشنبـــــه  5 خردادماه 21395
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کارخانه آلومینیوم  احداث 
مشترک ایران و هند در چابهار

معــاون ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
)ایمیــدرو( از تفاهــم احــداث کارخانه تولید آلومینیوم مشــترک 
میــان ایــران و هنــد خبــر داد. امیــر خرمی شــاد بــا اشــاره بــه ســفر 
هیئــت هنــدی بــه ایــران و امضــای 12 تفاهم نامــه اقتصــادی 
گفــت: در بیــن تفاهم نامه هــای امضــا شــده میــان ایــران و 
هنــد کــه در حضــور رییس جمهــور انجــام شــد یــک تفاهم نامــه 
معدنــی بیــن شــرکت نالکــوی هنــد و ایمیــدرو بــه امضــا رســید. 
پیــرو  نالکــو،  شــرکت  بــا  انجام شــده  تفاهــم  افــزود:  وی 
امضــای  بــه  کــه  بــود  گذشــته  مــاه  دو  حــدود  جلســات 
ــرار  ــاس آن ق ــه براس ک ــد  ــم ش ــی )MOU( خت ــه علم تفاهم نام
کــه  کارخانــه مشــترک آلومینیــوم در ایــران تاســیس شــود  شــد 
ــی  ــرژی آن طــرف ایران گاز و ان ــده  ــارکت تامین کنن ــن مش در ای
و تامین کننــده مــواد اولیــه تولیــد آلومینیــوم طــرف هنــدی 
باشــد. معــاون برنامه ریــزی و توانمندســازی ایمیــدرو بــا بیــان 
ــده قیمــت تمــام  اینکــه حمل ونقــل همچنــان معضــل باالبرن
کشــور بــه شــمار مــی رود، اظهــار  شــده محصــوالت مدنــی در 
کــرد: بحــث حمل ونقــل و نزدیکــی بــا آب هــای آزاد باعــث شــد 
کارخانــه، منطقــه آزاد چابهــار  مــکان احتمالــی احــداث ایــن 
باشــد؛ ضمــن اینکــه هنــد نیــز در نظــر دارد تــا فعالیت هــای 

گســترش دهــد. خــود را در محــدوده چابهــار 

 ورود دولت به بازار 
المپ و لوازم برقی

گســترده  بــا جــدی شــدن بحــران احتمالــی خاموشــی های 
بــرق  تولیــد و مصــرف  مــگاوات  کســری ۳۰۰۰  تابســتانی و 
ح جدیــد جمــع آوری المــپ و لــوازم خانگــی پرمصــرف و  طــر
فاقــد برچســب انــرژی در بــازار توســط وزارت نیــرو کلیــد خــورد. 
نشــان  بــرق  صنعــت  ســطح  در  گرفتــه  انجــام  محســابات 
می دهــد کــه بــا افزایــش یــک درجــه ای دمــای هــوا در روزهای 
تیــر و مردادمــاه ســال جــاری پیــک مصــرف بــرق ایــران حــدود 
احتســاب  بــا  کــه  می یابــد  جهــش  مــگاوات   ۷۵۰ تــا   ۵۰۰
افزایــش تعــداد مشــترکان در ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت 
گذشــته، خبرهــای خوشــی بــرای تامیــن پایــدار   مشــابه ســال 

و مطمئن برق تابستانی به گوش نمی رسد.

کاهش درآمدهای یزد در سال 94
ــه ریاســت رییــس  ــزد ب ــع اســتان ی ــز مناب ســتاد درآمــد و تجهی
کل  مدیــر  حضــور  بــا  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
کل امــور مالیاتــی  امــور اقتصــادی و دارایــی، نماینــده اداره 
دادســتان یــزد و ســایر اعضــا برگــزار شــد. »علــی نمــازی« دبیــر 
ایــن ســتاد در ایــن نشســت بــه ارایــه آمار عملکــرد درآمد اســتان 
ــت ــای عمومــی، مالیاتــی، مالکیــت دول ــک درآمده ــه تفکی  ب
درآمدهــای  و  خســارات  و  جرایــم  کاال،  فــروش  و  خدمــات 
کــرد: درآمــد اســتان در ســال گذشــته  متفرقــه پرداخــت و اعــام 
کــه نســبت بــه میــزان  بالــغ بــر 9۳۵ میلیــارد تومــان بــوده 
کاهــش یافتــه اســت. وی افــزود: ایــن  مصــوب، 1۳ درصــد 
کاهــش  میــزان درآمــد نســبت بــه ســال 1۳9۳ نیــز 4 درصــد 
اســتان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  کل  مدیــر  اســت.  یافتــه 
همچنیــن میــزان درآمد مالیات های مســتقیم اســتان، شــامل 
معوقــه اشــخاص غیردولتــی، حقــوق بخــش عمومــی، حقــوق 
بخــش خصوصــی، مشــاغل، مســتغات، ارث، نقــل و انتقــال 
ــر، ســفته و اوراق بهــادار  ک، حــق تمب ســرقفلی، ســهام و امــا
کــه نســبت بــه مصــوب  کــرد  را ۵2۷ میلیــارد تومــان اعــام 
ســال ۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت. نمــازی همچنیــن در این 
ــی اســتان در ســال 1۳94  کــه درآمــد وصول کــرد  جلســه اعــام 
مشــتمل بــر 94 درصــد درآمدهــای مالیاتــی، ســه درصــد جرایم 
کاال بــوده اســت. و خســارات و ســه درصــد خدمــات و فــروش 

افتتاح نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال در چهارمحال و بختیاری

دومیــن نمایشــگاه رســانه های دیجیتــال بــا حضــور رییــس 
اســامی ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنــگ  ملــی   شــبکه 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مســئوالن اســتان 
افتتــاح شــد. رییــس فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال 
کــرد:  و بختیــاری در حاشــیه افتتــاح ایــن نمایشــگاه اظهــار 
 دومیــن نمایشــگاه رســانه های دیجیتــال از 4 تــا 1۰ خردادمــاه
عاقه منــدان  پذیــرای   22 تــا   1۵ ســاعت  از  روزه  همــه 
کــرد: ایــن  کارگــران دهکــردی تصریــح  خواهــد بــود. جــواد 
کــه محصــوالت آن تــا ۵۰  نمایشــگاه دارای ۵1 غرفــه اســت 
غرفه هــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی  دارنــد.  تخفیــف  درصــد 
رایانــه ای  بازی هــای  تاییــد،  مــورد  دیجیتــال  شــرکت های 
امنیــت در فضــای ســایبری، خدمــات اینترنتــی و آنتی ویروس 
ــاالر خبرگزاری هــا، جنــگ شــادی  کــران فیلم هــای ارزشــی، ت ا
کــودکان بــا اســتفاده درســت از وســایل دیجیتــال و بعضــی 
مــوارد دیگــر غرفه هــای ایــن نمایشــگاه را تشــکیل می دهنــد.

کارت  تعویض 7 میلیون فقره 
بانک تجارت

ــده در  ــار منتشرش ــاره اخب ــارت درب ــک تج ــی بان ــط عموم رواب
کارت هــای  بعضــی از شــبکه های مجــازی دربــاره تعویــض 
ایــن بانــک توضیــح داد. در ایــن توضیــح آمــده اســت: تعــداد 
ح تعویــض هســتند  کــه مشــمول طــر کارت هــای ایــن بانــک 
کارت هــا نیــز  حــدود ۷ میلیــون فقــره اســت و تعویــض ایــن 
ــا در راســتای دســتورالعمل بانــک مرکــزی در خصــوص  دقیق
بانکــی شــبکه شــتاب  کارت هــای  یکسان ســازی خدمــات 
کــه بابــت تعویــض ایــن کارت هــا  صــورت می گیــرد. هزینــه ای 
از مشــتریان دریافــت می شــود تنهــا معــادل قیمــت تمــام شــده 
کارت اســت و هیچ گونــه درآمــدی بــرای بانــک بــه همــراه 
کارت  نخواهــد داشــت. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه تعویــض 
بــرای بیشــتر مشــتریان دارای تجــارت کارت، نصــف مبلــغ 
مصــوب بانــک مرکــزی معــادل 11 هــزار و ۵۰۰ ریــال خواهــد 
ــرده  ک گذشــته اعــام  ــارت روز  گفتنــی اســت بانــک تج ــود.  ب
کارت کــه ایــن بانــک بــه منظــور ارتقــای ســطح خدمــات   بــود 

بــر همیــن  را عــوض می کنــد و  کارت هــای مشــتریان خــود 
کارت هــای بانــک تجــارت از 62۷۳۵۳  اســاس پیش شــماره 
بــه ۵8۵98۳ تغییــر می یابــد و تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری 

کارت هــای ایــن بانــک عــوض خواهنــد شــد. کلیــه 

اخبار کوتاه

و عمــل  اقــدام  اقتصــاد مقاومتــی  در ســال  کیمیــای وطــن: 
بــه  دســتیابی  و  بومی ســازی  ســوی  بــه  حرکــت  ضــرورت 
می شــود.  احســاس  پیــش  از  بیــش  نویــن  فناوری هــای 
راســتای  نویــن در  گام هــای  از  یکــی  فنــاوری،  شــهرک های 
حرکــت بــه ســوی اقتصــاد مقاومتــی اســت. شــهرک فنــاوری 
وزیــران  اســت مصــوب هیئــت  شــهرکی صنعتــی  اصفهــان، 
فراهــم آوری  ضمــن  کــه  اصفهــان  شــهر  کیلومتــری   ۳9 در 
ــدی  ــاور تولی ــای فن ــتقرار واحده ــرای اس ــب ب ــاخت مناس زیرس
گــرد آوری و تجمیــع اجــزای دخیــل  خدماتــی و مشــاوره ای، بــا 
نرم افــزاری  حمایت هــای  ارایــه  زمینــه  فنــاوری،  توســعه  در 
ــک  کوچ ــرد،  ــدی خ ــای تولی کاره ــب و  کس ــاد  ــت ایج الزم جه
و متوســط مبتنــی بــر فناوری هــای جدیــد را فراهــم آورده و از 
طــرف دیگــر بــا اشــاعه فناوری هــای جدیــد در کســب و کارهای 
تولیــدی، زمینــه ارتقــای تــوان رقابتــی و توســعه فعالیت هــای 

آن هــا را پدیــد مــی آورد.
  تفاوت شهرک فناوری با شهرک صنعتی

شــهرک های فنــاوری، نســل ســوم شــهرک های صنعتــی در 
گــر نســل اول شــهرک های صنعتــی در ایــران  ایــران هســتند. ا
کارگاه هــای صنعتــی  بــرای ســاخت  زمینــی  را صرفــا شــامل 
بگیریــم  نظــر  در  صنعتــی  شــاخه  و  رشــته  نــوع  همــه  بــرای 
نســل دوم شــهرک های صنعتــی تخصصی تــر شــدند؛ بــه ایــن 
کــه واحدهــای صنعتــی همگــن در یــک مــکان مســتقر  معنــا 
کــز رشــد  می شــدند؛ در نهایــت بــا توجــه بــه مــوج ایجــاد مرا
ایجــاد  ضــرورت  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  دانشــگاهی 
در  کــه  آمدنــد  وجــود  بــه  شــهرک های صنعتــی  ســوم  نســل 
کــه  واقــع حلقــه مکملــی بــرای پارک هــای علمی فنــاوری - 
کــه دانــش  کســانی  کنــار دانشــگاه ها هســتند - شــده اند.  در 

فنــی دارنــد و نمونــه تجــاری محصــول خــود را ســاخته اند و 
تصمیــم بــه تولیــد صنعتــی داشــته باشــند، در شــهرک فنــاوری 
مجموعــه ای  فنــاوری  شــهرک های  در  می شــوند.  مســتقر 
مرکــز  ماننــد  دانش بنیــان  صنایــع  ویــژه  زیرســاخت های 
و  مرجــع  آزمایشــگاه های  کار،  و  کســب  مشــاوره  خدمــات 
شــهرک  اجــزای  کــه  دارنــد  وجــود  اســتیجاری  کارگاه هــای 

می دهنــد. تشــکیل  را  فنــاوری 
  مزایای استقرار در شهرک فناوری

برخــورداری از معافیت هــای مناطــق آزاد تجــاری در رابطــه 
کار، اســتقرار شــرکت ها در یــک محیــط  بــا مالیــات و قانــون 

پیشــرفته در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی و همچنیــن 
قــرار داشــتن در یــک مجتمــع تحقیقاتــی و فنــاوری و اســتفاده 
از مزایــای همجــواری واحدهــای فنــاور تولیــدی بــا یکدیگــر 
گرفتــن در شــبکه ملــی انتقــال فنــاوری و دسترســی بــه  قــرار 
ظرفیت هــای آن در ســطح ملــی و بیــن المللــی، تســهیل در اخذ 
گواهــی دانش بنیــان و برخــورداری از مزایــای قانــون حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان، فراهــم شــدن بســتر مناســب بــرای 
ایجــاد شــبکه ها و خوشــه صنایــع نویــن را می تــوان بــه عنــوان 
مزایــای عــام اســتقرار در شــهرک های فنــاوری برشــمرد. البتــه 
بــه صــورت خــاص، شــهرک فنــاوری اصفهــان از مزیت هایــی 

آب  راه،  امکـــانات  بــه  ســــریع  و  آســان  دستـــرسی   همچــون 
امــکان  همچنیــن  و  پرســرعت  اینترنــت  مخابــرات،  بـــرق، 
شــرکت های  بــرای  زمیــن  از  بهره بــرداری  حــق  پرداخــت 
دانش بنیــان بــه صــورت ۵ درصــد نقــد و باقــی طــی 48 قســط 

می باشــد. برخــوردار 
کشور گستردگی شهرک های فناوری در سطح    

هیئــت  مصــوب  فنــاوری  شــهرک   ۷ حاضــر  حــال  در   
حــوزه  یــک  کــدام  هــر  کــه  داریــم  کشــور  ســطح  در  وزیــران 
شــهرک  تخصصــی  حــوزه  می دهنــد.  پوشــش  را  تخصصــی 
کــه شــامل  فنــاوری اصفهــان، تولیــد مــواد پیشــرفته اســت 
ســرامیک های پیشــرفته، پلیمرهــای پیشــرفته، مــواد فلــزی 
خراســان  فنــاوری  شــهرک  کامپوزیت هاســت؛  و  پیشــرفته 
ــوژی، شــهرک فنــاوری آذربایجــان  رضــوی در حــوزه بیوتکنول
شــرقی در حــوزه خــودرو، شــهرک فنــاوری آذربایجــان غربــی 
حــوزه  در  فــارس  فنــاوری  شــهرک  الکترونیــک،  حــوزه  در 
حــوزه  در  تهــران  فنــاوری  شــهرک  پتروشــیمی،  و  شــیمی 
ــدان در  ــاوری هم ــهرک فن ــات و ش ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
کــه دارای مصوبــه از هیئــت  کانی هــای غیرفلــزی اســت  حــوزه 

می باشــند. وزیــران  محتــرم 
  شهرک فناوری اصفهان

کــردن مراحــل  شــهرک صنعتی فنــاوری اصفهــان پــس از طــی 
مطالعاتــی، طراحــی و اجرایــی از ســال 1۳92 در فــاز یــک آمــاده 
گــذاری زمیــن بــه شــرکت های دانش بنیــان  بهره بــرداری و وا
بــه  فناوری تولیــدی موفــق  واحــد  کنــون 12  تا اســت.  شــده 
دریافــت تاییدیــه شــورای راهبــری شــهرک بــرای دریافت زمین 
کــه از ایــن تعداد یک واحــد آن در  و اســتقرار در شــهرک شــده اند 
حــوزه تولیــد فیلتــر نانــو خــودرو بــه بهره بــرداری رســیده اســت. 

نگاهی به شهرک صنعتی فناوری اصفهان

 تجاری سازی فناوری های نوین

کیمیــای وطــن: وزیــر اقتصــاد و علــوم جامعــه دیجیتــال ایالــت 
تورینگــن آلمــان بــه همــراه هیئــت 4۰ نفــری از بازرگانــان و فعــاالن 
کردنــد تــا عــاوه بــر  کشــور از فــوالد مبارکــه بازدیــد  اقتصــادی ایــن 
آشــنایی بــا خطــوط تولیــد ایــن بنــگاه اقتصــادی از پتانســیل و 
توانمندی هــای بزرگ تریــن فوالدســاز خاورمیانــه بهره مند شــوند. 

ولفگانــگ تیفــن ِز بــا اشــاره بــه حضــور خــود 
و هیئــت اقتصــادی ایالــت تورینگــن آلمــان 
فرآینــد  گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  در 
کــه  تولیــد محصــوالت فــوالدی ایــن شــرکت 
بــه صــورت کامــا اتوماتیــک و بــا تکنولــوژی 
پیشــرفته ای تولیــد می شــود، مــا را تحــت 
تاثیــر فــراوان قــرار داد. وی صنایــع فــوالدی 
کشــور  را یکــی از بنیادی تریــن صنایــع هــر 
تاثیــر  فــوالدی  صنایــع  گفــت:  و  دانســت 

کشــورها دارد و در واقــع ســتون فقــرات آن  بســزایی در اقتصــاد 
کــه ســتون فقــرات ایمنــی داشــته باشــد،  کشــوری  کشــور اســت و 
پیشــرفت جالــب توجهــی خواهــد داشــت. تیفــن ِز بــا اشــاره بــه 
نشســتی کــه بــا دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت داشــت 

افــزود: بــا توافــق انجام شــده ایــران بــا جامعــه بیــن المللــی، ایــران 
کــه مبنــای ایــن فصــل جدیــد احتــرام  وارد برهــه جدیــدی شــد 
گفت وگــوی شــفاف و اراده بــرای همکاری هــای بیشــتر  متقابــل، 
اســت و بــا ایــن تدبیــر ایــران می توانــد جایــگاه هم طــراز خــود را در 
جوامــع بیــن المللــی بازپس گیــرد کــه مــا در ایــن میــان نیــز خواهــان 
ایــران و شــرکت  بــا  همکاری هــای دو جانبــه 
ــزارش  گ ــن  ــر همی ــا ب ــتیم. بن ــه هس ــوالد مبارک ف
در ایــن دیــدار دکتــر بهــرام ســبحانی و جمعــی از 
معاونــان و مدیــران شــرکت فــوالد مبارکه حضور 
بــه  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر  کــه  داشــتند 
تشــریح شــرایط صنعــت فــوالد در ایــران و جهان 
پرداخــت و گزارشــی از فرآینــد تولیــد محصــوالت 
گــروه  در فــوالد مبارکــه و معرفــی شــرکت های 

کــرد.  فــوالد مبارکــه ارایــه 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه ســفر هیئت هــای 
باشــد  دوجانبــه  همکاری هــا  بایــد  گفــت:  ایــران  بــه  اروپایــی 
از  ســرمایه گذاری  و  مالــی  منابــع  و  تکنولــوژی  تامیــن  بــرای  و 

کنیــم. اســتفاده  طــرف  دو  پتانســیل های 

ایالت تورینگن آلمان به دنبال همکاری با فوالد مبارکه اصفهان

کیمیــای وطــن: دومیــن دوره از نمایشــگاه بیــن المللــی ســنگ 
کفپــوش خاورمیانــه روز ۳ خردادمــاه بــا  ســرامیک و فــرش و 
حضــور شــیخ حمــدان بــن رشــید آل مکتــوم، وزیــر اقتصــاد و 
صنعــت امــارات متحــده عربــی و هیئــت همــراه بــه صــورت 
مــورد  و  شــد  افتتــاح  دبــی  جهانــی  تجــارت  مرکــز  در  رســمی 

دوره  ایــن  در  گرفــت.  قــرار  بازدیــد 
 4۰۰ از  بیــش  نمایشــگاه ها،  از 
جهــان  کشــور   2۷ از  مشــارکت کننده 
آخریــن محصــوالت و تکنولوژی هــای 
و  گذاشــته اند  نمایــش  بــه  را  خــود 
در  نمایندگانــی  بــا  نیــز  ایــران  کشــور 
زمینــه ســنگ های مرمریــت و تراورتــن 
لعابــدار  کاشــی  رودخانــه ای،  ســنگ 
در  ماشــینی  فــرش  و  پرســان  کاشــی 

 ایــن دو نمایشــگاه حضــور دارد. در روز اول ایــن رویــداد جهانــی
کارگاه هــای آموزشــی بــا موضوعــات رفــع مشــکات  ســمینارها و 
کاشــی و ســنگ های طبیعــی، وضعیــت بــازار جهانــی  نصــب 
چندیــن  و  شــمالی  آمریــکای  در  تجــارت  چگونگــی  ســنگ، 

تــا  نمایشــگاه ها  ایــن  شــد.  برگــزار  دیگــر  تخصصــی  ســمینار 
روز پنجشــنبه 6 خردادمــاه در مرکــز تجــارت جهانــی دبــی و 
ادامــه خواهــد داشــت.  رویــداد مرتبــط دیگــر  بــا ۷  همزمــان 
شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان اصفهــان نماینــده 
برگزارکننــده   dmg events نمایشــگاهی  شــرکت  انحصــاری 
نمایشــگاه ها  ایــن  در  ایــران  ملــی  پاویــون 
در  ایرانــی  مشــارکت کنندگان  میزبــان  و 
کــه دبــی  نمایشــگاه های مذکــور اســت. از آنجــا 
منطقــه  اقتصــادی  مهــم  شــهرهای  از  یکــی 
تجارت هــای  ســوی  بــه  خاورمیانــه  دروازه  و 
گرفتــه اســت، حضــور در ایــن  بیــن المللــی نــام 
رویدادهــا، فرصت مغتنمی بــرای تولیدکنندگان 
ــه  ــا محصــوالت خــود را ب و تجــار ایرانــی اســت ت

کننــد.  معرفــی  جهانــی  خریــداران 
آینــده در  ایــن نمایشــگاه طــی چنــد روز  امیــد اســت برپایــی 
راســتای ارتقــای صــادرات غیرنفتــی و توســعه تجــارت خارجــی 
راهگشــا بــوده و فرصتــی دوبــاره بــرای ورود محصــوالت ایرانــی 

کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و جهــان باشــد. ــه  ب

کــه ارزیابی هــای صورت گرفتــه بیانگــر نارضایتــی مصرف کننــدگان  ــی  در حال
از خدمــات ارایــه شــده در شــبکه خدمــات پــس از فــروش خودروســازان و 
ارایــه  خدمــات  شــدند  موظــف  شــرکت ها  ایــن  خودروســت،  واردکننــدگان 
کننــد. چنــدی پیــش، اصاحیــه آیین نامــه  گارانتــی  شــده در ایــن حــوزه را 
وزارت  بــه  خــودرو  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  قانــون  اجرایــی 
یکــی  براســاس  شــد.  ابــاغ  خودروســازان  و  تجــارت  و  معــدن   صنعــت، 
از بندهــای ایــن قانــون، خدمــات ارایــه شــده در شــبکه خدمــات پــس از 
فــروش خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو و همچنیــن قطعــات تعویضــی 
گارانتــی )تضمیــن( شــده اســت. در ایــن زمینــه  در ایــن شــبکه مشــمول دوره 
ــف  ــودرو موظ ــده خ ــت: »عرضه کنن ــده اس ــد ش کی ــون تا ــن قان ــاده 2۳ ای در م
کنــد  اســت نمایندگی هــای مجــاز شــبکه خدمــات پــس از فــروش خــود را ملــزم 
تــا ضمــن ارایــه صورتحســاب خدمــات بــه مصرف کننــده، خدمــات ارایــه شــده 
را بــه مــدت دو مــاه یــا ۳۰۰۰ کیلومتــر، هــر کــدام کــه زودتر فرابرســد و همچنین 
قطعــات تعویضــی خــودرو را بــه مــدت 6 مــاه یــا 1۰ هــزار کیلومتــر، هــر کــدام که 
گــر خدمــات ارایــه شــده یــا قطعــات  زودتــر فرابرســد، ضمانــت کنــد.« بنابرایــن ا
گارانتــی یــاد شــده دچــار خرابــی شــود و نیــاز  تعویضــی خــودرو در مدت زمــان 
کنــد، شــرکت عرضه کننــده خــودرو موظــف  بــه تعمیــر و تعویــض دوبــاره پیــدا 

بــه حــل عیــب یــا تعویــض رایــگان قطعــات مربوطــه خواهــد بــود.

خ ســود بانکــی زمــان  ــر ــاره ن کاهــش دوب ــا  کل بانــک مرکــزی در رابطــه ب رییــس 
کــه ایــن رونــد تــا رســیدن بــه میــزان متناســب  گفــت  مشــخصی را اعــام نکــرد؛ امــا 
بــا تــورم ادامــه خواهــد داشــت. وی در عیــن حــال هیــچ پاســخی در رابطــه بــا 
تعییــن تکلیــف دارایــی دو میلیــارد دالری نداشــت. در حالــی اخیــرا رییــس شــورای 
کــه احتمــاال تــا دو هفتــه آینــده دربــاره  کــرده بــود  هماهنگــی بانک هــا اعــام 
خ ســود بانکــی بانک هــا تشــکیل جلســه می دهنــد و بــا یکدیگــر  کاهــش دوبــاره نــر
کــه ولــی اهلل ســیف در حاشــیه همایــش ســاالنه سیاســت های  توافــق می کننــد 
کــه زمــان مشــخصی بــرای ایــن موضــوع وجــود نــدارد.  کــرد  پولــی و ارزی اعــام 
خ ســود  کاهــش نــر کل بانــک مرکــزی توضیــح داد: هــدف بانــک مرکــزی  رییــس 
خ تــورم اســت و بــا توجــه بــه اینکــه  بانکــی تــا رســیدن بــه رقمــی متناســب بــا نــر
تــورم در مســیر کاهشــی قــرار داشــته و تــا تک رقمــی شــدن نیــز پیــش خواهــد رفــت، 
کاهــش ســود بانکــی ادامــه دارد. وی همچنیــن از افزایــش نظــارت بیشــتر  رونــد 
گفــت و افــزود: بــا تحــوالت اخیــر  بــر بانک هــا در اجــرای ســودهای مصــوب ســخن 
در حــوزه نظــارت بانــک مرکــزی، حلقــه نظارتــی تنگ تــر و جدی تــر خواهــد شــد؛ 
کــه اخیــرا پرونــده پنــج بانــک در هیئــت انتظامــی بانــک مرکزی بررســی  به طــوری 

و دربــاره آن هــا رای نیــز صــادر شــده اســت.

کشــور  معــاون وزیــر و رییــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 
کلــی  گفــت: مطابــق بــا اصــل ۵۰ قانــون اساســی در راســتای سیاســت های 
کــه در ســال 1۳94 مصــوب شــد، فعالیت هــای اقتصــادی  محیــط زیســت 
گرفتــن محیــط زیســت ممنــوع اعــام شــده اســت.  مخــرب و بــدون در نظــر 
ــا  ــه ب ک ــران و آلمــان  محمــد شــکرچی زاده در ســمینار یــک روزه مشــترک ای
کیــد بــر توســعه پایــدار شــهر اصفهــان برگــزار شــد، ضمــن یــادآوری 8 مــورد  تا
کــرد: اصــل  از اســناد فرادســتی تدویــن شــده در خصــوص زیســت بوم اظهــار 
کــه در ســال 1۳94 تدویــن و تصویــب شــد بــه تفصیــل  ۵۰ قانــون اساســی 
کــرده  درخصــوص مــوارد مهــم و اهــم حفاظــت از محیــط زیســت اشــاره 
کنتــرل آالینده هــا، اقلیــم، حمــل و نقــل و  اســت. ســامت، زیســت بوم، 
ح شــده در ایــن اصــل اســت.  اســتفاده از فناوری هــای روز از بایدهــای مطــر
وی ادامــه داد: در ایــن اصــل، تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی مخــرب 
زیســت بوم در صــورت عــدم توجــه بــه اصــاح و بهینه ســازی ممنــوع اعــام 
کــرده اســت دربــاره تمــام ابعــاد زیســت محیط  شــده اند و مدیــران را موظــف 
آالینده هــای  فرســایش،  کیزگــی،  پا ســکونت،  محیــط  ســامت  شــامل 
کاهــش اثــرات مخــرب بــر آن، حمــل و نقــل  کنتــرل اقلیــم و  غیرمجــاز، 
ک و ســبز و همچنیــن اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــرای  عمومــی پــا

کننــد و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. پیشــبرد ایــن اهــداف تــاش 

گارانتی شد خدمات خودرو مشمول 

شرط دولت برای پرداخت وام به صنایع
از دولــت  یافــت وام  کــه مشــمول در ح هــای نیمه تمامــی  اینکــه طر بــه  بــا اشــاره  یــر صنعــت  محســن صالحی نیــا، معــاون وز

یــت بــازار نبایــد مشــکل داشــته باشــند. می شــوند بایــد تــا پایــان ۹۵ تکمیــل شــوند، گفــت: ایــن واحدهــا بــه لحــاظ مدیر

در قاب تصویر

کاهش سود بانکی: نظر سیف درباره 

کاهش سود بانکی ادامه دارد 
فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع است

ذوب آهن 

نگاهی به صرفه جویی و 
بهینه سازی مصرف در ذوب آهن

روز  ســال،  هــر  خــرداد  اول  وطــن:  کیمیــای 
برزگداشــت ملــی بهــره وری و بهینه ســازی مصــرف 
رقابتــی  عرصه هــای  در  اســت.  شــده  نامگــذاری 
و  پژوهــش  بــا  کــه  هســتند  موفــق  ســازمان هایی 
کار بــردن  مطالعــه، موفــق بــه یافتــن راهکارهــا و بــه 
ارتقــای  و  مصــرف  بهینه ســازی  راســتای  در  آن 

می شــوند. بهــره وری 
کلیــه کشــورها چــه توســعه یافته و   امــروزه در اقتصــاد 
چــه در حــال توســعه، بهــره وری و مصــرف بهینــه بــه 
اولویتــی ملــی تبدیــل شــده اســت؛ زیــرا رشــد و ارتقــا را 

گــون بــه ارمغــان مــی آورد.  گونا در عرصه هــای 
قاســمی پور  مهنــدس  بــا  بهانــه  همیــن   بــه 
گفت وگــو  بــه  آهــن  ذوب  بلنــد  کــوره  قائم مقــام 
کــوره  نشســتیم. مهنــدس قاســمی پور، قائم مقــام 
دســت  در  پروژه هــای  دربــاره  آهــن  ذوب  بلنــد 
صرفه جویــی  راســتای  در  مدیریــت  ایــن  اقــدام 
تزریــق  پــروژه  می گویــد:  مصــرف  بهینه ســازی  و 
قــرار  مربوطــه  پیمانــکار  تعییــن  مرحلــه  در  زغــال 
دارد. بهینه ســازی ســرند بونکرهــای ۳ و 4 و ۵ و 
کاهــش  کــوره بلنــد شــماره 2 بــه منظــور  گلومــرات  6 آ
ــری  ــش نفوذپذی ــت افزای ــه جه ــز و نرم ــای ری دانه ه
اجــرای  اســت.  اقــدام  دســت  در  بلنــد  کــوره  شــارژ 
کســیژن ازطریــق سیســتم  پــروژه تزریــق مســتقیم ا
کــوره بلنــد شــماره ۳ در مرحلــه نهایــی  هــوای دم بــه 
همــراه  بــه  زغــال  پــودر  آزمایشــی  تزریــق  اســت.  
بــا  پایلــوت  ح  طــر کــه  مایــع  کمکــی  ســوخت های 
و  بهینه ســازی  و  اســت  شــده  انجــام  موفقیــت 
کــوره بلنــد  اجــرای سیســتم تزریــق ســوخت مایــع بــه 

می باشــد.  اجــرا  حــال  در   2 شــماره 
از   94 ســال  در  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
بــه  بازفرآوری شــده  شــارژی  مــواد  مصــرف  طریــق 
جــای مــواد اصلــی چــه صرفه جویی هایــی صــورت 
کک  کــرد: مصــرف 11۵49 تــن  گرفتــه اســت، اظهــار 
کــوره بلنــد شــماره 2، مصــرف  ۳۰-1۵ میلیمتــر در 
کــوره بلنــد شــماره  ۵۳1۰۷ تــن کک ۳۰ + میلیمتــر در 
در  میلیمتــر   1۵-۳۰ کک  تــن   11298 مصــرف   ،۳
کــوره بلنــد شــماره ۳، مصــرف بالــغ بــر 61۳ تــن زغــال 
کوره هــای 2 و ۳  ســنگ آنتراســیت درشــت دانه در 
گلومــرات 6 + میلیمتــر  و مصــرف مقــدار 141۷ تــن آ
کــه ارقــام  کــوره بلنــد شــماره ۳ انجــام شــده اســت  در 

شــایان ماحظــه محســوب می شــوند. 
افزایــش  درخصــوص  بلنــد  کــوره  قائم مقــام 
بدیــن  را  موثــر  عوامــل  نیــز  کوره هــا  راندمــان 

کاری دهانــه  فشــار  افزایــش  کــرد:  عنــوان  ترتیــب 
اتمســفر   1/2۵ تــا   ۳ و   2 شــماره  بلندهــای  کــوره 
انجــام تغییــرات و  اســاس شــرایط تکنولــوژی،  بــر 
کــوره بلندهــا و اصــاح  بــه  روش هــای شــارژ مــواد 
ماتریس هــای بارگیــری در جهــت افزایــش راندمــان 
کوره هــا، افزایــش درجــه حــرارت هــوای دمشــی  کار 
کســیژن بــه گاز طبیعــی و ا  و افزایــش میــزان تزریــق 

کوره ها.   
ــش  کاه ــدازه در  ــه ان ــا چ ــک ت ــماره ی ــوره ش ک ــف  توق
جملــه  از  نیــز،  اســت  بــوده  موثــر  انــرژی  مصــرف 
در  قاســمی پور  مهنــدس  کــه  بــود  ســواالت  ســایر 
کــوره بلنــد شــماره یــک  گفــت: توقــف  پاســخ چنیــن 
کک بــه جــای  باعــث شــد تــا منابــع موجــود خصوصــا 
کاری  پاییــن  راندمــان  و  کــوره  ســه  بیــن  تقســیم 
اســتفاده   ۳ و   2 شــماره  بلنــد  کــوره  دو  در  کوره هــا 
پارامترهــای  افزایــش  امــکان  نتیجــه  کــه در  شــود 
دمشــی میســر شــد و تنهــا در یــک مــورد مهــم مصــرف 
کک متالــورژی بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل چــه از 
کیلوگــرم  لحــاظ کمیــت تولیــد و هزینــه از حــدود ۵6۰ 
ــا قبــل از توقــف  ــن چــدن تولیــدی ت ــه ازای یــک ت ب
کیلوگــرم بــه ازای  کــوره بلنــد شــماره یــک بــه 46۳ 
کاهــش   9۵ اردیبهشــت ماه  بیســتم  تــا  تــن  یــک 
از  بعضــی  شــرایط  خصــوص  در  وی  اســت.  یافتــه 
گذشــته در دســت پیگیــری  کــه در ســال  پروژه هــا 
نــوار  پــروژه جایگزینــی  کــرد:  بوده انــد خاطرنشــان 
بررســی  دســت  در  توزیــن  گــن  وا جــای  بــه  نقالــه 
و مســدودکننده مجــرای دو  متــه  تعویــض  اســت؛ 
و  )قبلــی(  روســی  سیســتم  دمونتــاژ  بــا  یــک  کــوره 
آماده ســازی بســتر سیســتم دانگــو )جدیــد( در حــال 
پــروژه نصــب وان ســرباره  اجــرا ســت؛ نقشــه های 
کــوره ۳ آمــاده و جلســات آمادگــی و هماهنگــی در 
خصــوص ســاخت قطعــات و نحــوه اجــرا در حــال 
پــودر  تزریــق  ح  طــر پــروژه  و  می باشــد  برگــزاری 
شــرکت های  شناســایی  و  بررســی  بــا  نیــز  زغــال 
قــرار پیمانــکار  انتخــاب  پایانــی  مراحــل  در   معتبــر 

 دارد.

حتما بخوانید!
3نظر سیف درباره کاهش سود بانکی چهارشنبه   5 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 162 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی در بازار

33 میلیون تومان

45 میلیون تومان

x33 ام وی ام

 ام وی ام 530

H315 ام وی ام

x60 لیفان

لیفان 620

دنا

 رانا 

46 میلیون تومان

58 میلیون تومان

40 میلیون تومان

44 میلیون و 500 هزار تومان

66 میلیون تومان

کشور جهان حضور صنعت سنگ ایران در جمع نمایندگان 27 



شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران:
نظام شهري متعادل توسعه پايدار 

شهری را محقق می کند
كــه توســعه پايــدار  گفــت: مهم تريــن علتــي  شــهردار اصفهــان 
اســت،  متعــادل  شــهري  نظــام  مي كنــد،  محقــق  را  شــهری 

نداريــم. توجهــی  آن  بــه  شــهرهايمان  در  مــا  كــه  موضوعــی 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه اي شــهرداري اصفهان، مهدي 
جمالي نــژاد در حاشــیه ســمینار مشــترک ايــران و آلمــان بــا عنــوان 
»توســعه پايــدار شــهری اصفهــان« كــه در دانشــگاه اصفهــان برگزار 
كــه  كــرد: عناصــر و مفاهیمــي  شــد در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
كــه متصــل بــه  شــهرهاي پايــدار را رقــم مي زنــد، صفاتــي هســتند 
صفــات الهــي و انســاني هســتند.وي بــا بیــان اينكــه بــراي توســعه 
پايدار شــهر اصفهان بايد از تجارب كشــورها و شــهرهاي ديگر هم 
كــرد: بــه جــاي اينكــه دنبــال معلول هــا  كنیــم، تصريــح  اســتفاده 
كــه  باشــیم بايــد بــه دنبــال علت هــا بگرديــم و مهم تريــن علتــي 
ــت  ــادل اس ــهري متع ــام ش ــد، نظ ــق مي كن ــدار را محق ــعه پاي توس
كــه مــا در شــهرهايمان بــه آن توجهــی نداريم.شــهردار  موضوعــی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ســمینار مشــترك ايــران و آلمــان ادامــه داد: 
كشــور داريــم، بايــد  ارتباطــات دوســويه بســیار خوبــي بــا ايــن 
گرفتــه و  كــه كشــور آلمــان در زمینــه مختلــف دارد  تجــارب خوبــي 
بــا بومي ســازي ايــن تجــارب اصفهــان را بــه شــهري پايــدار تبديــل 
ــه اينكــه شــاخصه هايي ماننــد شــهر ســبز،  ــا اشــاره ب كنیــم.وي ب
 بــوم شــهر، دوســت دار طبیعــت و ... در بســتري فراهــم مي شــود 
كــه مــا توزيــع امكانــات و خدمــات را بــه طــور يكســان بــراي تمــام 
شــهرهاي كوچــك و اســتان هاي ديگــر فراهــم كنیــم، اضافــه كرد: 
كــه امكانــات و توزيــع خدمــات در شــهرهاي  ايــن صحیــح نیســت 
ديگــر نباشــد و اصفهــان بــا ســرريز جمعیــت مواجــه شــود و روزي 

كــه شــهر و جمعیــت اســتان يكــي شــود.  برســد 

قهوه  شهر زیرزمینی ایران
 زنده شد

آيیــن جان بخشــی بــه قهــوه »انوشــه« بــا حضــور معــاون توســعه 
از  تــن  چنــد  و  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  مديريــت 
نوش آبــاد  زيرزمینــی  شــهر  ورودِی  در  نوش آبــاد  محلــی  مســؤالن 
برگــزار شــد. ســمیع اهلل حســینی  مــكارم، معــاون توســعه مديريــت 
گردشــگری بــه غذاهــا،  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنايــع دســتی و 
نوشــیدنی ها و خوردنی هــای خاصــی كــه بــه عنــوان میــراث فرهنگــی 
كــه در نوش آبــاد  كــرد و دربــاره  قهــوه »انوشــه«  تلقــی می شــود، اشــاره 
كودكــی در ايــن ديــار طعــم قهــوه  گفــت: از دوران  آمــاده می شــد، 
كــه هــم در آيین هــای شــادی و هــم  خــاص »انوشــه« را بــه يــاد دارم 
ــپس از  ــینی مكارم س ــد. حس ــتفاده می ش ــاده و اس ــوگ آم ــن س در آيی
شــهردار نوش آبــاد و میــراث فرهنگــی آران و بیــدگل و مديــر مجموعــه 
كــه همــت و ابتــكار به خــرج  ــاد  و راهنمايــان شــهر زيرزمینــی نوش آب
ــیدند،  ــاره بخش ــی دوب ــمند را جان ــی ارزش ــراث فرهنگ ــن می داده و اي

ــرد. ك ــی  قدردان

اخبار  کوتاه 

ح توسعه   اجرای طر
خطوط پردازش زباله در اصفهان

ــی شــهرداری  ــود آل ك ــه تولیــد  كارخان ــر  کیمیــای وطــن: مدي
ح اصــاح و توســعه خطــوط پــردازش  اصفهــان از اجــرای طــر
كارخانــه بــه منظــور ســاده و راحت تــر  پســماند تــر در ايــن 
افزايــش  همچنیــن  و  انســانی  نیــروی  بــرای  كار  كــردن 
بــا  كارخانــه خبــر داد. مجیــد قاســمی  ايــن  بهــره وری در 
ــر روی 4 خــط  ــا دی مــاه امســال ب ح ت بیــان اينكــه ايــن طــر
ح،  كــرد: در ايــن طــر پــردازش مــواد اجرايــی می شــود، اظهــار 
طــول نوارهــای نقالــه افزايــش و ســرعت عبــور پســماندها از 
كاهــش پیــدا می كنــد.  روی نوارهــا جهــت جداســازی بهتــر، 
شــرايط  در  مــواد  جداســازی  میــزان  هــر  داد:  ادامــه  وی 
كار افزايــش پیــدا می كنــد.  بهتــری انجــام شــود، بهــره وری 
ــی شــهرداری اصفهــان افــزود:  كــود آل ــه تولیــد  كارخان ــر  مدي
خطــوط  پــردازش  و  اصــاح  ح  طــر اجــرای  بــا  همزمــان 
ح تصفیــه پســاب انســانی و صنعتــی ايــن  پســماندها، طــر
ح هــای زيســت محیطی اجرا  كارخانــه در راســتای اجــرای طر
می شــود. وی میــزان تولیــد پســاب انســانی را حــدود 10 متــر 
ــه را حــدود 15  كارخان مكعــب در روز و پســاب صنعتــی ايــن 
گفــت: بــا اجــرای ايــن  كــرد و  تــا 20 متــر مكعــب در روز اعــام 
ح می تــوان از آب تصفیــه شــده بــرای آبیــاری فضــای  طــر
ح  كــرد. قاســمی بــا بیــان اينكــه بــا اجــرای طــر ســبز اســتفاده 
هاضــم، شــیرابه تولیــدی از مــواد آلــی پســماند تــر در ايــن 
ح  كــرد: فنــاوری ايــن طــر فرآينــد اســتفاده می شــود، تصريــح 
كشــور در حــال  كشــور اســت و بــرای ورود آن بــه  ج از  در خــار

انتخــاب ســرمايه گذار هســتیم. 

کسیناسیون  گلپایگان، آغازگر وا
 لمپی اسکین

 معــاون ســامت اداره كل دامپزشــكی اســتان اصفهــان گفــت: 
كسیناســیون بیمــاری لمپــی اســكین در  گلپايــگان آغازگــر وا
كشــتكار اظهــار داشــت:  ســطح اســتان اصفهــان شــد. محمــد 
بیمــاری لمپــی اســكین، يكــی از بیماری هــای مهــم ويروســی 
خونخــوار  مگس هــای  نیــش  طريــق  از  كــه  اســت  نوپديــد 
انتقــال پیــدا می كنــد. وی بیــان داشــت: دامــداران جهــت 
پیشــگیری از ايــن بیماری بايد الزامات بهداشــتی قرنطینه ای 
دامپزشــكی را رعايــت و عــاوه بــر سمپاشــی دامداری هــای 
ــد. وی  كنن ــدام  ــع اق ــه موق ــیون ب كسیناس ــه وا ــبت ب ــود نس خ
كسیناســیون علیــه تــب  كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه وا كیــد  تا
كســن  وا تزريــق  اســت،  انجــام  حــال  در  همزمــان  برفكــی 
بــا  ايمنــی  تداخــل  هیــچ  اســكین،  لمپــی  بیمــاری  علیــه 
بــا  می تواننــد  دامــداران  نمی كنــد؛  ايجــاد  برفكــی  تــب 
كسیناســیون دام هــای خــود اقــدام   اطمینــان خاطــر بــرای وا

 كنند.

اخبار کوتاه 

و  چهــارم  روزهــای  طــی  يــزد  شــهر  امســال  وطــن:  کیمیــای 
پنجــم خردادمــاه، میزبــان هفتمیــن اجــاس مجمــع جهانــی 
اســام اســت. مجمــع جهانــی اســام از مهم تريــن نشســت های 
ــد  انديشــمندان و اتاق هــای فكــر دنیــای اســام بــه شــمار می آي
اســام  انديشــمندان جهــان  از  بســیاری  كــه هرســاله میزبــان 
از سرتاســر جهــان اســت. ايــن اجــاس ســعی دارد تــا بــا تكیــه 
كشــورهای اســامی، چهــره واقعــی اســام را بــه  بــر مشــتركات 
دنیــا نشــان دهــد و از ســوی ديگــر بــه مقابلــه بــا اقدامــات منفــی 

گروه هــای تكفیــری و معانــد بــا اســام بپــردازد.
   یزد، سمبل شهر صلح

بــه  اشــاره  بــا  اســام  اجــاس مجمــع جهانــی  دبیــر هفتمیــن 
كشــورمان بــرای  ظرفیت هــای بســیار يــزد بــرای اولیــن میزبانــی 
برگــزاری ايــن اجــاس، موضــوع يكــی از نشســت های تخصصی 
هشــت گانه ايــن دوره از اجــاس را »شــهرها بــه مثابــه ســمبل 
گفــت: يــزد را می تــوان بــه عنــوان ســمبل  كــرد و  تمدن هــا« ذكــر 
كــرد. حجــت االســام و المســلمین »محمــد  شــهر صلــح معرفــی 
گفت وگــو بــا ايســنا بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن  صدوقــی« در 
ــرد:  ك ــح  ــزد تصري ــی ي ــه میزبان ــی اســام ب اجــاس مجمــع جهان
ايــن  برگــزاری  بــر  مبنــی  وزارت خارجــه  تمايــل  بــه  توجــه  بــا 
ج از پايتخــت، اولیــن میزبانــی ايــن اجــاس  اجــاس در خــار
كشــورمان - بــا نظــر بــه ظرفیت هــای ناشــناخته موجــود  توســط 
ــاده يــزد داده شــد. وی ادامــه داد: ايــن  ــه دارالعب در اســتان - ب
 اجــاس ســعی دارد تــا بــا تكیــه بــر مشــتركات كشــورهای اســامی
چهــره واقعــی اســام را بــه دنیــا نشــان دهــد و از ســوی ديگــر بــه 
گروه هــای تكفیــری و معانــد بــا اســام  مقابلــه بــا اقدامــات منفــی 

گفتــه  صدوقــی، يــزد از ظرفیت هــای بســیاری در  بپــردازد. بــه 
و  از معمــاری، فرهنــگ، دوســتی  اعــم  عرصه هــای مختلــف 
كــه مردمــان ايــن ديــار  همدلــی و ... برخــوردار اســت؛ بــه طــوری 
ســابقه ای طوالنــی در زندگــی مســالمت آمیز بــا اديــان مختلــف از 
كــه می توانــد يــزد را در ايــن اجــاس بــه  جملــه زرتشــتیان دارنــد 

كنــد. عنــوان ســمبل شــهر صلــح معرفــی 
نقش اجالس جهانی اسالم در تبیین ارزش های انقالب

بین المللــی  و  سیاســی  مطالعــات  دفتــر  كل  مديــر  همچنیــن 

مجمــع  اجــاس  كــرد:  اظهــار  كشــورمان  خارجــه  امــور  وزارت 
ارزش هــای  تبییــن  منظــور  بــه  مهمــی  نقــش  اســام  جهانــی 
انقــاب اســامی در برابــر توطئه هــای شــوم اســتكبار جهانــی ايفــا 

می كنــد. 
دكتــر »مصطفــی زهرانــی« در حاشــیه  هفتمیــن اجــاس مجمــع 
كان  جهانــی اســام بــا اشــاره بــه نقــش رســانه ها در انقــاب 
كامــی، بررســی تحــوالت دنیــا بــر مبنــای تئوری هــای مختلــف 
كــرد: تئــوری  را از جملــه ويژگی هــای عصــر امــروز دانســت و بیــان 

ارتباطــات در جهــان وب، مســئولیت ســنگین انتقــال ارزش هــا و 
باورهــای درونــی ملــل مختلــف را بــه عهــده دارد. 

بــا  مبــارزه  مشــترک،  نقــاط  مفاهمــه  گفــت:  ادامــه  در  وی 
راه هــای  بررســی  اســامی،  تعالیــم  از  نادرســت  تعريف هــای 
برابــر  در  اجتماعــی  تعرضــات  تعديــل  خشــونت،  بــا  مقابلــه 
خطــرات فرقه گرايــی، حقــوق شــهروندی، بحــران مهاجــرت 
مقابلــه بــا اسام هراســی و بررســی خواهرخواندگــی شــهرهای 
ايــن اجــاس  از جملــه محورهــای تعییــن شــده در  اســامی، 

می شــوند. بررســی  تخصصــی  پنــل   8 قالــب  در  كــه  اســت 
  برجام و ضرورت همبستگی

جمهــوری  بیــن  الملــل  و  سیاســی  مطالعــات  دفتــر  كل  مديــر 
ــتگی در  ــرورت همبس ــام و ض ــث برج ــاره بح ــران درب ــامی اي اس
ــه  ــام ب ــای برج ــر فض گ ــت: ا گف ــز  ــداف آن نی ــق اه ــتای تحق راس
كــه ايــران را می خواســت  خوبــی پیــش بــرود، شــكاف تاريخــی 
كنــد، بــا رايزنــی  بــه عنــوان شــهروند درجــه دو در جهــان معرفــی 
كشــورهای جهــان ســومی بــا قدرت هــای بیــن المللــی از بیــن 

خواهــد رفــت و آن هــا را مجبــور بــه تمكیــن می كنــد. 
كرده انــد  كشــورهای جهــان قبــول  كــرد: امــروز  زهرانــی تصريــح 
كــه ايــران يــک قــدرت بــزرگ هســته ای اســت و ايــن امــر بــرای 
دوم  جايــگاه  در  شــهروندی  حقــوق  موضــوع  بــه  نســبت  مــا 
كــرد: ايــن  قــرار دارد. ايــن مســئول در پايــان نیــز خاطرنشــان 
كــه رژيــم صهیونیســتی و متحــدان آن  كنفرانــس در فضايــی 
ايران هراســی  ايــران دشــمنی مشــترک ســاخته اند و بحــث   از 
ــر افــكار عمومــی  ــد تاثیــر مثبتــی ب ــد، می توان ــه راه انداخته ان را ب

بگــذارد.

کرد: ح  دبیر هفتمین اجالس مجمع جهانی اسالم مطر

یزد، سمبل شهر صلح

كرمــان بــه ســكونت بیــش از 65  علیرضــا رزم حســینی اســتاندار 
كــرد  هــزار شــیعه و 20 هــزار ســنی در منطقــه جنــوب اســتان اشــاره 
ــا درآمــد و  گفــت: رفاقــت و دوســتی بیــن شــیعه و اهــل تســنن ب و 
گاهــی بخشــی مانــع از تبلیغــات  كارخانــه بوجــود می آيــد و ايــن آ

در  وهابیــت  و  داعــش  تروريســتی  گروه هــای 
كــرد: هــر  منطقــه خواهــد شــد. وی خاطــر نشــان 
امــا  فــردی دارای ديــدگاه خــاص سیاســی اســت 
ايــن امــر نبايــد منجــر بــه حــذف وفــاداران بــه نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی ايــران شــود بلكــه ايــن 
نظــام بايــد جاذبــه داشــته باشــد، نــه دافعــه، بايــد 
ايــن  زيــرا  گذاشــت  كنــار  را  سیاســی  دعواهــای 

دعواهــا و تنش هــای سیاســی بــرای مــردم نــان و آب نمی شــود. 
و  علمــا  توســط  اعتدالــی  راه  تقويــت  كرمــان خواســتار  اســتاندار 
كرمــان مــورد  گفــت: سیاســت اعتدالــی اســتان  روحانیــون شــد و 
كرمــان  تأيیــد رئیــس جمهــور بــوده بنابرايــن مديريــت اســتان 
كــرد.  ايــن مســیر اعتدالــی را دنبــال خواهــد  گذشــته  همچــون 

رزم حســینی بــه برگــزاری انتخاباتــی امــن، ســالم و آزاد در اســتان 
كرمــان انتخاباتــی برگــزار  كــرد و افــزود: در اســتان  كرمــان اشــاره 
كــه حداقــل شــكايت و مخالفــت را نســبت بــه انتخابــات  شــد 
گذشــته داشــت و شــورای نگهبــان ايــن حــرف هــا را  ســال های 
كــرد. وی معرفــی شــدن  تصديــق و تايیــد خواهــد 
كرمــان بــه عنــوان اســتان الگــوی اقتصــاد  اســتان 
مهــم  دســتاوردهای  از  ديگــر  يكــی  را  مقاومتــی 
ســفر رياســت جمهــوری و هیــات دولــت بــه اســتان 
كــه  كــرد: تــا زمانــی  كرمــان برشــمرد و خاطــر نشــان 
داشــته  وجــود  اقتصــادی  حــوزه  در  تمركزگرايــی 
كارهــا پیــش نرفتــه و امضاهــای طايــی و  باشــد، 
كیــد براينكه  فســاد اداری را شــاهد خواهیــم بــود. رزم حســینی بــا تا
فســاد در دســتگاه های دولتــی مزمــن اســت، افــزود: نمی تــوان 
ــا يــک نفــر از آن ســر دنیــا بیايــد و بــرای اقتصــاد مــا  منتظــر مانــد ت
نســخه بپیچــد بلكــه بايــد خودمــان بــه فكر باشــیم زيــرا هیچ كس 

ــتند. ــود هس ــع خ ــال مناف ــه دنب ــت و ب ــا نیس ــوز م دلس

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفت: نمايشــگاه رســانه های 
اجتماعــی  عرصه هــای  در  مثبتــی  آثــار  می توانــد  ديجیتــال 
ســلیمانی  قاســم  بگــذارد.  جــای  بــر  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
رســانه های  نمايشــگاه  دومیــن  افتتــاح  آيیــن  در  دشــتكی 

ايــن  برگــزاری  كــرد:  اظهــار  اســتان  ديجیتــال 
كــه  آثــاری  و  اســت  ارزشــمند  كاری  نمايشــگاه 
كار  و  ارزشــمند  نیــز  اســت  شــده  خلــق  آن  در 

اســت.  تقديــر  شــايان  آن هــا  تولیدكننــدگان 
ــار  ــد آث ــرد: ايــن نمايشــگاه می توان ك وی تصريــح 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  عرصه هــای  در  مثبتــی 
ــا اشــاره  ــر جــای بگــذارد. اســتاندار ب اقتصــادی ب
بــه اينكــه پیش بینــی می شــود ايــن نمايشــگاه 

گفــت: برگــزاری  بــا اســتقبال بســیار خــوب مــردم روبــه رو شــود، 
اســتان  دســتگاه های  و  نظــام  تايیــد  مــورد  نمايشــگاه  ايــن 
كــرد: ايــن فضــا می توانــد  اســت. ســلیمانی دشــتكی خاطرنشــان 
می توانــد  قشــر  ايــن  و  كنــد  ايجــاد  اشــتغال  جوانــان  بــرای 
اجتماعــی  اقتصــادی،  كارهــای  بــه  ورود  و  برنامه ســازی   بــا 

فرهنگی و خدماتی كارهايی درآمدزا انجام دهد. 

گذشــته  در  كشــور  رســانه های مجــازی  اينكــه  بیــان  بــا  وی 
كــرد:  گرفتــه بودنــد، اظهــار  تحــت تاثیــر رســانه های غربــی قــرار 
كارهــای پدافنــد غیرعامــل ارتقــای فضــای  يكــی از مهم تريــن 
مجــازی اســت تــا بديــن وســیله بتــوان كارهــای فرهنگــی قوی، 

ايمن ســازی و فرهنگ ســازی انجــام داد. 
بــا  افــزود:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
اصالــت  بايــد  زمینــه  ايــن  در  فرهنگســازی 
ســاير  و  ايــران  در  را  اســامی  ايــران  فرهنگــی 
ــه  كنیــم. ســلیمانی دشــتكی ب كشــورها مســلط 
اهمیــت فضــای مجــازی در مســايل اجتماعــی 
كانديداهــا  گفــت: مثــا  كــرد و  و سیاســی اشــاره 
و افــراد فعــال در انتخابــات توانســتند از طريــق 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب كنن ــان  ــود را بی ــای خ ــازی ايده ه ــای مج فض
بــه اينكــه فضــای مجــازی در مســايل زيســت محیطی و ســاير 
كــرد:  كشــور موثــر اســت، خاطرنشــان  مســايل مرتبــط بــا توســعه 
كاربــران مختلــف فضــای مجــازی از ايــن طريــق  NGO هــا و 
می تواننــد بــه ســرعت بــه آخريــن اطاعــات مربوطــه دســت 

كننــد. گــر مشــكلی وجــود داشــت، آن را برطــرف  يابنــد و ا

دعواهای سیاسی برای مردم نان و آب نمی شودنمايشگاه رسانه های ديجیتال تاثیر مثبتی بر جامعه می گذارد

حتما بخوانید!
اجرای طرح توسعه خطوط پردازش ... چهارشنبه 5  خرداد ماه 41395

ـــمـــاره 162 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

ابالغ رای
رسیدگی:  مرجع   93/12/23   2306 دادنامه:  شماره    1787/93 ونده  پر کالسه 
شعبه هشت شورای حل اختالف  خواهان: شرکت تولیدی مصالح بتونی اصفهان 
د سرحوئی نشانی چهار باغ باال کوچه باغ نگار مجتمع باران  یت عاملی محمو مدیر
طبقه دوم   وکیل: بهناز میرحاج نشانی: خ نیکبخت ابتدای بن بست وحدت ط 1 
با  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  محمدی  آقا  عباس  خوانده:    3 واحد 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی شرکت تولیدی مصالح اصفهانی با وکالت میرحاج به طرفیت 
یال وجه چک به شماره  آقای عباس آقامحمدی به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ر
انضمام  به   .......... بانک  عهده  به   93/5/22 یخ  تار به   892/13538301 ی 
ونده وبقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ننمو
310 و 313 قانون تجارت 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
یال بابت اصل خواسته و یکصد  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ر
تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  شصت  و 
رسید چک موصوف  یخ سر ینه نشرآگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تار قانونی و هز
رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   91/5/22
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی  می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان    2776/ م الف

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  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 و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یخ تسلیم اعتراض دادخواست خو ماه از تار
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
 1391114402018001426 ونده  پر کالسه   139560302018000185 شماره  رای  برابر 
زاآقا بشماره شناسنامه 53 صادره از  زند میر ونی فر آقای ابوالقاسم قائد امینی هار

بع احداثی بر  شهرکرد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95.5 متر مر
یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی  وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در خر ر

آقای حسن کوچکی
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/248/الف/م به تار

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  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 و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یخ تسلیم اعتراض دادخواست خو ماه از تار
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
 1393114402018000438 ونده  پر کالسه   139560302018000140 شماره  رای  برابر 
 69697 شناسنامه  بشماره  یم  عبدالکر زند  فر رامشه   حیدری  علی  محمد  آقای 
از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 1858.72  صادره 
وی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16  بع احداثی بر ر متر مر

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/245/الف/م به تار

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  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 و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یخ تسلیم اعتراض دادخواست خو ماه از تار

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
 1393114402018000449 ونده  پر کالسه   139560302018000184 شماره  رای  برابر 
از  صادره   4807 شناسنامه  بشماره  یم  کر زند  فر وقی   ز خر قاسمی  علی  آقای 
بع احداثی  وق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 229.17 متر مر ز خور
وق بخش 16 ثبت اصفهان در  ز از پالک 176 اصلی واقع در خور وی قسمتی  بر ر

ازای مالکیت مشاعی اولیه
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/241/الف/م به تار

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  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 و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یخ تسلیم اعتراض دادخواست خو ماه از تار
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر
ونده  ر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018000188 کالسه پر متضر
زند مهدی بشماره  1392114402018001543 خانم صدیقه ابادئی نجف آبادی  فر
شناسنامه 186 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولی عصر  بع احداثی بر ر 69.12 متر مر
یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای رمضان  بخش 16 ثبت اصفهان خر

صابری
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/20 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/243/الف/م به تار

گهی مزایده اموال غیر منقول آ
اجرایی940256  شماره  ونده  پر در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
یخ 95/3/26به  ح2اجرایی موضوع علیه محمد کمالی و له اسماعیل لشن زند درتار
محمد  آقای  ملکی  متراز5345/20متر  به  وعی  ر مز زمین  قطعه  یک  وش  فر منظور 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جنوبی  ضلع  مجاورت  دان-در  و شر در  واقع  کمالی 
ملک  و  باشد  می  ثبتی1411ملی  پالک  شماره  به  ثبتی  سابقه  دارای  که  فالورجان 
مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 10الی11صبح جلسه 
ملک  نماید  224برگزار  اتاق  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  ی 
یال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 10/690/400/000ر
وز قبل از مزایده با حضور در  ید می توانند پنج ر یابی شده است.متقاضیان خر ز ار

وع  یابی شده شر ز محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند.مزایده از قیمت ار
های  ینه  هز کلیه  ضمنا  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  ین  تر باال که  است  کسی  وبرنده 
د و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت  بر عهده ی برنده خواهد بو مزایده 

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

گهی حصر وراثت رونوشت آ
آقای مهدی عبداللهی  دارای شناسنامه شماره 198 به شرح داد خواست به کالسه ...... از 
وان عباس  ده و چنین توضیح داده که شادر این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د بدورد زندگی  عبدالهی خانه سر   به شناسنامه 2 در تاریخ 1395/2/16 اقامتگاه دائمی خو
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سلطان آقا عبداللهی  خانه سر به ش 
زند2- عمران آقا عبداللهی  خانه سر به ش ش 1374نسبت  ش 1239نسبت با متوفی فر
زند4-  زند3- سلمان آقا عبداللهی  خانه سر به ش ش 477نسبت با متوفی فر با متوفی فر
زند 5- گالب آقا عبداللهی   مهدی آقا عبداللهی  خانه سر به ش ش 198نسبت با متوفی فر
زند6- زهرا آقا عبداللهی  خانه سر به ش ش  خانه سر به ش ش 1238نسبت با متوفی فر
زند7- زهره آقا عبداللهی  خانه سر به ش ش 25نسبت با متوفی  884نسبت با متوفی فر
آقا  ساناز  زند9-  فر متوفی  با  195نسبت  ش  ش  به  سر  خانه  عبداللهی   آقا  له  ال زند8-  فر
زند10- فاطمه همتی به ش  عبداللهی  خانه سر به ش ش 1-127106084نسبت با متوفی فر

ش 790 نسبت با متوفی همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5715/ م الف رئیس 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای عباس توفیقی اصفهانی  دارای شناسنامه شماره 144 به شرح داد خواست به کالسه 
که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   911/95
وان فاطمه اسماعیلی خوراسگانی   به شناسنامه 5909 در تاریخ 1395/1/5 اقامتگاه  شادر
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-زهرا توفیقی  دائمی خو
زند2- صدیقه توفیقی خوراسگانی به ش ش  خوراسگانی به ش ش 109نسبت با متوفیه فر
با متوفیه  زند3- عباس توفیقی خوراسگانی به ش ش 144نسبت  با متوفیه فر 46نسبت 
الغیراینک  و  زند  فر متوفیه  با  ش 12نسبت  ش  به  خوراسگانی  توفیقی  قربانعلی  زند4-  فر
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5713/ م الف رئیس شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

خانم مرضیه سلیمیان دستجردی  دارای شناسنامه شماره 78 به شرح داد خواست به 
ده و چنین توضیح داده  کالسه 912/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/12/21 تاریخ  در   32 شناسنامه  به  دستجردی   سلیمیان  عباسعلی  وان  شادر که 
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- اقامتگاه دائمی خو

سلیمیان  مرضیه  زند2-  فر متوفی  با  1420نسبت  ش  ش  به  دستجردی  سلیمیان  بهمن 
زند3- فاطمه سلیمیان دستجردی به ش ش  دستجردی به ش ش 78نسبت با متوفی فر
زند4- فهیمه سلیمیان دستجردی به ش ش 127052881نسبت با  1033نسبت با متوفی فر
زند5-زهرا جورقانی دستجردی به ش ش 40 نسبت با متوفی همسر و الغیراینک  متوفی فر
یکمرتبه   ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 

5712/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
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گهی تبصره 3 ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آ
طاهری  صدیقه  خانم  و  احمد  زند  فر جبلی  محمدی  مهدی  آقای  چون 
حصر  گواهی  موجب  به  طباطبائی  عزت  مرحوم  وراث  از  علی  زند  فر جبلی 
فرم   و  اصفهان  وراثت  حصر   10 شعبه   94/09/28-4969 شماره  وراثت 
االرث  سهم  به  نسبت  اصفهان   94/10/07  -77310 شماره  به  مالیاتی   19
مدعی  مالکیت  سند  خواست  در  تسلیم  با  یکبابخانه  ششدانگ  از  د  خو
 5 بخش  در  واقع   10393/286 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است 
تسلیم  متوفی  نام  به  خوراسگان   20 دفتر   20 صفحه  در  که  اصفهان  ثبت 
که  داشته  اعالم  و  انتقال  نامبرده  به  قهری  انتقال  موجب  به  و  گردیده 
از  احدی  اکبر  علی  زند  فر محمدی  احمد  آقای  نزد  مورث  مالکیت  سند 
اخطار  وی  به   95/01/19  -95/92834983 شماره  طی  که  باشد  می  ورثه 
اسناد  ثبت  اداره  یا  وراث  به  را  مالکیت  سند  ر  مقر مدت  در  ولی  گردیده 
صدور  خواست  در  لذا  یافته  انقضا  وز   ر ده  ر  مقر مهلت  که  ده  ننمو ارائه 
اصالحی  سه  تبصره  طبق  اند  ده  نمو را  د  خو االرث  سهم  به  نسبت  سند 
در  چنانچه  و  د  شو می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون   نامه  آیین   120 ماده 
بدون  یا  و  نرسد  اعتراضی  آگهی  این  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  مهلت 
رعایت  با  ننماید  ارائه  را  مالکیت  سند  ر  مقر مهلت  ظرف  قانونی  مجوز 
 95/03/05  : انتشار  یخ  تار شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  رات  مقر کلیه 
ق شر اسناد  ثبت  منطقه  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /6014  :  شماره 

 اصفهان
دادنامه

یخ تنظیم: 1395/01/31 شماره  شماره دادنامه : 9509973653500145 تار
ونده  پر  941415  : شعبه  بایگانی  شماره   9409983653501372  : ونده  پر
حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   9409983653501372 کالسه 
آقای   : خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان  شهرستان  دادگستری 
زند  فر گنکی  مجنونی  محمد  آقای  وکالت  با  خداداد  زند  فر مجردی  محمد 
 .1  : خواندگان   34 پ  باغکومه  بهاران  شهر  فالورجان  نشانی  به  حسین 
ل المکان 2.آقای مجید  زند حسین به نشانی مجهو آقای عمران جهانی فر
زند  یم با وکالت خانم مرضیه رفیعی طاقانکی فر زند کر یفی فالورجانی فر شر
ساختمان  نظامی  حکیم  نبش  یعتی  شر خ  اصفهان  نشانی  به  قلی  حیدر 
وقت  در  فوق  یخ  تار در  ثالث  اعتراض   : خواسته   111 واحد   4 طبقه  الزهرا 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  دادرسی  جلسه  العاده  فوق 
ونده کالسه مورد اشاره  فالورجان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پر
از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه  باال 
ونده و محتویات آنها ، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  رسی اوراق پر با بر

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.)) رای دادگاه ((
مع  وکالت  با  خداداد  زند  فر مجردی  محمد  آقای  اعتراض  خصوص  در 
یم  کر زند  فر شرفی  مجید  آقای  طرفیت  به  مجنونی  محمد  آقای  الواسطه 
تو  به  نسبت  حسین  زند  فر جهانی  عمران  و  رفیعی  مرصیه  خان  وکالت  با 
– با این  قیف یک دستگاه کامیون با شماره انتظامی 255 ع 45 ایران 71 
موکل  که  داشته  بیان  د  خو اظهارات  در  معترض  مدافع   وکیل  که  توضیح 
عمران  آقای  بنام  شخصی  از  را  شده  توقیف  و  موصوف  وی  در خو وی 
سال  از  ثالث  شخص  بیمه  پرداخت  با  کنون  تا  و  کرده  یداری  خر جهانی 
بنام  آن  سند  اینکه  دلیل  به  لیکن   ، ده  بو وی  اختیار در  و  آن  مالک   ،  92
 ، ده  بو  ) فالورجان   3/ 940110ح  کالسه  ونده  پر )خوانده  جهانی  آقای 
اساس  این  بر  و  است  شده  توقیف   ، خواسته  تامین  اجرای  راستای  در 
قرار  مصدق  تصویر   -1  – به  باتوجه  دادگاه  که  دارد  رسیدگی  تقاضای 
موید  که  مجردی  و  جهانی  آقایان  بین  شده  تنظیم   92/11/12 مورخ  داد 
تصویر   .2  – باشد  می  ثالث  معترض  توسط  موصوف  وی  در خو ید  خر
پاسخ  نیز  و   94 سال  به  مربوط  و   6322587 شماره  نامه  بیمه  مصدق 
که  92و93  سالهای  به  مربوط  و  ایران  بیمه  شرکت  شده  اصل  و  استعالم 
آن  توقیف  از  مذکورقبل  وی  در خو به  نسبت  مجردی  آقای  تصرف  موید 
و  یفی  شر آقای  مدافع  وکیل  موثر  غیر  دفاعیات  و  اظهارات   .4  – باشد  می 
الیحه  نکردن  ارسال  و  رسیدگی  جلسه  در  جهانی  آقای  نشدن  حاضر   -5
د ) شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری( – اعتراض طرح شده  دفاعی خو
را وارد دانسته و لذا مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 35-219و 362 قانون 
مدنی مصوب 1307 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
وی موصوف )یا به عبارتی رفع اثر توقیف(  در 1356، رای به رد توقیف خو
را صادر و اعالم می دارد. رای صادر شده نسبت به آقای عمرانی غیابی 
یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  وز از تار ده و ظرف مدت بیست ر بو
وز قابل تجدید نظر  و پس از انقضای مدت واخواهی ، ظرف مدت بیست ر
الف  072/ م   : در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ شماره 
محمد   – فالورجان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  دادرس 

محمدی
گهی تحدید حدود اختصاصی  آ

پالک  خدماتی  تجاری  ساختمان  ششدانگ  د  حدو تحدید  اینکه  به  نظر 
سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  کلیشاد  در  واقع   19/869 شماره 
نجف  دیان  محمو عباسعلی  و  طباخ  محسن  اقایان  نام  به  ثبتی  ونده  پر و 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  یان  جر در  ومحمد  و  امیر  زندان  فر ابادی  
اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است.   نیامده  عمل  به  آن  قانونی  د  حدو
د پالک مرقوم در  ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدو
وع و به عمل خواهد  وز شنبه مورخ 95/3/29 ساعت 9 صبح در محل شر ر
وز  ین اخطار می گردد که در ر آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاور
مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در  آگهی  این  در  ر  مقر ساعت  و 
مجلس  صورت  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ین  مجاور یا 
یخ انتشار : 95/3/5 شماره :  وز پذیرفته خواهد شد. تار تحدیدی تا 30 ر

130/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
گواهی  حصروراثت

شهادتنامه   باستناد   29 شماره  بشناسنامه  رانی   زاز امینی  عبدالنبی  آقای 
 95/316 بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  ونوشت  ر و  فوت   گواهی  و 
اسماعیل  وان  شادر که  است  داشته  اشعار  چنین  ده  نمو شورا  این  تقدیم 
 1393 اسفند   3 یکشنبه  یخ  تار در   1152 شماره  بشناسنامه  رانی  زاز امینی 
امینی  سکینه   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  در 
 : متوفی  با  نسبت   56  : شناسنامه  شماره  علی  محمد  زند  فر رانی  زاز
 : شناسنامه  شماره  اسماعیل  زند  فر رانی  زاز زاده  امینی  طاهره   -2 وجه  ز
اسماعیل  زند  فر رانی  زاز زاده  امینی  زهرا   -3 زند  فر  : متوفی  با  937نسبت 
زاده  امینی  اشرف   -4 زند  فر  : متوفی  با  نسبت   1376  : شناسنامه  شماره 
زند  فر  : متوفی  با  نسبت   36  : شناسنامه  شماره  اسماعیل  زند  فر رانی  زاز
با  نسبت   219 شناسنامه  شماره  اسماعیل  زند  فر رانی  زاز امینی  یم  مر  -5

 219 شناسنامه  شماره  اسماعیل  زند  فر رانی  زاز اله  ولی   -6 زند  فر  : متوفی 
زند اسماعیل شماره  رانی فر زند 7- حجت اله امینی زاز نسبت با متوفی : فر
زند  رانی فر زاز امینی  زند 8- عبدالنبی  : فر با متوفی  : 25 نسبت  شناسنامه 
امینی  زند 9- محمد  : فر با متوفی  : 29 نسبت  اسماعیل شماره شناسنامه 
زند   فر  : متوفی  با  نسبت   117  : شناسنامه  شماره  اسماعیل  زند  فر ران  زاز
تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  مزبور  خواست  در  قانونی  یفات  تشر از  پس 
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی 
گواهی  اینصورت  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر 

ل  حصر وراثت صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف شعبه او
گواهی  حصروراثت

خانم الهه افشار بشناسنامه شماره 504 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  
ونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/270 تقدیم این شورا  و ر
اله افشار بشناسنامه  وان عزت  ده چنین اشعار داشته است که شادر نمو
در  ورثه وی  و  1395 در گذشته  وردین   فر  5 پنجشنبه   یخ  تار در   4 شماره 
شماره  محمدآقا   زند  فر قدمخیرافشار   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام 
اله   عزت  زند  فر افشار   الهه   -2 وجه  ز  : متوفی  با  نسبت   522  : شناسنامه 
زندعزت  فر افشار  لیال   -3 زند  فر  : متوفی  با  504نسبت   : شناسنامه  شماره 
زند  زند 4- زهرا افشار فر اله شماره شناسنامه : 5504 نسبت با متوفی : فر
زند 5- مهرداد افشار   عزت اله  شماره شناسنامه : 454 نسبت با متوفی : فر
زند 6-  زند عزت اله شماره شناسنامه 1100035451 نسبت با متوفی : فر فر
زند  زند عزت اله  شماره شناسنامه 704 نسبت با متوفی : فر وح اله افشار فر ر
با متوفی  اله شماره شناسنامه : 427 نسبت  زند عزت  اله افشار فر امر   -7
زند عزت اله  شماره شناسنامه : 412 نسبت  زند 8- نصر اله افشار فر : فر
یفات قانونی در خواست مزبور یکمرتبه آگهی  زند  پس از تشر با متوفی : فر
می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت  از تار
اختالف  حل  شورای  رئیس  شد.  خواهد  صادر  وراثت  حصر   گواهی 

ل  شعبه او
گواهی  حصروراثت

شهادتنامه   باستناد   658 شماره  بشناسنامه  باغکمه  وزی  نور بدری  خانم 
ونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشمار95328 تقدیم  و گواهی فوت  و ر
وان محمد علی فرهنگ  ده چنین اشعار داشته است که شادر این شورا نمو
گذشته  در   1395 وردین   فر  21 شنبه    سه  یخ  تار در   5 شماره  بشناسنامه 
باغکمه   وزی  نور بدری   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و 
 -2 وجه  ز  : متوفی  با  نسبت   658  : شناسنامه  شماره  علی   صفر  زند  فر
وز علی شماره شناسنامه : 396نسبت  زند نور وزی باغکمه   فر جواهر نور
 : شناسنامه  شماره  علی  زندمحمد  فر فرهنگ   نجمه   -3 مادر   : متوفی  با 
علی   محمد  زند  فر فرهنگ  زهرا   -4 زند  فر  : متوفی  با  نسبت   1100171568
زند 5- زهره فرهنگ    : فر با متوفی  : 1100238905 نسبت  شماره شناسنامه 
 -6 زند  فر  : متوفی  با  نسبت   884 شناسنامه  شماره  علی   محمد  زند  فر
زند محمد علی   شماره شناسنامه 1853 نسبت با متوفی  حسین فرهنگ  فر
یفات قانونی در خواست مزبور یکمرتبه آگهی می نماید  زند   پس از تشر : فر
یخ  تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
گواهی  اینصورت  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر 
ل خانواده و  حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه او

 امور حسبی
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی جان نام خانوادگی: قائدی بارده نام 
ل المکان مشخصات محکوم له: نام:  پدر: علی نشانی محل اقامت: مجهو
هوشنگ نام خانوادگی:قائدی بارده نام پدر: علی با وکالت عادله سادات 
شرقی،  بهشت  هشت  خ  اصفهان،   اقامت:  محل  نشانی  زاده  موسوی 

وزی، مجتمع اداری ایلیا، واحد13 راه حمزه و پیر حدفاصل چهار
یخ94/5/26 حوزه 5 شورای حل  محکوم به:به موجب رای شماره 870 تار
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
دویست  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  به:پرداخت  است 
نشر  ینه  هز و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  ده  و 
چک  رسید   سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی 
یخ  تار تا   89/6/25 مورخ   987772 و   93/9/25 مورخ   660003241273

اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی/
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
وز مفاد آن را به موقع اجرا  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
5 مجتمع شماره دو شورای حل  الف دفتر شعبه  م  نماید.شماره:4392/ 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نام  حسین   3-امیر  2-حمید  1-سعید  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
1-اسماعیل  پدر:  نام  3-بهرامی  2-رادانان  1-رادانان  خانوادگی: 
ل  2-اسماعیل 3-غالمرضا شغل: آزاد نشانی محل اقامت: هر سه نفرمجهو
المکان مشخصات محکوم له: نام: بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عابدی 
گلدیس،  مجتمع  آمادگاه،  خیابان  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  زاده  
یخ94/6/16  دی 3، طبقه 3، واحد336به موجب رای شماره 1072 تار و ور
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  ششم  حوزه 
یال بابت  است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 37/100/000 ر
یخ  ینه دادرسی و تاخیر تادیه از تار یال بابت هز اصل خواسته و 735/000  ر
بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرای  زمان  لغایت   )91/8/11( چک  رسید  سر
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
د را قادر به اجرای  استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره:4380  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر
 / م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مصطفی  نام خانوادگی: معتمدی سده نام 
له:  المکان مشخصات محکوم  ل  اقامت: مجهو پدر: حسین  نشانی محل 

محل  نشانی  ل  رسو آقا  پدر:  نام  هاشمی  خانوادگی:  نام  حبیب  سید  نام: 
وازه اشرف، پ 1 رگ، در اقامت: اصفهان، بازار بز

یخ94/11/11 حوزه 5 شورای حل اختالف  به موجب رای شماره 1864 تار
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

بابت  یال  ر هزار  پنجاه  و  نهصد  و  میلیون  چهار  و  سی  مبلغ  پرداخت 
دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  سیصد  و   698/773564 چک 
عشر  نیم  انضمام  به  حکم  اجرای  تا   89/12/17 از  تادیه  تاخیر   و 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 دولتی/ماده 
وز مفاد آن را به موقع  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
5 مجتمع شماره دوشورای حل  الف دفتر شعبه  نماید.شماره:4387 / م 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

دهکردی  خرسند  خانوادگی:  نام  علی   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام: محسن  له:  المکان مشخصات محکوم  ل  اقامت: مجهو نشانی محل 
نام خانوادگی: طاهری نام پدر: مصطفی نشانی محل اقامت: اصفهان، خ 

یر امیر جی، مقابل بانک ملت، کوچه5، کتاب و لوازم التحر
یخ94/8/10 حوزه چهل و یکم شورای حل  به موجب رای شماره 608/94 تار
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  شش  و  چهل  مبلغ  به:پرداخت  است 
ینه های دادرسی و نشر آگهی و خسارات تاخیر  یال بابت هز مبلغ 200/000 ر
حکم  اجرای  زمان  تا   93/12/16  –  93/12/20 رسید  سر یخ  تار از  تادیه 
حق عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  ین  آخر  براساس 

علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 االجراماده   
وز مفاد آن را به موقع  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
نماید.شماره:4320 / م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نام  احمدی  خانوادگی:  نام  الدین  جمال  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
له:  محکوم  مشخصات  المکان  ل  مجهو اقامت:  محل  نشانی  صفر  پدر: 
اقامت:  محل  نشانی  هاشم   پدر:  نام  رستمی  خانوادگی:  نام  فاطمه  نام: 
دان، کوچه ش منتظری، پالک24به موجب  اصفهان، خ کهندژ، مادی سو
یخ94/7/15 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان  رای شماره 1297 تار
به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
یال  -/285ر بانضمام  یه  مهر بابت  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد  چهل  عین 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت  حق  از  عشر  نیم  و  دادرسی  ینه  هز
است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت  ظرف مدت ده ر
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
دفتر  الف  م   / نماید.شماره:2763  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند 

شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نشانی  محبی    خانوادگی:  نام  محمدرضا  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  ناهید  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  ل  مجهو اقامت:  محل 
خانوادگی: نکوئیان با وکالت خانم غفوری نشانی محل اقامت: اصفهان، 
 ،3 طبقه  قمرالدوله،  مجتمع  قصر،  راه  چهار به  نرسیده  آبادی،  شمس  خ 
شورای   8 حوزه  یخ94/10/27  تار  1724 شماره  رای  موجب  313به  واحد 
علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
خواسته  اصل  بابت  یال  ر  5/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم 
وکیل  الوکاله  حق  و  یال  ر  600/000 مبلغ  به  جمعا  آگهی  نشر  های  ینه  هز و 
 94/8/5 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق 
 305505 شماره  به  چک  بابت  االجرا  حق  عشر  نیم  و  ل  وصو یخ  تار لغایت 
مورخ 94/3/22 و 305506 مورخ 94/4/22 و 305507 مورخ 94/5/22 و 

305508 و 305509 مورخ 94/7/22
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
وز مفاد آن را به موقع اجرا  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
حل  دوشورای  شماره  مجتمع   8 شعبه  دفتر  الف  م   / نماید.شماره:4719 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

غرب  عایق  1-شرکت  خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
ل المکان مشخصات  یا2- علی پور قهفرخی  نشانی محل اقامت: مجهو آر
محکوم له: نام: عبدالرضا نام خانوادگی: یزدان پناه نشانی محل اقامت: 
ل،  اصفهان، خ شیخ صدوق، نبش شیخ مفید، ساختمان کسری، طبقه او

واحد4
یخ94/10/28 حوزه 15شورای حل اختالف  به موجب رای شماره 880 تار

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
اصل  عنوان  به  یال  ر  46/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به 
 89/1/10 مورخ    920404   -1 های  شماره  به  چک  فقره  دو  خواسته 
 205/000 پرداخت  و  صادرات  بانک  عهده   89/1/5 مورخ   033749  -2
و  آگهی  نشر  ینه  هز یال  ر  600/000 و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر
ل  وصو زمان  لغایت  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت 
حق عشر  نیم  پرداخت  و  میگردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق   در 

علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 االجرا.ماده   
وز مفاد آن را به موقع  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
شورای  یک  شماره  مجتمع   15 شعبه  دفتر  الف  م   / نماید.شماره:4753 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نشانی  رحمانی   خانوادگی:  نام  حسین   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  عبدالرضا  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  ل  مجهو اقامت:  محل 
صدوق،  شیخ  خ  اصفهان،  اقامت:  محل  نشانی  پناه   یزدان  خانوادگی: 

ل، واحد4 نبش شیخ مفید، ساختمان کسری، طبقه او
یخ94/9/29 حوزه 15 شورای حل اختالف  به موجب رای شماره 776 تار

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
حواله  فقره  یک  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر  30/000/000 مبلغ  پرداخت 
 155/000 پرداخت  و   93/3/20 مورخ   137249 شماره  به  الحسنه  قرض 
و  آگهی  نشر  ینه  هز یال  ر  600/000 و  دادرسی  خسارات  عنوان  به  یال  ر
ل در  یخ 94/7/20 لغایت زمان وصو پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از تار

حق خواهان اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا.
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
وز مفاد آن را به موقع اجرا  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
د  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
یحا اعالم  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر دارایی خو
شورای  یک  شماره  مجتمع   15 شعبه  دفتر  الف  م   / نماید.شماره:4752 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

داد  شرح  به   172 شماره  شناسنامه  دارای  دوست   موال  مرتضی  آقای 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   906/95 کالسه  به  خواست 
به  وغنی   ر فاطمه  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت 
بدورد  د  خو دائمی  اقامتگاه   1299/1/23 یخ  تار در   40637 شناسنامه 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-اسماعیل موال 
زند2-اکبر موال دوست به ش ش 6 نسبت  دوست 844 نسبت با متوفی فر
متوفی  با  نسبت   172 ش  ش  به  دوست  موال  زند3-مرتضی  فر متوفی  با 
زند5- غزت موال  زند4-اصغر موال دوست به ش ش 1 نسبت با متوفی فر فر
زند6- محترم موال دوست به ش  دوست به ش ش 184 نسبت با متوفی فر

زند و الغیر ش 773 نسبت با متوفی فر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد  تار
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  م   /5722 شماره:   شد. 

 اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

داد  شرح  به   852 شماره  شناسنامه  دارای  تربتیان   حسن  سید  آقای 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   895/95 کالسه  به  خواست 
به  پورابراهیم    مینا  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت 
د بدورد زندگی  یخ 1395/1/26 اقامتگاه دائمی خو شناسنامه 44809 در تار
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-سید علی تربتیان به 
زند2-سید امیر تربتیان به ش ش 8638  ش ش1526  نسبت با متوفی فر
زند3-مرضیه السادات تربتیان به ش ش 2066 نسبت  نسبت با متوفی فر
مادر5-  متوفی  با  نسبت   629 ش  ش  به  عقیلی  زند4-رباب  فر متوفی  با 
با  و الغیراینک  با متوفی همسر  852 نسبت  تربتیان به ش ش  سید حسن 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید  انجام تشر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر 
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  م   /5721 شماره:   شد. 

 اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

داد  شرح  به   1433 شماره  شناسنامه  دارای  علی   مداح  ملیحه  خانم 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   882/95 کالسه  به  خواست 
رشحانی  نرگس  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت 
د  یخ 1395/1/4 اقامتگاه دائمی خو قهجاورستان   به شناسنامه 26 در تار
1-جعفر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدورد 
زند2-حسن مداح علی به ش  مداح علی به ش ش1326  نسبت با متوفی فر
زند3-ملیحه مداح علی به ش ش 1433 نسبت  ش 53 نسبت با متوفی فر
زند5- زند4-منیژه مداح علی به ش ش 2096 نسبت با متوفی فر با متوفی فر
ل مداح علی به  زند6-بتو مهری مداح علی به ش ش 281 نسبت با متوفی فر
زند7-زهرا مداح علی به ش ش 382نسبت  ش ش 1656 نسبت با متوفی فر

زند و الغیر با متوفی فر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد  تار
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  م   /5719 شماره:   شد. 

 اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای احمد عرب زاده  دارای شناسنامه شماره 1183 به شرح داد خواست 
ده و  به کالسه 932/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1593 به شناسنامه  زاده    وان حسین عرب  چنین توضیح داده که شادر
ورثه حین  زندگی گفته  بدورد  د  اقامتگاه دائمی خو  1394/12/5 یخ  تار در 
ش1183   ش  به  زاده  عرب  1-احمد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
د عرب زاده یک لنگی به ش ش 197 نسبت  زند2-محمو نسبت با متوفی فر
 466010731  - ش0  ش  به  لنگی  یک  زاده  عرب  زند3-حسن  فر متوفی  با 
 66792 ش  ش  به  لنگی  یک  زاده  عرب  فاطمه  زند4-  فر متوفی  با  نسبت 
زند5- افسانه عرب زاده یک لنگی به ش ش 98 نسبت  نسبت با متوفی فر
متوفی  با  نسبت   1 ش  ش  به  لنگی  یک  زاده  عرب  آمنه  زند6-  فر متوفی  با 
زند8-  با متوفی فر 2 نسبت  لنگی به ش ش  زاده یک  زند7- آسیه عرب  فر
جان  صاحب  همسر9-  متوفی  با  نسبت   1597 ش  ش  به  قاسمی  زلیخا 

یمانی به ش ش 1 نسبت با متوفی همسر و الغیر عبدالی قلعه نر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
اال گواهی  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار
حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  م   /5717 شماره:  شد.  خواهد  صادر 

اختالف استان اصفهان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////



ملوان انزلی به دنبال خرید سهام
تیــم ملــوان در پایــان لیــگ پانزدهــم فوتبــال ایــران و 
ــر ســیاه جامگان مشــهد  پــس از بــازی سرنوشت ســاز براب
در هفتــه ســی ام، بــه لیــگ دســته یــک فوتبــال ســقوط 
کــه  ــا خریــد امتیــاز و ســهام نفــت تهــران  کنــون ب کــرد و ا
گذاشــته شــده در اندیشــه بازگشــت دوبــاره  بــرای فــروش 
رییــس هیئــت  ایــن،  از  پیــش  اســت.  برتــر  لیــگ  بــه 
فوتبــال تهــران بــا اشــاره بــه فــروش ســهام باشــگاه نفــت 
کــه بــه هیــچ وجــه مجــوز خــروج نفــت  گفتــه بــود  تهــران 
کنــون مشــخص  ا تهــران داده نخواهــد شــد.  از شــهر 
باشــگاه  ایــن  امتیــاز  خریــد  از  پــس  ملوانی هــا  نیســت 

کننــد. چگونــه می خواهنــد در بندرانزلــی تیمــداری 

رونالدو آسیب دید
مهاجــم رئــال مادریــد پــس از آســیب دیدگی در جلســه 
بــود  عصبانــی  کــه  حالــی  در  مادریــد  رئــال  تمرینــی 
کــه تنهــا 4 روز  کــرد. در حالــی  تمریــن تیمــش را تــرک 
بــه آغــاز فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا بیــن تیم هــای 
کریســتیانو  ــده اســت،  ــد و اتلتیکــو باقــی مان ــال مادری رئ
رونالــدو بــه خاطــر آســیب دیدگی مجبــور بــه تــرک تمریــن 
شــد. مهاجــم پرتغالــی رئــال مادریــد در بــازی تمرینــی 
توســط کیکــو کاســیا آســیب دیــد و تــاش پزشــکان بــرای 
بهبــودی او بی حاصــل مانــد و بازیکــن پرتغالــی مجبــور 
ــا ایــن حــال زین الدیــن زیــدان از  ــه تــرک زمیــن شــد. ب ب
ــد  ــال مادری ــرمربی رئ ــند. س ــت آرام باش ــواداران خواس ه
گفــت: رونالــدو مشــکل خاصــی نــدارد و تنهــا یــک ضربــه 

بــود. او بــرای دیــدار شنبه شــب آمــاده خواهــد بــود.

سه گزینه ایرانی نامزد هدایت فوالد
مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان ابــراز امیــدواری 
تیــم  ایــن  نیمکــت  تکلیــف  هفتــه،  پایــان  تــا  کــرد 
مشــخص شــود. علیرضــا اژدری زاده در خصــوص زمــان 
کــرد: در حــال حاضــر  انتخــاب ســرمربی ایــن تیــم اظهــار 
گزینه هــای مــا بــرای هدایــت تیــم مرفــاوی، موســوی و 
ســعداوی هســتند و قــرار بــر ایــن اســت کــه تا پایــان هفته 
در خصــوص ایــن ســه تــن در هیئــت مدیــره باشــگاه 
گیــرد. وی افــزود: تــاش مــا  بررســی های الزم صــورت 
کــه ســرمربی تیــم تــا پایــان هفتــه مشــخص  ایــن اســت 
شــود و چنانچــه تــا پایــان هفتــه بــه جمع بنــدی الزم 
برســیم گزینه هــا  ایــن  از  یکــی  انتخــاب   درخصــوص 
بســیار عالــی خواهــد بــود؛ در غیــر این صــورت گزینه های 

دیگــری را نیــز معرفــی خواهیم کرد.

 اولین تجربه ملی در آستانه
 ۳۰سالگی

محمــد طیبــی در آســتانه ۳۰ســالگی بــه تیــم ملــی دعوت 
دوبــاره  حضــور  بــرای  زیــادی  انگیــزه  و  اســت  شــده 
از  کــه بســیار دیــر و  در تمرینــات دارد. محمــد طیبــی 
کــرده اســت، در  ۲4ســالگی فوتبــال حرفــه ای را شــروع 
کــی روش دعــوت  کارلــوس  آســتانه ۳۰ســالگی توســط 
ــرای عضویــت  ــزه اش ب ــه و انگی ــه از عاق ک شــد. طیبــی 
ــی  ــود، بعــد از قهرمان گفتــه ب ــی در برنامــه ۹۰  در تیــم مل
کــی روش  کارلــوس  توســط  خوزســتان  اســتقال  بــا 
بــه تیــم ملــی دعــوت شــده اســت. او بــه مانندپورقــاز 
حرفــه ای  فوتبــال  بــه  این هــا  از  زودتــر  می توانســت 
ــا اســتقال  کــه ب ــر در تیــم ملــی باشــد. وی  ــد و زودت بیای
کســب  خوزســتان لقــب بهتریــن دفــاع ادوار لیــگ برتــر را 
کــرد، حــال در جنــگ تمرینــات تیــم ملــی اســت تــا بتوانــد 

موفقیت هایــش را در تیــم ملــی ادامــه دهــد.

 زالتان، اولین خرید مورینیو 
در یونایتد

ابراهیموویــچ  زالتــان  کــه  شــد  مدعــی   talkSPORT
کــه اولیــن خریــد او در  بــه توافــق رســیده  بــا مورینیــو 
منچســتریونایتد باشــد. دوشنبه شــب لوییــس فان خــال 
ســرمربی منچســتریونایتد  عنــوان  بــه  خــود  از ســمت 
گفتــه می شــود مورینیــو بــه زودی جانشــین  اخــراج شــد. 
او روی نیمکــت منچســتریونایتد خواهــد شــد. از ســوی 
گل بــرای تیمــش در ایــن  کــه ۳8  دیگــر، زالتــان نیــز 
فصــل بــه ثمــر رســانده، قــراردادش بــا باشــگاه بــه پایــان 
خواهــد رســید و بــه عنــوان بازیکــن آزاد می توانــد راهــی 
تیــم دیگــری شــود. شــایعه پیوســتن او بــه یونایتــد در 
زمــان فان خــال نیــز جدیــت داشــت و حــال بــا حضــور 
مورینیــو بــه نظــر ایــن خبــر جدیــت بیشــتری نیــز پیــدا 

کــرده اســت.

 مالک جدید نفت 
یکشنبه معرفی می شود

مالــک جدیــد باشــگاه نفــت تهــران روز یکشــنبه هفتــه 
گــذاری  آینــده مشــخص می شــود. پــس از اعــام شــرایط وا
باشــگاه نفــت تهــران، مشــتریان خریــد امتیــاز ایــن باشــگاه 
کمیتــه  بــا  را  خــود  کت هــای  پا شــنبه  روز  اســت  قــرار 
گــذاری تعییــن شــده، تحویــل دهنــد. همچنیــن روز  وا
کت هــا  پا نفــت،  گــذاری  وا کمیتــه  اعضــای   یکشــنبه 
طبــق  بــر  مالــی  پیشــنهاد  بیشــترین  و  می کننــد  بــاز  را 
ــد باشــگاه نفــت لقــب  ح شــده، مالــک جدی ضوابــط مطــر
ــذاری  گ ــه وا کمیت ــس  ــحاق، ریی ــین آل اس ــرد. حس می گی
نفــت در گفــت وگــو بــا »ورزش ســه« ایــن خبــر را تاییــد کرد.

 سردار، پنجمین بازیکن ارزشمند 
روسیه شد

کــه اخیــرا از ســوی ســایت  ملی پــوش ایرانــی روســتوف 
مســابقات لیــگ برتــر روســیه بهتریــن بازیکــن مــاه مــی 
بازیکــن  پنجمیــن  عنــوان  بــود،  شــده  رقابت هــا  ایــن 
کشــور را به دســت  ارزشــمند فصــل جــاری لیــگ برتــر ایــن 
گل  ــا به ثمــر رســاندن ۹  آورد. ســردار آزمــون، همچنیــن ب
در جایــگاه نهمــی جــدول رده بنــدی برتریــن گلزنــان لیگ 
کراســنودار  گرفــت. اســمولوف، مهاجــم تیــم  روســیه قــرار 
کــرد. گلــی را نیــز از آن خــود  گل  زده، عنــوان آقــای  بــا ۲۰ 

کوتاه از ورزش

قاسمی راهی آلمان شد
چنــد  در  حضــور  بــرای  کشــورمان  المپیکــی  دونــده 
تورنمنــت بیــن المللــی عــازم آلمــان شــد. رضــا قاســمی، 
کشــور بــرای شــرکت در چنــد  رکــورددار ســابق دوی 1۰۰ متــر 
تورنمنــت بیــن المللــی، بــه همــراه حامــد احمدپــور، مربــی 
آلمــان شــد. قاســمی، دارنــده  کلــن  تخصصــی اش عــازم 
ســهمیه المپیــک ریــو در مــاده 1۰۰ متــر بــوده و قــرار اســت 
کلــن آلمــان، ارض روم ترکیــه و  بــا شــرکت در مســابقات 
کســب ســهمیه  ــرای   کازانــف قزاقســتان، شــانس خــود را ب
در ۲۰۰ متــر نیــز بیازمایــد. دونــده ســرعتی کشــورمان جمعــه 
7 خــرداد در آلمــان مســابقه خواهــد داد و پــس از اتمــام 
کلــن، بــه ترکیــه مــی رود تــا ۲۰ خــرداد در ارض  کارش در 
روم بــه مصــاف بــا حریفانــش بــرود. قاســمی قــرار اســت تــا 
کنــد. کازانــف قزاقســتان در ۲۰۰ متــر شــرکت  ۲۲ خــرداد در 

ویسی مسافر برزیل شد
برزیــل  بــه  بازیکــن  انتخــاب  بــرای  ســپاهان  تیــم  ســرمربی 
گذشــته بــرای  کــه در ســال های  ســفر می کنــد. عبــداهلل ویســی 
ــرات  ــرده و نف ک ــفر  ــور س کش ــن  ــه ای ــی ب ــان برزیل ــذب بازیکن ج
خوبــی را نیــز بــه تیم هایــش آورده، قصــد دارد چنیــن رویــه ای 
گذشــته  کنــد. محصــول ســفر ســال  را در ســپاهان نیــز تکــرار 
بــان  دروازه  دخســوس  فرنانــدو  جــذب  برزیــل،  بــه  ویســی 
برزیلــی بــود و او حــاال قصــد دارد بــار دیگــر بــا ســفر بــه برزیــل، 
کنــد و بــه ســپاهان ببــرد. ســفر  چنــد بازیکــن خــوب انتخــاب 
ویســی بــه برزیــل احتمــاال اوایــل هفتــه آینــده انجــام می شــود.

 سوریان برای المپیک 
انتخاب شده است

ــا بیــان اینکــه  ســامان عبــد ولــی، دارنــده مــدال نقــره آســیا ب
کســب  آرزوی  المپیــک  رقابت هــای  در  ســوریان  بــرای 
بــرای حضــور  گفــت: ســوریان  را دارد،  مــدال طــا  دومیــن 
در ایــن رقابت هــا انتخــاب شــده و مــن هــم هیــچ ادعایــی 
کادر فنــی اســت  نــدارم. درســت یــا نادرســت ایــن تصمیــم 
ــرای تیــم ملــی درســت  ــرای اینکــه حاشــیه ای ب و مــن هــم ب

نمی زنــم. حرفــی  هیــچ  نشــود، 

 لیگ یک 
18 مرداد استارت می خورد

ســازمان لیــگ برتــر، تاریــخ برگــزاری بازی هــای لیــگ یــک 
کــرد. فریبــزر محمــودزاده مســئول برگــزاری  را هــم مشــخص 
گفــت: در تقویــم پیشــنهادی،  کشــور در این بــاره  لیــگ یــک 
نظــر  در  فصــل  ایــن  بازی هــای  شــروع  بــرای  مــرداد   18
گرفتــه شــده اســت. همچنیــن قــرار اســت 11 اردیبهشــت ۹6 
پایــان برســد و تعطیــات نیم فصــل هــم حــد  بــه  بازی هــا 
فاصــل ۲ تــا ۲۹ دی خواهــد بــود. محمــودزاده در خصــوص 
گفــت: 18  آتــی بازی هــا  تعــداد تیم هــای حاضــر در فصــل 
کــه بــر اســاس مصوبــه پیشــین  تیــم در بازی هــا حضــور دارنــد 
ــد و  ــود می کنن ــر صع ــگ برت ــه لی ــم ب ــر ۲ تی ــگ برت ــازمان لی س
۳ تیــم انتهــای جــدول هــم لیــگ دویــی می شــوند. طرحــی 
لیــگ  تیــم در  بــه حضــور 18  بــا توجــه  پیشــنهاد داده ایــم 
یــک  لیــگ  در  برتــر  لیــگ  از  بیشــتر  تیــم   ۲ اینکــه  و  یــک 
 بــازی می کننــد ســهمیه صعــود بــه ۳ تیــم افزایــش یابــد یــا 
ــاره اعضــای هئیــت رییســه  کــم ۲.5 شــود. در ایــن ب دســت 

کــرد. گیــری خواهنــد  ــر تصمیــم  ســازمان لیــگ برت

حامد حدادی استارت زد
کــه هنــوز در اردوهــای تیــم  ســتاره تیــم ملــی بســکتبال ایــران 
ملــی حاضــر نشــده اســت، تمرینــات خــود را در لــس آنجلــس 
کــرد. اردوی تیــم ملــی بســکتبال ایــران در جریــان اســت  آغــاز 
کیان، ســجاد مشــایخی، محمــد حســن زاده  کــه اوشــین ســاها
آرمــان  ارغــوان  روزبــه  کاظمــی،  ارســان  بهنــام یخچالــی، 
زنگنــه، فریــد اصانــی، وحیــد دلیــر زهــان عدنــان دورقــی، 
محمــد جمشــیدی، میثــم میرزایــی ســاالر منجــی، علــی اهلل 
صدیقــی  امیــر  و  رضایی فــر  نویــد  شــهریان  محمــد  وردی، 
حامــد  نــام  لیســت  ایــن  در  می دهنــد.  تشــکیل  را  نفــرات 
کــه او بــه دلیــل مســایل شــخصی  حــدادی هــم وجــود داشــت 
گفتــه می شــود بعــد از مســابقات  راهــی آمریــکا شــده بــود و 

ــی اضافــه می شــود. ــه دیگــر اعضــای تیــم مل غــرب آســیا ب

 شانس زیاد مظلومی 
برای بقا در استقالل

کار ســرمربی اســتقال را در ایــن باشــگاه  هــر چنــد عــده ای 
شــانس  همچنــان  او  حــال  ایــن  بــا  می داننــد،  تمام شــده 
بیشــتر  در  اســتقال  دارد.  تیــم  ایــن  در  بقــا  بــرای  زیــادی 
هفته هــای ایــن فصــل در صــدر جــدول قــرار داشــت؛ امــا در 
کــم آورد و در نهایــت فصــل را در رتبه ســوم  هفته هــای پایانــی 
جــدول رده بنــدی بــه پایــان رســاند. شــاید صدرنشــینی در 
کارشناســان را از ایــن تیــم ب زیــاد  هفته هــای طوالنــی توقــع 
کــه مظلومــی در  کــرده باشــد؛ امــا بــا توجــه بــه تغییــرات زیــادی 
کــردن تیمــش، کســب رتبه ســوم  تیمــش داد و البتــه بــا جــوان 
 جــدول رده بنــدی چنــدان هــم بــرای ایــن مربــی نتایــج بــدی
نبــود. مظلومــی حــاال فینــال جام حذفــی را هــم پیــش رو دارد 
کــه قهرمانــی در آن می توانــد ضامــن بقــای او در اســتقال 

باشــد.

مخالفت تاج با فسخ یک طرفه 
قرارداد

دریافــت  عــدم  به دلیــل  اهــواز  اســتقال  بازیکنــان  از  برخــی 
 5۰ از  کمتــر  دریافــت  و  باشــگاه  ایــن  از  خــود  حقــوق  حــق و 
درصــد قراردادشــان بــه صــورت یک طرفــه قراردادشــان را بــا 
کردنــد؛ امــا نامــه فســخ قــرارداد آن هــا  باشــگاه اهــوازی فســخ 

مــورد تاییــد ســازمان لیــگ قــرار نگرفتــه اســت. 
مصطفــی شــهبازی دربــاره اینکــه چــرا نامه هــای فســخ قــرارداد 
ــت ــگ نیس ــازمان لی ــد س ــورد تایی ــواز م ــتقال اه ــان اس  بازیکن
ــیون فوتبــال ایــن  ــس فدراس ــاج، ریی گفــت: دســتور مهــدی ت
مشــخص  لیــگ  ســازمان  رییــس  کــه  زمانــی  تــا  کــه  بــوده 
و  بازیکنــان  نامه هــای فســخ قراردادهــای یکطرفــه  نشــده، 
ــا  ــه آی ک ــه ایــن ســوال  ــش ب کن ــا نشــود. وی در وا ــان امض مربی
کنــد  رییــس فدراســیون می توانــد برخــاف اساســنامه عمــل 
کــرد: بــه هــر حــال تــاج، رییــس فدراســیون اســت و او  عنــوان 

کنــد. می توانــد تصمیمــی را وتــو 

کوتاه از ورزش

کاپیتــان  نویدکیــا،  محــرم 
سرویس ورزش

دامون رشیدزاده 

بــا  سرشــناس ســپاهان، دوشنبه شــب 
کــه  گری هایی زد  حضــور در برنامــه نــود دســت بــه افشــا
فوتبــال اصفهــان  و  باشــگاه ســپاهان  انــدام  بــر  زلزلــه 
جنجالــی مصاحبــه  ایــن  از  پــس  حــاال   انداخــت. 

کنــار فوتبــال ایــران و اصفهــان بــه  گوشــه و  کنش هــا از  وا
در  نویدکیــا  محــرم  دارد.  ادامــه  محــرم  صحبت هــای 
ــی از  ــه خیل ــادی و علی گری های زی ــا ــه افش ایــن مصاحب

کرد.  بزرگان فوتبال اصفهان صحبت 
خ داده در باشــگاه ســپاهان  اتفاقــات ر محــرم دربــاره 
گفــت: یــک عــده از تهــران یــا جاهــای  در ایــن فصــل 
حســین  مثــل  می کننــد؛  مصاحبــه  مــن  بــرای  دیگــر 
آن  از  قبــل  روز   15 ایشــان  بگویــم  بایــد  کــه  چرخابــی 
کنــم  وســاطت  کــه  گفــت  و  گرفــت  تمــاس  مــن  بــا 
محمــود یــاوری، ســرمربی شــود و حتمــا خــودش هــم 
گری  می خواســت مربــی شــود! وی در ادامــه بــه افشــا
گفــت:  دربــاره پشــت پــرده باشــگاه ســپاهان پرداخــت و 
کــه هیئــت مدیــره بــا وجــود قهرمانــی فرکــی  می دانســتم 
را نمی خواســت. ایــن را خلیلیــان )مدیــر عامــل پیشــین 
مــرا  نظــر  حتــی  خلیلیــان  گفــت.  مــن  بــه  ســپاهان( 
گــر می توانیــد برانکــو یــا اســکوچیچ  گفتــم ا کــه  گرفــت 
کرانچــار بــه مــن  را بــه ســپاهان بیاوریــد، خــوب اســت. 
گفتــه بــود اســکوچیچ، مربــی خوبــی اســت. می دانســتم 
کــه نفــر دیگــری را بــه  کارهایــی می کننــد  کــه در باشــگاه 
گفتــم.  جــای فرکــی بیاورنــد. مــن ایــن را بــه فرکــی هــم 
بــه  خلیلیــان  داد:  ادامــه  ســپاهان  پیشــین  کاپیتــان 

کــه حضــور برانکــو در تیــم شــدنی نیســت؛  گفــت  مــن 
کار   بــا اینکــه می توانســتند برانکــو را بیاورنــد، ولــی ایــن 

را نکردند.
  نویدکیا مشکل روحی دارد

امــا ایــن حرف هــای محــرم از ســوی خلیلیــان بی پاســخ 
نمانــد و مدیــر عامــل ســابق ســپاهانی ها در مصاحبــه ای 

کنــش نشــان داد.  تنــد بــه حرف هــای محــرم وا

گریبــان  مختلفــی  حاشــیه های  متاســفانه  گفــت:  او 
کــه تعجــب مــا  ورزش را در مســایل مختلــف می گیــرد 
را دو برابــر می کنــد. مــا فکــر می کردیــم در شــهر خودمــان 
صاحــب  کــه  دادیــم  پــرورش  را  فــردی  )اصفهــان( 
اخــاق و جوانمــردی اســت؛ حرمــت پیشکســوت را نگــه 
مــی دارد و مســایل اخاقــی بــر زندگــی اش ســایه افکنــده؛ 
ــا  ــم. نویدکی ع را دیدی ــو ــن موض ــس ای ــب برعک ــا دیش ام

گفــت، تهمــت زد و مشــاهده شــد  در برنامــه نــود دروغ 
کــم  نویدکیــا حا روحیــات  و  افــکار  بــر  اخــاق  کــه ضــد 
ــا باشــگاه  شــده اســت. حتمــا نویدکیــا مشــکات قبلــی ب
کــرد.  کــه ســر فرکــی و بنــده تخلیــه  ســپاهان داشــت 
ــایل  ــره مس ــد باالخ ــم او بای ــر می کن ــر فک ــارت بهت ــه عب ب
کار  کــه ایــن  ــر ســر برخــی تخلیــه می کــرد  روحــی اش را ب
را انجــام داد.حرف هــای نویدکیــا برایــم قابــل هضــم 

ــود. نب
 از ســوی دیگــر منصــور ابراهیــم زاده، مربــی ســابق تیــم 
کنــش بــه مصاحبــه نویدکیــا  ذوب آهــن و ســپاهان در وا
یــک  کــه  بــوده ام  ایــن  مخالــف  همــواره  مــن  گفــت: 
بازیکــن در مســایل فرابازیکنــی دخــل و تصــرف داشــته 
کــه  می کنــد  ایجــاب  بازیکــن  وظایــف  ح  شــر باشــد. 
کادر فنــی وارد  در درجــه اول بــه مســایل مدیریتــی و 
نشــود. محــرم نویدکیــا تحــت هــر شــرایطی نبایــد قبــول 
می کــرد در مســایل فنــی دخالتــی انجــام دهــد؛ حتــی 
کــه از محــرم  گــر باشــگاه از او خواســته باشــد. شــناختی  ا
کســوت و احتــرام  کــه همیشــه  نویدکیــا داشــتم ایــن بــود 
کــه در برنامــه  بزرگ تــر را نگــه می داشــت؛ امــا چیــزی 
نــود دیــدم بــا آن مســایل متفــاوت بــود. بــرای مــن قابــل 
کــه چــرا ایــن مســایل را بیــان می کنــد. بایــد  هضــم نبــود 

کنیــم. ع را پیــدا  ــا دلیــل ایــن موضــو کاو شــود ت کنــد و 
این هــا تنهــا بخشــی از پس لرزه هــای مصاحبــه محــرم 
علیــه پشــت پــرده ســپاهان اســت و بایــد در روزهــای 
ــرادی  ــوی اف ــتری از س ــای بیش کنش ه ــر وا ــده منتظ آین

ــرده شــد، باشــیم. ــه نامشــان در ایــن مصاحبــه ب ک

کنش ها به مصاحبه جنجالی نویدکیا ادامه دارد وا

گری های محرم پس لرزه های افشا

کاترینــا، عضــو رســمی    پروفســور هارولــد تونمــن و همســرش دکتــر  هانــا 
سرویس ورزش
    اصغر قلندری

ــر مســابقات جــام  ــرای نظــارت ب ــه ب ک کشــتی )فیــا(  ــی  فدراســیون جهان
کشــتی  کــرده بودنــد، پــس از اتمــام مســابقات  کشــتی فرنگــی بــه ایــران و شــیراز ســفر  جهانــی 
کــه بــا قهرمانــی تیــم ملــی ایــران همــراه شــد، بــه منظــور بازدیــد از آثــار تاریخــی شــهر  فرنگــی 
زیبــای اصفهــان بــه ایــن شــهر ســفر کردنــد و بــه مــدت ســه روز میهمــان هیئــت کشــتی اســتان 

اصفهان بودند. 
کشــتی دیــار زاینــده رود،  گــزارش، بــه منظــور افزایــش دانــش مربیــان و داوران  بــر اســاس ایــن 
کشــتی آزاد و فرنگــی بــا حضــور پروفســور  روز سه شــنبه 4 خردادمــاه جــاری، ســمینار علــم روز 
کشــتی( و   هارولــد تونمــن، نماینــده و عضــو رســمی اتحادیــه جهانــی )فدراســیون جهانــی 
کشــتی اســتان، در ســالن اجتماعــات ســرای ورزشــکاران  ــا شــرکت مربیــان و داوران فعــال  ب
اصفهــان تشــکیل شــد. همچنیــن روابــط عمومــی هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان، از تجلیــل 
کشــتی فرنگــی ایــران توســط شــهر دار اصفهــان خبــر داد و افــزود:  مربــی اصفهانــی تیــم ملــی 
کشــتی گیر ارزنــده  مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان بــا حضــور در منــزل رســول جزینــی، 
کشــتی فرنگــی ایــران و عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان ــی  ــی تیــم مل  و مربــی اصفهان

از وی تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آورد. بــر پایــه همیــن گــزارش اردوی آماده ســازی تیــم کشــتی 
کشــتی تجــدد تشــکیل شــده و نونهــاالن برتــر آزادکار اســتان  آزاد نونهــاالن اســتان، در خانــه 
کشــوری، زیــر نظرمربیــان  گســترده در مســابقات  تمرینــات خــود را بــرای حضــور فعــال و 

ــد.  کرده ان برجســته و منتخــب اســتان آغــاز 

کشتی اصفهان پروفسور هارولد تونمن، میهمان هیئت 

کرواســی  ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد برگــزاری بــازی تدارکاتــی بــا 
کنیــم.  گفــت: امیــدوارم بتوانیــم بــا ایــن دو تیــم بــازی  و قزاقســتان را بــه مســئوالن داده اســت، 
گفــت: تمرینــات تیــم ملــی از  ســیدمحمد ناظــم الشــریعه دربــاره شــرایط تیــم ملــی فوتســال 
ج آغــاز شــده و تــا روز جمعــه ادامــه خواهــد  کــر بعدازظهــر روز دوشــنبه در دانشــکده پردیــس 
ــای  ــه و برنامه ه ــی، وزن ــای تمرین ــر فعالیت ه ــح و بعدازظه ــت صب ــان در دو نوب ــت. بازیکن داش
گروهــی خــود را آغــاز می کننــد تــا بــرای دیدارهــای پیــش رو آمــاده باشــند. وی ادامــه  کتیکــی و  تا
کارهــای  کاری بازیکنــان قــرار دارد و بعــداز ظهرهــا نیــز  داد: صبح هــا تمرینــات وزنــه در دســتور 
کمــپ تیم هــای ملــی کتیکــی را شــروع می کنیــم تــا از هفتــه آینــده و بــا آغــاز تمرینــات در   تا
کــه بــرای آماده ســازی ملــی پوشــان در نظــر داریــم   فعالیت هــای دفاعــی و برنامه هــای ویــژه ای 
را بــه مرحلــه اجــرا بگذاریــم. ســرمربی تیــم ملــی فوتســال خاطر نشــان کــرد: به جز سنگ ســفیدی 
و اســماعیل پور کــه بــا مصدومیــت جزیــی مواجــه هســتند، مابقــی بازیکنــان در شــرایط خوبــی به 
ســر می برنــد و تمرینــات خــود را بــا جدیــت دنبــال می کننــد. ناظــم الشــریعه معتقــد اســت برگزاری 
کرواســی می توانــد بــه آمادگــی ملی پوشــان  بازی هــای دوســتانه بــا تیم هایــی نظیــر قزاقســتان و 
گفــت:  کنــد. وی در ایــن بــاره  کمــک بســزایی  کــه بــه اردوی تیــم ملــی ملحــق شــده اند  جوانــی 
گرفتــه، فکــر می کنــم بــازی بــا  کــه فدراســیون برایمــان در نظــر  بــا توجــه بــه امکانــات و شــرایطی 
کمــک بســیار خوبــی بــرای آمادگــی بازیکنــان و تجربــه بــرای جوان ترهــا  کرواســی  قزاقســتان و 
کرده ایــم  خ دهــد. پیشــنهاد برگــزاری ایــن دو بــازی را ارایــه  کــه امیــدوارم ایــن اتفــاق ر باشــد 

کــه امیــدوارم هماهنــگ شــود تــا بتوانیــم بهتریــن اســتفاده فنــی را از بازی هــای فــوق ببریــم.

کنیم کرواسی و قزاقستان بازی  امیدوارم با 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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مدال قهرمان جام حذفی
که به نام مبارک »یا علی ابن  ح مدال قهرمان جام حذفی، نماد و برگرفته از پالک رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس است  طر

ابی طالب« مزین شده است.

یورو 2016

A گروه

جمعه 21 خرداد 1395

23:30 رومانی - فرانسه

شنبه 22 خرداد 1395

 17:30 سوییس - آلبانی

چهارشنبه 26 خرداد 1395

20:30 سوییس- رومانی

 23:30 آلبانی - فرانسه

یکشنبه 30 خرداد 1395

23:30 آلبانی - رومانی

در اولیــن تجربــه حضــور در فوتبــال اروپــا طعــم ســقوط 
کام فوتبــال  را چشــید تــا در صــدر فهرســت لژیونرهــای نــا
احســان  باشــد.  داشــته  قــرار  گذشــته  ســال  در  ایــران 
را  ســپاهان  غیرمنتظــره،  تصمیمــی  در  حاج صفــی 

نیم فصــل  میانه هــای  در 
راهــی  و  کــرد  رهــا  نخســت 
آلمــان  فوتبــال  دوم  دســته 
شــد تــا بلکــه از ایــن مســابقات 
تیم هــای  در  حضــورش  راه 
ســطح باالتــر اروپایــی را همــوار 
ــا ســقوط  کــه ب کنــد. تصمیمــی 
فرانکفورتی هــا بــه دســته ســوم 
تــوأم  بازیکــن  ایــن  در حضــور 

شــد تــا بســیاری از طــرز تفکــر حاج صفــی مســتعد، خــرده 
بــه  دارد  زیــادی  فنــی  توانایــی  کــه  احســان  بگیرنــد. 
نوعــی در تیــم فرانکفورتــی ســوخت؛ چــون نــه توانســت 

بــه  را  سرشــناس تر  باشــگاه های  ســایر  مســاعد  نظــر 
کنــد، نــه تجربــه خوبــی بــه دســت بیــاورد  خــود جلــب 

کمکــش بیایــد.  تــا در تیــم ملــی بــه 
ــن  ــن بازیک ــی ای ــت احتمال ــت از بازگش ــم صحب ــاال ه ح
ــا  ــر زبان ه ــر س ــپاهان ب ــران و س ــال ای ــه فوتب ب
بدهــد.  خ  ر اســت  بعیــد  گرچــه  افتــاده؛ 
ــاح  ــی روش در جن ک ــد اول  ــه امی ک ــی  حاج صف
چــپ محســوب می شــود تــا بلکــه ضعف هــای 
کنــد، در تمرینــات تیــم  ایــن پســت را برطــرف 
محســوب  بازیکنــان  آماده تریــن  جــزو  ملــی 
نگرانی هــای  از  کمــی  امــر  همیــن  و  می شــد 
کاســت تــا روی او حســاب  ســرمربی تیــم ملــی 
ــرای ایــن  کنــد. حاج صفــی هــم ب ــاز  خاصــی ب
کــه بتوانــد فصــل آتــی انتخــاب بهتــری داشــته باشــد 
مشــتری  ملــی  تیــم  در  درخشــش  بــا  اســت  امیــدوار 

کنــد. خوبــی بــرای خــودش پیــدا 

کام، مرد اول اردوی تیم ملی لژیونر نا
ــات ایــن  ــه تمرین ــرده و ب ک ــی قهــر  هافبــک وســط اســتقال درحال
قــرار دارد  آســتانه جــام دیگــری  اســتقال در  کــه  نمــی رود  تیــم 
و ایــن قهــر بــه دلیــل طلــب زیــاد، می توانــد بــه اســتقال ضربــه 
کــه امیــد ابراهیمــی  جبران ناپذیــری بزنــد. عنــوان شــده اســت 

6۰۰ میلیــون تومــان از باشــگاه اســتقال 
طلــب دارد و بــه همیــن دلیــل در تمرینــات 
اســتقال شــرکت نمی کنــد. در بــاب ایــن 
کــه اســتقال  اتفــاق بایــد پرســید امســال 
گرفتــه، چــرا بایــد  پــول خوبــی از اسپانســر 
را  بازیکنانــش  قــرارداد  از  نیمــی  از  بیــش 
کــه در آســتانه فینــال حذفــی  نــداده باشــد 
طــول  در  بازیکنــش  بی حاشــیه ترین 
بــرود. در ایــن زمینــه  کنــد و  فصــل قهــر 

پرســش های دیگــری هــم وجــود دارد؛ مثــا اینکــه چــرا مســئوالن 
تمرینــات  در  ابراهیمــی  چــرا  اینکــه  از  یــک  بــه  یــک  تیــم  ایــن 
کســی  اســتقال شــرکت نمی کنــد، اظهــار بی اطاعــی می کننــد و 

کــه این هافبــک چــرا در تمرینــات تیــم شــرکت نکــرده  نمی دانــد 
اســت؟ از ایــن ماجــرا هــم عبــور می کنیــم و می رســیم بــه خــود 
کــه چــرا  ح می کنیــم  امیــد ابراهیمــی و بزرگ تریــن پرســش را مطــر
او در آســتانه مهم تریــن دیــدار اســتقال مثــل یــک بازیکــن آماتــور 
کــه  حالــی  در  هــم  آن  کــرده؛  رهــا  را  اســتقال 
می دانــد اســتقال بــرای بــاالی ســر بــردن یــک 
احتیــاج دارد. شــایعه دیگــر دربــاره  او  بــه  جــام 
تمرینــات  وســط  او  کــه  اســت  ایــن  ابراهیمــی 
کــرده و بــه قطــر رفتــه تــا  اســتقال، تیــم را رهــا 
کنــد و قــراردادش را بــرای  کــره  بــا الخریطــات مذا
خبــر  هنــوز  رابطــه  ایــن  در  ببنــدد.  بعــد  فصــل 
گــر ایــن درســت باشــد نشــان  موثقــی نرســیده؛ امــا ا
نمی دانــد  کــه  دارد  اســتقال  در  بی نظمــی  از 
کــه بــا باشــگاه قــرارداد دارد، بــرای عقــد قــرارداد  بازیکنــش درحالــی 
ســال  قــرارداد  دربــاره  و  شــده  ج  خــار کشــور  از  آینــده اش  ســال 

کــره نشســته اســت. آینــده اش پــای میــز مذا

پشت پرده قهر بازیکن استقالل چیست؟



7اجتماعی  چهارشنبـــــه  5 خردادماه 1395
ـــمـــاره 162 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
آمار نگران کننده مصرف مواد مخدر ...

غنــی  پیشــینه  بــه  همــواره  ایرانی هــا  مــا    
سرویس  اجتماعی 

 آیدین بهاری
همچنــان  و  کرده ایــم  افتخــار  فرهنگی مــان 
ســخن  اســتاد  کــه  همان گونــه  امــا  کــرد؛  خواهیــم  افتخــار  هــم 
ســعدی می فرمایــد: گیــرم پــدر تــو بــود فاضــل، از فضــل پــدر تــو را چه 
حاصــل؟ اینکــه امــروز مــا هــر رفتــار ناهنجــاری را انجــام دهیــم و از 
آن ســو بــه پیشــینه فرهنگــی غنــی خــود ببالیــم از پایــه و اســاس 
ــا  ــه ب درســت نیســت. امــروزه رفتــار مــا ایرانی هــا در بیشــتر مواقــع ن
غنــی  آموزه هــای  بــا  نــه  دارد،  مطابقــت  فرهنگی مــان  پیشــینه 
دینــی. بــرای گــواه هــم می تــوان بــه بســیاری از ناهنجاری هــا - چه 
کــه جایــی بــرای  کــرد  در جامعــه و چــه در فضــای مجــازی - اشــاره 
شــک و تردیــد باقــی نمی گــذارد. اخیــرا دکتــر محمــود ســریع القلــم در 
سلســله مطالــب »ســی ویژگــی«، بــه ســی ویژگــی ایرانــی مطلــوب 
کیمیــای  پرداختــه اســت. ابتــدا خودمــان و ســپس شــما، همــراه 

وطن را به خواندن این سی ویژگی جالب دعوت می کنم.
کار و فعالیــت بــه او فرصــت  کــم حــرف می زنــد؛ چــون  1. بســیار 

نمی دهــد. زدن  حــرف 
ســرزنش  را  دیگــران  می شــود،  روبــه رو  مشــکلی  بــا  وقتــی   .2

. نمی کنــد
3. به ندرت در رانندگی بوق می زند.

4. در پی قهرمان شدن نیست.
5. از ادب و تعــارف بــرای پوشــاندن ضعف هــای خــود اســتفاده 

نمی کنــد.
صراحــت  بــا  را  خــود  اشــتباهات  و  کوتاهی هــا  مســئولیت   .6

. د یــر می پذ
اعتمــاد  او  بــه  دیگــران  کــه  اســت  پیش بینــی  قابــل  آنقــدر   .7

. می کننــد
گفتــن بی نیــاز  کــه از دروغ  کــرده  8. آنقــدر نیازهــای خــود را معقــول 

شــده اســت.
کــرد، از میزبــان عذرخواهــی  گــر در قــراری یــک دقیقــه دیــر  9. ا

می کنــد.
10. تــا می توانــد دربــاره دیگــران قضــاوت نمی کنــد و بارهــا می گویــد 

مــن نمی دانــم.
کرامــت و دانــش او  11. در میــان غیــر ایرانیــان، همــه جــذب نظــم، 

می شــوند.
کــم دربــاره خــودش  12. از عملکــرد خــود ناراضــی اســت و بســیار 

می کنــد. صحبــت 
13. محال است آشغالی به زمین یا بیرون پرت کند.

کــه در آن ضعف هــای خــود را نوشــته و بــرای  14. دفترچــه ای دارد 
اصــاح آن هــا برنامــه دارد.

15. با رقیب و مخالف خود مانند رفتار پیامبر برخورد می کند.

16. در گوشه ای از منزل او، پرچم ایران دیده می شود.
17. فعالیــت در محیــط بیــن  المللــی را فرصتــی بــرای یادگیــری و 

می دانــد. اثرگــذاری 
اهتمــام  و  خلقــت  قواعــد  بــه  چــون  نمی کنــد؛  حســادت   .18

اســت. معتقــد  انســان ها 
کســی را نمی کنــد؛ چــون می دانــد دربــاره ضعف هــای  19. بدگویــی 

خــود می توانــد ده صفحــه بنویســد.
احوالپرســی می کنــد  و  تمــاس می گیــرد  نفــر  بــا ده  20. در هفتــه 

کاری داشــته باشــد. بــدون اینکــه بــا آن هــا 
21. جهان بینی خود را به تناسب مخاطب تغییر نمی دهد.

22. زندگــی خــود را بــا رنگ هــای شــاد، گل، هنــر، موســیقی تزییــن 
کــرده اســت.

23. از تایید دیگران بی نیاز است.
کتــاب را بــا دقــت و نشــانه گذاری تمــام  کــم یــک  24. در مــاه دســت 

می کنــد.
ــا او ماقــات می کنیــم، متوجــه می شــویم از دفعــه  25. هــر وقــت ب

قبــل انســان بهتــری شده اســت.
26. برای حفظ سامتی خود، برنامه منظم دارد.

گذاشــته بــا  27. هــر آجــری در زندگــی خــود بــر روی آجــری دیگــر 
ــا رانــت. ــه ب ــوده، ن زحمــت ب

ــع  ــود وض ــرای بهب ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــمت، ب ــدرت و س ــه ق 28. ب
زندگــی خــود نــگاه نمی کنــد.

تعــارض از  و  می کنــد  همــکاری  بســیار  دیگــر  ایرانیــان  بــا   .29 
درگیری و اختاف با آن ها می پرهیزد.

30. دایره معاشرتی او با افراد توانمند و غیرمطیع است.

یکایرانیمطلوبچگونهرفتارمیکند؟
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مدیــر کل دفتــر ســامت اجتماعــی، روانــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی اظهــار کــرد: متاســفانه امــروز شــاهد ســوق 
داده شــدن مصــرف مــواد مخــدر از مــردان بــه ســوی زنــان در جامعه 
هســتیم و همیــن کوچــک شــدن نســبت مصــرف مــواد مخدر بســیار 

نگران کننــده اســت. احمــد حاجبــی بــا اشــاره 
کشــور اظهــار  کــز درمانــی مــواد مخــدر در  بــه مرا
مرکــز  از 6 هــزار  بیــش  راســتا  همیــن  در  کــرد: 
کــه در ایــن  درمانــی وابســته بــه مــواد داریــم 
گونیســت  کــز معتــادان از طریــق داروهــای آ مرا
تحــت درمــان قــرار می گیرنــد. وی افــزود: یکــی 
گرفتــه بــرای  از مهم تریــن اقدامــات صــورت 
آســیب های  کاهــش  و  درمــان  ســاماندهی، 
ناشــی از ســوءمصرف مــواد در ســال های اخیــر 

گونیســت )شــبه  درمــان وابســتگی بــه مــواد افیونــی بــا داروهــای آ
کــه هــدف اصلــی آن بازگردانــدن بیمــار بــه یــک  مــواد مخــدر( اســت 
ــاره او بــه جامعــه اســت. ایــن مســئول  زندگــی عــادی و جــذب دوب

کــز بیــش از 500 هــزار نفــر تحــت درمــان  کــرد: در ایــن مرا تصریــح 
کــه چنیــن ظرفیتــی در حــد  ــر چــه مدعــی آن نیســتیم  گ هســتند؛ ا
کمــال اســت، ولــی به نظــر می رســد ایــن میــزان ظرفیــت درمانــی 
در نــوع خــود، میــزان جالــب توجهــی بــوده و پاســخگوی سیســتم 
کل دفتــر ســامت اجتماعــی  اســت. مدیــر 
روانــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت متذکــر شــد: 
ایــن تعــداد مرکــز درمانــی بــه ازای هــر 15 هــزار 
کــه البتــه در  کشــور ایجــاد شــده اســت  نفــر در 
بعضــی از مناطــق بــه دلیــل شــرایط خــاص بــر 
کزمــان افــزوده شــده اســت. حتــی  تعــداد مرا
در ســال جاری در صــورت احســاس نیــاز بــه 
کــز درمانــی افــزوده خواهــد شــد.  تعــداد مرا
کــه  پژوهش هایــی  طبــق  افــزود:  حاجبــی 
گذشــته مصــرف موادمخــدر در بیــن مــردان  انجــام شــده اســت، در 
کــه در حــال حاضــر ایــن رقــم بــه 6 بــه 1 و 4 بــه 1  و زنــان 9 بــه 1 بــود 

ــت. ــده اس ــر و نگران کنن ــگ خط ــن زن ــیده و ای رس

آمار نگران کننده مصرف مواد مخدر بین زنان

ایثارگــر  تــازه استخدام شــده  اولیــن دوره آموزشــی محیط بانــان 
از ابتــدای خردادمــاه بــه مــدت دو هفتــه در دانشــکده محیــط 
کانتــری، سرپرســت دفتــر آمــوزش  کیومــرث  زیســت آغــاز شــد. 
گفــت:  محیــط زیســت در حاشــیه برگــزاری ایــن دوره آموزشــی 

راســتای  در  محیط بانــان  آموزشــی  دوره 
حفاظــت  یــگان  نیروهــای  توانمندســازی 
محیط بانــان  اولویــت  بــا  زیســت  محیــط 
ایثارگــران  از  کــه  استخدام شــده  تــازه 
در   1395 خردادمــاه  ابتــدای  از  هســتند، 
دانشــکده محیــط زیســت آغــاز شــده اســت. 
کــه بــرای  وی افــزود: در ایــن دوره آموزشــی 
شــرایط  واجــد  محیط بانــان  از  نفــر   157
شــده  برنامه ریــزی  کشــور  اســتان   19  از 

 45 و  دیپلــم  تحصیلــی  مــدرک  بــا  محیط بــان   112 تعــداد 
کمتــر  محیط بــان بــا مــدرک تحصیلــی فــوق دیپلــم بــا ســابقه 
از یــک ســال حضــور دارنــد و بــا توجــه بــه هدفگــذاری آمــوزش 

کــم 600 نفــر محیط بــان در ســال جــاری، پــس از مــاه  دســت 
محیط بــان   450 حــدود  بــرای  دوره هــا  ایــن  رمضــان  مبــارک 
ــر  ــاوه ب ــه داد: ع ــری ادام کانت ــت.  ــد داش ــه خواه ــز ادام ــر نی دیگ
 ارایــه مطالــب فنــی و تخصصــی مرتبــط بــا شــغل محیط بانــی
نظامــی  آموزش هــای  و  مقــررات  و  قوانیــن 
گیــران آمــوزش داده  و صحرایــی نیــز بــه فرا
تصریــح  مســئول  مقــام  ایــن  شــد.  خواهــد 
کــرد: اســتفاده از اســاتید مجــرب دانشــگاهی 
متنــاوب  نظــارت  و  انتظامــی  نیــروی  و 
دفتــر آمــوزش محیــط زیســت و فرماندهــی 
ــش  ــه افزای ــت ب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
کــرده کمــک شــایانی   اثربخــش ایــن دوره هــا 
محیــط  آمــوزش  دفتــر  سرپرســت  اســت.   
کــردن دوره هــای آمــوزش محیط بانــی  زیســت بــا موثــر ارزیابــی 
کشــور داریــم و  گفــت: در حــال حاضــر حــدود 3500 محیط بــان در 
بــه زودی هیــچ محیط بــان آمــوزش  ندیــده ای نخواهیــم داشــت.

کشور آغاز آموزش 3500 محیط بان در 
یاد خرمشهر در نصف جهان

خردادمــاه  ســوم  بــا  همزمــان  وطــن:  کیمیــای
اصفهــان  شــهر  خرمشــهر،  آزادســازی  ســالروز 
نصــب  و  جــذاب  و  ع  متنــو فضاســازی های  بــا 
و  لمپوســت  ســازه های  و  بنرهــا  تصاویــر، 
هــوای  و  حــال  شــهر،  جای جــای  در  تک پایــه 
ســوم  بــا  همزمــان  گرفــت.  خــود  بــه  دیگــری 
آزادســازی  غرورآفریــن  روزهــای  و  خردادمــاه 
دفــاع  ســال   8 دالورمــردان  توســط  خرمشــهر 
و  لمپوســت  ســازه   300 و  یادمــان   ۲۰۰ مقــدس، 
پل هــای  و  چهارراه هــا  میادیــن،  در  تک پایــه 
نصــب  زاینــده رود  حاشــیه  همچنیــن  و  اصلــی 
خرمشــهر  هــوای  و  حــال  اصفهــان  تــا   شــد 

را به خود بگیرد. 
جملــه   ۱۵ ع  تنــو بــا  یادمان هــا  و  تابلوهــا  ایــن 
شــامل »کار بــرای خــدا خســتگی نــدارد«، »لبخنــد 
کفــر و شــرک هســت   بــزن بــرادر«، »خداقــوت«، »تــا 
گــر شــهید نشــوی، می میــری«  مبــارزه هســت«، »ا
کنیــد، حتــی بــا یــک صلــوات« و »هــر  »شــهدا را یــاد 
باشــد  از خــود دوســت داشــته  بیــش  را   کــه خــدا 
شــده  نصــب  شــهر  ســطح  در  می شــود«  شــهید 

اســت.
مــرگ، همــان  از  مــا  »تــرس   همچنیــن جمــات 
ــم  ــا داری ــا م کرب ــا  ــا«، »کرب کرب ــا  ــت ت ــه ماس فاصل
کــرب و بــا بســم  می آییــم«، »هرکــه دارد هــوس 
»هــر  کربــا«،  در  نمــاز  فــرات،  در  »وضــو  ا...«، 
کربــا  داســتان  بشناســد  را  مــا  می خواهــد   کــه 
را بخوانــد« »شــهادت، هنــر مــردان خداســت« و 
کــرد« بــر ایــن تابلوهــا نقــش  »خرمشــهر را خــدا آزاد 

بســته اســت. 
ســازه های  و  بنــر  و  یادمــان   500 ع  مجمــو در 
خــرداد  ســوم  ع  موضــو بــا  تک پایــه  و  لمپوســت 
بــا همــکاری روابــط  ســالروز آزادســازی خرمشــهر 
عمومــی شــهرداری اصفهــان و ســازمان زیباســازی 
سپاهان شــهر  و  اصفهــان  شــهر  ســطح  در 
پایــان  تــا  فضاســازی ها  ایــن  کــه  شــده  نصــب 
اصفهــان  شــهر  زینت بخــش  جــاری   هفتــه 

خواهد بود.
آزادســازی  ســالروز  مناســبت  بــه  اســت  گفتنــی   
عنــوان  بــا  عاشــقی  قــرار  ویژه برنامــه  خرمشــهر، 
»هــر شــهروند اصفهانــی، یــک شــهید« در هفــت 

می شــود.  برگــزار  شــهر  از  نقطــه 
شــهدا(  بــا  )هم عهــدی  عاشــقی  قــرار  برنامــه 
اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد  دکتــر  حضــور  بــا 
ریاســت ســتاد  و  اســامی شــهر  اعضــای شــورای 
گلســتان شــهدا رونمایــی  بزرگداشــت خرمشــهر در 

شــد.

خرمشهر

 کمک خّیر اصفهانی 
به 7 خانوار منطقه 5 اصفهان

اصفهــان  شهرســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــر  وطــن:  کیمیــای
گفــت: خّیــری اصفهانــی در بازدیــد از 7 خانواده تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد منطقــه 5 اصفهــان، بیــش از 180 میلیــون ریــال 
ح  طــر اینکــه  بیــان  بــا  جعفــری  علــی  کــرد.  اهــدا  آنــان  بــه 
مفتــاح الجنــة بــا حضــور یکــی از خّیــران نیکــوکار در شهرســتان 
ح، خّیــران و  کــرد: در ایــن طــر اصفهــان اجــرا شــد، خاطرنشــان 
ــان  ــازل مددجوی ــداد در من ــه ام کمیت ــی  ــا هماهنگ ــئوالن ب مس
ــداد  ــه ام کمیت ــات  ــا خدم ــنایی ب ــن آش ــد و ضم ــور می یابن حض
از نزدیــک بــا مســایل و مشــکات خانواده هــا آشــنا می شــوند. 
کــه بــا حضــور یکــی از خّیــران در منــزل  وی افــزود: ایــن دیــدار 
کمیتــه امــداد منطقــه 5 اصفهــان و  7 خانــواده تحــت حمایــت 
همزمــان بــا اعیــاد خجســته شــعبانیه و میــاد بــا ســعادت امــام 
گرفــت، بــا هــدف ایجــاد حــس همدلــی   زمان)عــج( صــورت 

و استحکام روابط عاطفی انجام شد.

مردم، تشنه فضاهای شاد هستند
متخصــص اعصــاب و روان )روان پزشــک( در چهارمحــال 
ــه اینکــه مــردم تشــنه فضاهــای شــاد  ــا اشــاره ب و بختیــاری ب
و داشــتن  بــرای شــادی خــود  بایــد  مــردم  گفــت:  هســتند، 
زارعــان  الهــام  باشــند.  داشــته  برنامــه  لبخنــد  از  پــر  روزی 
لحــاظ  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  متاســفانه  کــرد:  اظهــار 
بــه  تــا  داشــتن مردمــی شــاد در وضعیــت مناســبی نیســت؛ 
امــروز تحقیقــات رســمی در این بــاره انجــام نشــده اســت، ولــی 
کارشناســان بــه مــواردی از قبیــل وجــود ارتفاعــات  بعضــی از 
کــه هیچ کــدام  کرده انــد  آب و هــوا و حتــی علــل ژنتیکــی اشــاره 
گــر مــردم  از ایــن علــل تاییــد رســمی نشــده اند. وی افــزود: ا
چهارمحــال و بختیــاری را حتــی بــا مــردم اســتان هم جــواری 
مــردم  کنیــم،  مقایســه  شــادی  لحــاظ  از  اصفهــان  ماننــد 
کمبــود امکانــات  غمگین تــری هســتند. زارعــان بــا اشــاره بــه 
گفــت: بایــد زمینــه تفریحــات  تفریحــی مناســب در اســتان 
ســالم بــرای جوانــان اســتان فراهــم شــود و از هــر عاملــی بــرای 
ــرد. ک ــتفاده  ــرزنده اس ــه س ــاد روحی ــاد و ایج ــای ش ــاد فض ایج

زورخانه محمد رسول اهلل)ص( یزد 
افتتاح شد

بــه مناســبت اعیــاد  یــزد  زورخانــه محمــد رســول اهلل)ص( 
خیــران  همــت  بــه  خرمشــهر  آزادســازی  ســالروز  و  شــعبانیه 
اســتان افتتــاح شــد. ایــن زورخانــه بــا مســاحت 230 متــر و 
گنجایــش 250 نفــر تماشــاچی و  گــودی بــه قطــر 8 متــر، بــا 
صــرف هزینــه  350 میلیــون ریالــی ایجــاد شــده اســت. پیــش از 
کــه بــا همــت خیــّران و هیئــت  ایــن ورزشــکاران ایــن زورخانــه 
یــزد ســاخته  امام شــهر  امــام حســین)ع( در  امنــای مســجد 
شــده، در طبقــه تحتانــی مســجد امــام حســین)ع( فعالیــت 

می کردنــد. ورزشــی 

اخبار کوتاه 

گهی حصر وراثت رونوشت آ
کالسه  به  خواست  داد  شرح  به   21 شماره  شناسنامه  دارای  قهاره   صادقی  عباس  آقای 
داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   935/95
اقامتگاه دائمی  یخ 1394/11/29  تار وان محمد رضا صادقی  به شناسنامه 31در  که شادر
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-ماه بانو ایمورنژاد  خو
به ش ش 4220059164نسبت با متوفی همسر2- صغرا صادقی قهاره به ش ش 34نسبت با 
متوفی مادر3- عباس صادقی قهاره به ش ش 21 نسبت با متوفی پدر و الغیراینک با انجام 
اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5711/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای عبدالعلی جان نثاری الدانی  دارای شناسنامه شماره 19048 به شرح داد خواست به 
ده و چنین توضیح  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو کالسه 883/95 خ 1 
 1394/7/15 یخ  تار در   4036 شناسنامه  به  دستجردی   دادخواه  خانم  وان  شادر که  داده 
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-بتول  اقامتگاه دائمی خو
زند2- حیدر جان نثاری الدانی به ش  جان نثاری الدانی به ش ش 19047نسبت با متوفی فر
زند3- عبدالعلی جان نثاری الدانی به ش ش 19048نسبت با  ش 20757نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  زند و الغیراینک با انجام تشر متوفی فر
یخ نشر آگهی  می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5710/ م الف رئیس 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای رامین عوضی پورلکوند  دارای شناسنامه شماره 593 به شرح داد خواست به کالسه 
ده و چنین توضیح داده که  878/95 خ 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   1395/1/11 یخ  تار در   374 شناسنامه  به  پورلکوند   عوضی  علی  وان  شادر
عوضی  رامین  به1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدورد  د  خو

زند پورلکوند به ش ش 593نسبت با متوفی فر
زند3- محمد عوضی پورلکوند  د عوضی پورلکوند به ش ش 1018نسبت با متوفی فر 2-داو  
با  پورلکوند به ش ش 4408 نسبت  امین عوضی  زند4-  با متوفی فر به ش ش 2054نسبت 
ویا عوضی  زند6- ر وشنک عوضی پورلکوند به ش ش 65 نسبت با متوفی فر زند5- ر متوفی فر
 644 ش  ش  به  پورلکوند  عوضی  یم  مر زند7-  فر متوفی  با  نسبت   460 ش  ش  به  پورلکوند 
زند9-  با متوفی فر پورلکوند به ش ش 213 نسبت  زند8- رامش عوضی  با متوفی فر نسبت 
زند10- مستانه عوضی پورلکوند به  راشین عوضی پورلکوند به ش ش 556 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور  زند والغیراینک با انجام تشر ش ش 5064 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره:  از تار

5709/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

خانم زهرا اکبری  دارای شناسنامه شماره 1877 به شرح داد خواست به کالسه 914/95  از 
وان حمید  ده و چنین توضیح داده که شادر این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
بدورد  د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/12/2 یخ  تار در   386 شناسنامه  به  پور  مهیاری  جعفر 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- مجید جعفر مهیاری پور به ش 

زند ش 5-127117227نسبت با متوفی فر
زند3- مهسا جعفر   2- معصومه جعفر مهیاری پور به ش ش 1272650545نسبت با متوفی فر
دانی به ش ش  زند4- زهرا اکبری جاو مهیاری پور به ش ش 1272981411 نسبت با متوفی فر
1877 نسبت با متوفی همسر5- حسن جعفر مهیاری پور به ش ش 130 نسبت با متوفی پدر 
ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک 
یخ  یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر 
شماره: 5704/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصر وراثت رونوشت آ
خانم عزت قیاسیان  دارای شناسنامه شماره 943 به شرح داد خواست به کالسه 871/95 
وان  ده و چنین توضیح داده که شادر خ 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د بدورد زندگی  یخ 1394/12/25 اقامتگاه دائمی خو یوسف مهرنگ به شناسنامه 273 در تار
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- شهرام مهرنگ به ش ش 419 نسبت با 
زند3- حسین مهرنگ به ش  زند 2- مهرداد مهرنگ به ش ش 744 نسبت با متوفی فر متوفی فر
زند4- عزت قیاسیان به ش ش 943 نسبت با متوفی همسر و  ش 20384 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر  الغیراینک با انجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5708/ م الف رئیس شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای نبی اله قائدی  دارای شناسنامه شماره 225 به شرح داد خواست به کالسه 877/95 
وان  ده و چنین توضیح داده که شادر خ 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د بدورد  یخ 1395/1/12 اقامتگاه دائمی خو ماه طال رضائی حیدری به شناسنامه 1001 در تار
یم قائدی برده شاهی به ش  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- مر
با متوفی  910 نسبت  برد شاهی به ش ش  قائدی  زند 2- کبری  فر با متوفی  ش 972 نسبت 
زند4- اسماعیل قائدی  زند3- خلیل قائدی برد شاهی به ش ش 862 نسبت با متوفی فر فر
زند5- ابراهیم قائدی برد شاهی به ش ش 772  برد شاهی به ش ش 975 نسبت با متوفی فر
زند7-  زند6- نبی اله قائدی برده شاهی به ش ش 225 نسبت با متوفی فر نسبت با متوفی فر
برد  قائدی  اله  عزت  زند8-  فر متوفی  با  نسبت   215 ش  ش  به  شاهی  برده  قائدی  جمشید 
زند9- نعمت اله قائدی به ش ش 21 نسبت با متوفی  شاهی به ش ش 6 نسبت با متوفی فر
می  آگهی  نوبت   یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک  زند  فر
یخ نشر آگهی ظرف  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
رئیس  الف  م   /5707 شماره:  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

به  خواست  داد  شرح  به   301 شماره  شناسنامه  دارای  دهکردی   اسدی  نبی  اله  نبی  آقای 
ده و چنین توضیح داده که  کالسه 913/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1395/1/22 اقامتگاه  وان محسن نبی اسدی دهکردی به شناسنامه 11753 در تار شادر
الفوت آن مرحوم منحصر است به1- ماهان نبی  د بدورد زندگی گفته ورثه حین  دائمی خو
زند 2- فرشته کبیری دهکردی  اسدی دهکردی به ش ش 1276864450 نسبت با متوفی فر
به ش ش 248 نسبت با متوفی مادر3- نبی اله نبی اسدی دهکردی به ش ش 301 نسبت با 

متوفی پدر والغیر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  اینک با انجام تشر
یخ نشر  تار از  او باشد  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  تا هر کسی اعتراضی دارد  آگهی می نماید 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 

5705/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای جعفر شیخ بهایی  دارای شناسنامه شماره 181 به شرح داد خواست به کالسه 909/95 
وان ملک  ده و چنین توضیح داده که شادر از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
زندگی  د بدورد  اقامتگاه دائمی خو یخ 1390/10/23  تار به شناسنامه 6371 در  بهایی  شیخ 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- جعفر شیخ بهایی به ش ش 181 نسبت 
یم  زاده3- مر زاده 2- جواد شیخ بهایی به ش ش 40959 نسبت با متوفیه برادر با متوفیه برادر
زاده4- منصوره شیخ بهایی به ش ش 1578  شیخ بهایی به ش ش 75 نسبت با متوفیه برادر
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک  زاده  برادر متوفیه  با  نسبت 
یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  ماهی  در پی  نوبت پی  یک 

یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال  از متوفی نزد او باشد از تار
گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5703/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

شرح  به   43333 شماره  شناسنامه  دارای  زاده   حاجی  سید  موسوی  مرضیه  سیده  خانم 
ده و  داد خواست به کالسه 728/95 خ 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د موسوی سید حاجی زاده به شناسنامه 397  وان سید محمو چنین توضیح داده که شادر
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  یخ 1394/7/23 اقامتگاه دائمی خو در تار
با  زاده  به ش ش 43333 نسبت  به1- سیده مرضیه موسوی سید حاجی  منحصر است 
زند3-  زند 2- مهران موسوی سید حاجی زاده  به ش ش 5338 نسبت با متوفی فر متوفی فر
زند والغیراینک با انجام  مهرداد موسوی سید حاجی زاده  به ش ش 472 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  از تار او باشد  از متوفی نزد  و یا وصیتنامه 
و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5702/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

کالسه  به  خواست  داد  شرح  به   1939 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی   شاه  وغ  فر خانم 
داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   899/95
 1393/4/23 یخ  تار در   1270861328 شناسنامه  به  دارانی  یفی  شر علیرضا  وان  شادر که 
وغ  د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فر اقامتگاه دائمی خو
شاه محمدی  به ش ش 1939 نسبت با متوفی مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره: 5701/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

خانم زهرا قضاوی خوراسگانی  دارای شناسنامه شماره 18989 به شرح داد خواست به کالسه 
که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   894/95
د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/1/25 تاریخ  در   1882 شناسنامه  به  قضاوی  مصطفی  وان  شادر
بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- زهرا قضاوی خوراسگانی  به 
ش ش 18989نسبت با متوفی همسر2- اشرف قضاوی خوراسگانی  به ش ش 27593 نسبت 
با متوفی مادر3-حسین قضاوی خوراسگانی  به ش ش 176 نسبت با متوفی پدر والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5699/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

خانم فاطمه زارعی  دارای شناسنامه شماره 4 به شرح داد خواست به کالسه 868/95 خ 1 از این 
وان نازنین شفیعی  ده و چنین توضیح داده که شادر دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د بدورد زندگی گفته ورثه حین  کوجانی به شناسنامه 16 در تاریخ 1394/12/9 اقامتگاه دائمی خو
زند2- فاطمه  الفوت آن مرحوم منحصر است به1- امراله زارعی  به ش ش 184نسبت با متوفی فر
زند4-  زند3- ربابه زارعی  به ش ش 3 نسبت با متوفی فر زارعی  به ش ش 4نسبت با متوفی فر
زند5- مریم زارعی  به ش ش 62787نسبت با  اکرم زارعی  به ش ش 62786نسبت با متوفی فر
زند والغیر اینک با انجام تشریفات  زند6-اعظم زارعی  به ش ش 1466نسبت با متوفی فر متوفی فر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره: 5697/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای سعید نجفی عطا آبادی به قیومیت عزت نجفی عطا آبادی  دارای شناسنامه شماره 2678 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   922/95 کالسه  به  خواست  داد  شرح  به 

وان بیگم کهزادی عطا آبادی به شناسنامه 874 در تاریخ  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  1393/12/23 اقامتگاه دائمی خو
زند والغیراینک با انجام تشریفات  به1- عزت نجفی عطا آبادی  به ش ش 75نسبت با متوفی فر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شماره: 5696/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای محمد کثیری مهر دارای شناسنامه شماره 59776 به شرح داد خواست به کالسه 864/95 
وان علی  ده و چنین توضیح داده که شادر خ 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د بدورد زندگی گفته  آقا کثیری مهر به شناسنامه 847 در تاریخ 1395/2/6 اقامتگاه دائمی خو
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- حسن کثیری نژاد به ش ش 1099نسبت با متوفی 
زند3- حسین کثیری مهر به ش  زند 2- محمد کثیری مهر به ش ش 59776نسبت با متوفی فر فر
زند4-اصغر رنجکش نصرآبادی به ش ش 59777 نسبت با متوفی  ش 49284نسبت با متوفی فر
زند6- رضوان کثیری مهر  زند5- اکبر رنجکش نصرآبادی به ش ش 1323 نسبت با متوفی فر فر
زند7- زهرا عزیزی باغکمه به ش ش 60372نسبت با متوفی  به ش ش 1427 نسبت با متوفی فر
زند والغیراینک با انجام  زند8- مریم رنجکش نصرآبادی به ش ش 314 نسبت با متوفی فر فر
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5693/ م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

شماره  شناسنامه  دارای  باطنی  فرناز  و  صرامی  میثم  وکالت  با  گندمانی  دارخال  اردشیر  آقای 
وراثت  این دادگاه درخواست گواهی حصر  از   919 به کالسه 95/  به شرح داد خواست   1854
وان زینب منصور گندمانی به شناسنامه 762 در تاریخ  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
د بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  1389/2/30 اقامتگاه دائمی خو
زند 2- منیژه دارخال گندمانی به  به1- اردشیر دارخال گندمانی به ش ش 1854نسبت با متوفیه فر
زند4-  زند3- اقدس دارخال گندمانی به ش ش 4نسبت با متوفیه فر ش ش 10نسبت با متوفیه فر
وین دارخال گندمانی به ش  زند5- پر محترم دارخال گندمانی به ش ش 31نسبت با متوفیه فر
زند  زند6- سلطنت دارخال گندمانی به ش ش 1784نسبت با متوفیه فر ش 22نسبت با متوفیه فر
والغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5692/ م الف رئیس شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: 1- احمد 2- حامد نام خانوادگی:1- باقری 2- باقری نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جالل نام خانوادگی: یوسفی کیچی نشانی 
و،بن سجاد، پ 176 محکوم به:به  له، کوی قدس، کوچه خسر محل اقامت:اصفهان، پارک ال
موجب رای شماره 683 تاریخ 94/8/27 حوزه 15شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:الزام حضور در یکی از دفاتر  اسناد رسمی و 
تنظیم سند و انتقال یک دستگاه موتور سیکلت با مشخصات صدر الذکر که موتور سیکلت رایکا 
به رنگ مشکی مدل 88 تیپ 125 به شماره پالک 99455 تهران 46 د رحق خواهان و پرداخت 
1751000 ریال و 600/000 ریال هزینه نشر آگهی و بابت هزینه دادرسی ) به تساوی( صادر و اعالم 
می دارد و پرداخت نیم عشر حق االجراماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا  علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم  مزبور صورت جامع دارایی خو
 نماید.شماره: 5735 / م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان



چطور از آلودگی هوای خانه 
کنیم؟ جلوگیری 

هــر ســال تقریبــا 2 میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــه دلیــل 
آلودگــی هــوا، جــان خــود را از دســت می دهنــد؛ بنابرایــن 
حــق داریــد در زمــان آلودگــی هــوا نگــران ســامت خــود 
و خانواده تــان باشــید. رعایــت نــکات الزم بــرای حفــظ 
ســامتی در بیــرون از منــزل کافــی نیســت و بایــد در داخــل 

منــزل نیــز بــه آن توجــه جــدی داشــت؛ امــا چگونــه؟
گردگیری:    

از  داریــم  کــه  کاری  مشــغله  علــت  بــه  مــا  از  بســیاری 
ــی  ک یک ــا ــم خ ک ــا ترا ــم؛ ام ــر می کنی ــرف نظ ــری ص گردگی
از علت هــای اصلــی مشــکل تنفســی اســت. بــرای تمیــزی 
گردگیــری  بیشــتر ، بهتــر اســت از دســتمال مرطــوب بــرای 
مبلمــان، پنکه هــای ســقفی، چــراغ و یخچــال اســتفاده 

شــود.
   دستگاه تصفیه:

کــه  اســت  نانــو  فنــاوری  دارای  خــوب  دســتگاه های 
فنــاوری  ایــن  می کنــد.  مقابلــه  هــوا  آالینــده  مــواد  بــا 
ک  گــرد و خــا همچنیــن بــا ایجــاد جریــان هــوا، منــزل را از 

می کنــد. تمیــز 
گردش هوا:    

گــردش درســت هــوا در منــزل بســیار الزم اســت؛ بنابرایــن 
پنجره هــا را بــاز نگــه داریــد. بــرای مدتــی، پنکــه را روشــن 
فــن  پــز  و  تمیــز شــود. هنــگام پخــت  هــوا  تــا   بگذاریــد 
را روشــن بگذاریــد تــا مانــع از مانــدن دود، بخــار و مــواد 

آالینــده در منــزل شــود.
کنید:    وسایل منزل را درست انتخاب 

فــرش  چــون  دهیــد؛  ترجیــح  فــرش  بــه  را   پارکــت 
ک و مــواد آالینــده را جــذب و در خــود حفــظ  کک، خــا
کــه  ــره را  کرک ــرژی(.  ــه آل ــان ب ــه مبتای می کنــد )توصیــه ب
بــه خــود جــذب می کنــد و نگــه  کمتــری  ک  گــرد و خــا
مــی دارد بــه پــرده ترجیــح دهیــد. همچنیــن می توانیــد 
ــا هــوای داخــل  گیاهــان آپارتمانــی در منــزل قــرار دهیــد ت

کنــد. را از آالینده هــا تمیــز 
   شست وشوی منظم لباس ها:

کک  پارچه هــا و ملحفه هــا مــکان مناســبی بــرای زندگــی 
اســت و بایــد بــه طــور منظــم شســته شــود. هــر نــوع لبــاس 

کــردن بشــویید. یــا ملحفــه و پتویــی را قبــل از اســتفاده 
   از دود پرهیز شود:

کــه مــواد آالینــده در  دود ســیگار، بخــاری و حتــی شــمع 
مضــر  بســیار  ریه هــا  ســامت  بــرای  می کنــد،  رهــا  هــوا 
مهمانتــان  بــه  حتــی  کــس  هیــچ  بــه  بنابرایــن   اســت؛ 

اجازه سیگار کشیدن را ندهید!

خانهداری

 دعوت تلگرامی برای پارتی شبانه 
در مزون لباس

کرمان  دادخــدا ســاالری، دادســتان عمومــی  و انقــاب 
از دســتگیری 23 نفــر در یــک پارتــی شــبانه خبــر داد 
گزارش هــای رصــد فضــای  گفــت: متاســفانه اخیــرا  و 
مجــازی حکایــت از تــاش افــراد معلــوم الحالــی بــرای 

ترویــج ایــن پدیــده قبیــح مجرمانــه دارد. 
فضــای  در  جــرم  از  پیشــگیری  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
اظهــار  اجتماعــی  شــبکه های  به ویــژه  و  مجــازی 
کرمــان در جهــت پیشــگیری از جــرم  کــرد: دادســتانی 
شــبکه های  خصــوص  بــه  و  مجــازی  فضــای  در 
رصــد  و  داشــته  را  الزم  اشــراف  موبایلــی   اجتماعــی 
کنتــرل دقیقــی  بــه صــورت  مســتمر در حــال انجــام  و 

اســت. 
کــرد: در  ســاالری در تشــریح جزییــات ایــن خبــر اظهــار 
کــه نقــش محــوری را در برپایــی  پرونــده اخیــر، فــردی 
تلگرامی خــود  کانــال  طریــق  از  می کــرد  ایفــا  پارتــی 
کــرد. ــرای شــرکت در ایــن پارتــی دعــوت  افــرادی را ب
 وی ادامــه داد: عمــل وی حــاوی بزه هــای  شــرب 
کــردن مرکــز فســاد و ارتــکاب فعــل حــرام  خمــر دایــر 
کــه  ــود  ــه جریحــه دار شــدن عفــت عمومــی  ب منجــر ب
در اجــرای قانــون و ضوابــط اســامی  مصمــم هســتیم 
انقــاب  اعمــال ضــد  بــه  افــراد  اجــازه نمی دهیــم  و 
ــا فــروش اجنــاس بنجــل  قاچــاق خــود در قالــب  ــا ب ی
کــه در حاشــیه پارتــی برگــزار می کننــد   مــزون لبــاس 
کننــد و ارزش هــای اســامی  دامــن جامعــه  را  لکــه دار 

 را نادیده بگیرند. 
ســاالری از پلمــب محــل برگــزاری ایــن جشــن توســط 
گفــت: اجــازه نمی دهیــم  بازپــرس پرونــده خبــر داد و 
بــا آبــروی جامعــه  بــازی شــود؛ تحقیــق از متهمــان 
رقــص  و  خمــر  شــرب  بــه  اقــدام  کــه   پرونــده  ایــن 
بودنــد  کــرده  نامناســب  پوشــش های  بــا   مختلــط 

آغاز شده است. 
بــه دغدغــه و مطالبــه قشــر مذهبــی  بــا اشــاره  وی 
گفــت: بــه  ــا ایــن مــوارد  جامعــه بــه تشــدید برخــورد ب
ــئولیت  ــی مس ــررات دین ــن و مق ــری قوانی ــوان مج عن
داریــم و مســئولیت مــا اجــرای دقیــق قانــون بــرای 
همــه افــراد صــرف نظــر از صنــف و ســلیقه آن هاســت.
 دادخــدا ســاالری افــزود: همــه مــا نیــاز بــه تقویــت 
کــه در  باورهــای دینــی خــود داریــم و مــاه رمضــان 
پیــش اســت فرصــت مغتنمــی  برای خودســازی اســت 
و این گونــه غفلت هــا در عصــر انتظــار خســران بزرگــی 

ــزان ــرای آدمــی  اســت. منبــع: می ب
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گــزارش مهــر، یافته هــای محققــان دانشــگاه رودآیلنــد آمریــکا  بــه 
نشــان می دهــد تکنیــک جدیــد اســکن چشــم می توانــد عایــم 
گفتــه محققــان  اولیــه بیمــاری آلزایمــر را تشــخیص دهــد. بــه 
تشــخیص در مراحــل اولیــه کمــک می کنــد تــا فــرد زمانــی درصــدد 
زمــان  از  بــه مراتــب موثرتــر  نتیجــه درمــان  کــه  برآیــد  درمــان 

پیشــرفت ایــن بیمــاری اســت.
آمریــکا  بیمــاری  از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز  گــزارش  طبــق 
کــه بــه  بیمــاری آلزایمــر متداول تریــن شــکل زوال عقــل اســت 
کاهــش عایــم  مــرور زمــان پیشــرفت می کنــد و هیــچ نشــانه ای از 

نمی شــود. دیــده  آن 
هیــچ درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود نــدارد؛ امــا بعضــی 
 داروهــا می تواننــد رونــد پیشــرفت بســیاری از عایــم بیمــاری

ــر از بیــن رفتــن حافظــه و مهارت هــای ارتباطــی، نوســانات  نظی
کننــد. اخاقــی و افســردگی را آهســته 

از  اســتفاده  بــا  توانســتند  آن هــا  محققــان،  جدیــد  گــزارش  در 
ــه یــک تکنیــک  ک روش OCT )توپوگرافــی همدوســی اپتیکــی( 
اثبــات شــده تصویربــرداری پزشــکی بــرای مشــاهده جزییــات 
میکروســکوپی اســت عایــم اولیــه آلزایمــر را تشــخیص دهنــد.
گونــه دردی  پزشــکان بــا دســتگاه OCT می تواننــد بــدون هیــچ 
کننــد و مشــکات و ناهنجاری هــای آن  شــبکیه چشــم را معاینــه 

را دریابنــد.
کــه بــه خاطــر  محققــان در ایــن تحقیــق، ۶۳ شــرکت کننده را 
عایــم اولیــه و ســابقه خانوادگــی در معــرض ریســک زیــاد بیمــار 

کردنــد. آلزایمــر قــرار داشتند،بررســی 

آن هــا در ابتــدا بــا انجــام اســکن PET میــزان تجمــع بتا-آمیلویید 
کردنــد. ســپس اســکن OCT را انجــام  شــرکت کنندگان را تعییــن 

کردنــد. دادنــد و نتایــج آن هــا را مقایســه 
شــد.  آشــکار  بتا-آمیلوییدهــا  تجمــع  وجــود  اســکن  دو  هــر  در 
تشــخیص وجــود پروتئین هــای بتا-آمیلوییــد در پشــت بافــت 

چشــم از عایــم اولیــه آغــاز بیمــاری آلزایمــر اســت.
کــه  مزیــت اســکن OCT نســبت بــه اســکن PET، ایــن اســت 
در اســکن OCT، هیــچ مــاده یــا رنگدانــه ای بــه چشــم تزریــق 
کلینیــک چشــم پزشــکی بــه راحتــی قابــل  نمی شــود و در هــر 
ایــن تکنیــک  از  ایــن رو پزشــکان می تواننــد  از  انجــام اســت. 
بــرای تشــخیص درســت و دقیــق بیمــاری آلزایمــر و تجویــز دارو 

کننــد. اســتفاده 

لزایمر   تشخیص عالیم اولیه آ
با اسکن چشم

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

ـــمـــاره 162 ســـــال دوم                ݡسݒ
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 خوردن به، قوتی برای قلب ضعیف است و معده را پاک، 

ترسو را شجاع و فرزند را زيبا می  کند.

تحف العقول، ص101

-«  حدیث روز   »-

  TORAY - KOBOOTA  HITACHI - MITSUBISHI در بازدیــد هیئــت 17 نفــری ژاپنــی از شــرکت های
MICROZA - METIRO - YOKOGAWA AICHI  ژاپــن از تاسیســات شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان، هماننــد تصفیه خانــه فاضــاب بهارســتان، تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی و اتــاق فرمــان تامیــن 
توزیــع آب شــهرهای تحــت پوشــش ســامانه بــزرگ آبرســانی زمینه هــای چگونگی ارایــه تکنولــوژی در رابطه 
بــا صنعــت آب و فاضــاب بــه آبفــای اســتان اصفهــان بررســی شــد و در ایــن بازدیــد هیئــت ژاپنی اعــام کردند 
کــه آمادگــی ارایــه تکنولــوژی در زمینــه فیلتــر، کنتــور آب، سیســتم تلــه متــری لوله هــای چدنــی دربرابــر زلزله و 

نیــز ارایــه مــواد شــیمیایی تصفیــه آب و احــداث مخــزن آب را دارنــد .
مدیــر عامــل بهارســتان در بازدیــد هیئــت ژاپنــی از تصفیــه خانــه فاضــاب بهارســتان بــه تشــریح فراینــد 
ــای  ــه، حوض ه ــینی اولی ــای ته نش ــر حوض ه ــر و چربی گی ــی ، دانه گی ــغال گیر مکانیک ــد آش ــه در واح تصفی
ــتم  ــان سیس ــاق فرم ــی از ات ــت ژاپن ــه هیئ ــت. در ادام ــن پرداخ ــری لج ــاب و آبگی ــی پس گندزدای ــی،  هواده
کردنــد. ســپس درخصــوص چگونگــی توزیــع آب شــرب میــان 5۶ شــهر و  آبرســانی اصفهــان بــزرگ دیــدن 
کبری، مدیر آبرســانی آبفای اســتان  ۳00 روســتای تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ، مهندس ا
کنــون از طریــق اتــاق فرمــان و سیســتم تله متــری، تمــام تاسیســات آبرســانی اصفهــان  اصفهــان گفــت: هــم ا
بــزرگ اعــم از خطــوط انتقــال شــیرخانه ها، مخــازن، والف هــا، انشــعابات اصلــی توســط سیســتم تله متــری 
کــه بــا تنظیــم دبــی و فشــار آب در خطــوط انتقــال بــه صــورت متعــادل انجــام  کنتــرل می شــود؛ بــه طــوری 
کلــر باقــی مانــده در آب از طریــق  کــدورت و  می گیــرد؛ همچنیــن عنــوان شــد پارامترهــای شــیمیایی از قبیــل 
کبــری، مدیــر آبرســانی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در پاســخ  اتــاق فرمــان ارزیابــی می شــود .مهنــدس ا
کــم آبــی و حــوادث پیــش آمــده  ســواالت برخــی از بازدیدکننــدگان ژاپــن دربــاره چگونگــی مقابلــه بــا بحــران 
کنتــرل  کــرد: بــا اســتفاده از تکنولــوژی فشــار و دبــی آب بــه طــور شــبانه روزی از طریــق ایــن ســامانه  عنــوان 
ــه ای  گون ــه  ــرد؛ ب ــرار می گی ــرل ق کنت ــت  ــود تح ــع آب موج ــی، مناب کنترل ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــود و ب می ش
کــه از منابــع آب  کــه آب عادالنــه میــان مشــترکین 5۶ شــهر و ۳00 روســتا توزیــع می شــود و نیــز بــا اطاعاتــی 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن مهــار شــدند؛  ایــن  و تاسیســات آبرســانی داریــم تاکنــون حــوادث پیــش آمــده در 
درحالــی اســت کــه تخصــص نیروهــای انســانی هــم در کاهــش مــدت زمــان مهــار حــوادث بــی تاثیــر نیســت.

گرجــی، رییــس تصفیــه خانــه  همچنیــن در دیــدار هیئــت ژاپــن از تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی مهنــدس 
آب باباشــیخعلی اصفهــان گفــت : تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی، بزرگ تریــن تصفیــه خانــه آب خاورمیانه 
کــه آب دهــی ایــن تصفیــه خانــه 12 هــزار و 500 لیتــر در ثانیــه اســت . وی در ایــن بازدیــد  اســت؛ بــه طــوری 
کنــون تصفیه خانه آب باباشــیخعلی بــرای آنکه  باتوجــه بــه توضیــح پروســه فراینــد تصفیــه آب گفــت : هــم ا
کــه پمپ هــا  فرآینــد تصفیــه آب را بــا ســرعت و دقــت بیشــتری انجــام دهــد نیــاز بــه تجهیــز دارد؛ بــه طــوری 

آشــغال گیر  سیســتم های  شــیرآالت،  کنترلــی،  سیســتم های 
زمینــه  ایــن  در  دنیــا  روز  تکنولــوژی  از  و  شــوند  عــوض  بایــد 
می تواننــد  ژاپنــی  شــرکت های  همچنیــن   . شــود  اســتفاده 
تصفیــه  منظــور  بــه  کــه  شــیمیایی  مــواد  از  برخــی  ارایــه  در 
آبفــای  بــا  را  الزم  همــکاری  می شــوند،  تزریــق  آب  بــه 
 : افــزود  گرجــی  مهنــدس  باشــند.  داشــته  اصفهــان  اســتان 
ــده  ــر، PH ازن باقــی مان کل ــی، آنالیزهــای   کمپرســورهای ازن زن
کلــی تجهیــزات مربــوط بــه  سنســورهای هیدروکربــن و بــه طــور 
کــه می تــوان  کنتــرل کیفــی آب نیــاز بــه تجهیــز و تعویــض دارنــد 
کشــور ژاپــن بهره منــد شــد و نیــز  در ایــن رابطــه از تکنولــوژی 
کــه بــه  فلومترهــای اندازه گیــری قدیمــی  و مغناطیســی اســت 
 نظــر می رســد بایــد از تکنولــوژی نوین در این خصوص اســتفاده

 کرد.
و  آب  صنعــت  مشــترک  همکاری هــای  نشســت  دومیــن 

ژاپــن و  ایــران  فاضــاب 
و  آب  صنعــت  مشــترک  همکاری هــای  نشســت  دومیــن  در 
فاضــاب ایــران و ژاپــن، مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان 

اصفهــان گفــت: در ۳ ســال گذشــته همــکاری صنعــت آب و فاضــاب کشــور بــا مرکــز خاورمیانــه ژاپــن بســیار 
گســترش یافتــه اســت؛ بــه طــوری کــه طــی این ســال ها حــدود 240 نفــر از کارشناســان صنعــت آب و فاضاب 
کشــور تحــت آموزش هــای نویــن در رابطــه بــا موضوعاتــی همچــون کاهــش آب بــدون درآمــد، فرایند تصفیه 
کارشناســان ژاپــن قــرار  کیفــی خدمــات از ســوی  کنتــرل  بهتــر و دقیق تــر فاضــاب و آب مدیریــت بحــران و 
ــال  کــرد و خاطرنشــان ســاخت: در دو س گرفتنــد. مهندس هاشــم امینــی بــه فضــای پــس از برجــام اشــاره 
کــه  گذشــته، فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب کشــور ژاپــن نگــران تحریم هــای وضــع شــده علیــه ایــران بودنــد 
کنــون بســیاری از فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب ژاپــن  گســترده آن هــا شــده بــود؛ امــا هم ا مانــع از فعالیــت 
بســیار خرســند از فعالیــت دوجانبــه میــان ایــران و ژاپــن هســتند و بایــد بــر مبنــای اقتصــاد مقاومتــی تعامــل 

گیــرد.  دوجانبــه میــان صنعتگــران آب و فاضــاب ایــران و ژاپــن بیــش از پیــش صــورت 
گفــت : مــا امــروز میزبــان 10 شــرکت صنعتــی  وی بــا اشــاره بــه حضــور 10 شــرکت برتــر ژاپنــی در اصفهــان 

ژاپنی هــا  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  هســتیم؛  ژاپــن  مهــم 
قالــب  در  قراردادهایــی  انعقــاد  بــا  اخیــر  ســال های   در 
و  خدمــات  ارایــه  مشــغول  فاینانــس  و    BOO - BOT
درحالــی  کشــورها هســتند؛  از  بســیاری  در  ســرمایه گذاری 
کــه ســابقه تعامــل ایــران و ژاپــن دیرینــه اســت. بنابرایــن 
کــه بــه ویژگی هــای  بــه نظــر می رســد صنعتگــران ژاپنــی 
ایــران  در  کارهــا  انجــام  در  تعهــد  و  دقــت  سختکوشــی، 
معــروف هســتند، انفعــال و احتیــاط در همــکاری و تعامــل بــا 
صنعتگــران ایرانــی را کنــار بگذارنــد و با الگوبــرداری از بعضی 
از کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی تعامــل خــود را بــا ایــران 

کار قــرار دهنــد.  بیــش از پیــش در دســتور 
آبفــای  شــرکت  عامــل  مدیــر  و  مدیــره  هیئــت  رییــس 
کارکنــان  اســتان اصفهــان بــه تاثیــر آمــوزش علــم روز بــه 
شــرکت  کارکنــان  از  برخــی  آمــوزش  افــزود:  و  پرداخــت 
کشــور ژاپــن منجــر بــه هوشمندســازی  آبفــای اســتان در 
میــزان  کــه  طــوری  بــه  گردیــد؛  اصفهــان  آب  شــبکه 
کــه  رســید  درصــد  بــه 17  اصفهــان  در  درآمــد  بــدون  آب 
کشــور اســت؛ همچنیــن آبفــای اســتان اصفهــان در نظــر دارد ایــن رقــم   کمتریــن میــزان آب بــدون درآمــد در 
را بــه کمتریــن حــد ممکن برســاند. در ادامه این نشســت مهندس شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریت بحران 
اســتانداری بــا اشــاره بــه تدویــن ســند ســندای میــان ایــران و ژاپــن گفــت: براســاس ســند ســندای میــان ایران 
و ژاپن تعامل برای اســتفاده از تجهیزات و تاسیســات مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و ســیل 
بــوده؛ بــر ایــن اســاس از شــرکت های ژاپنــی انتظــار می رود تکنولــوژی و دانش بــه کارگیری مقابله در کمترین 
زمــان ممکــن بــا حــوادث را در اختیــار صنعتگــران ایــران و بــه ویــژه اصفهانی هــا قــرار دهنــد. وی افــزود: در 
ــدن  ــیابی ش ــد س ــه مانن ــوادث غیرمترقب ــران و ح ــا بح ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــر، ش ــال های اخی س
گر تکنولوژی  رودخانــه و ورود مــواد نفتــی و گازوییــل بــه آب تصفیــه خانه باباشــیخعلی مواجه شــد و مســلما ا
زدودن ســریع آالینده هــا بــه آب وجــود داشــته باشــد، مهــار حــوادث در کمتریــن زمــان ممکن صــورت می گیرد 

کــه بایــد در ایــن زمینــه تبــادل دانــش میــان ایــران و ژاپــن صــورت گیــرد. 
در 

و  معــادن  صنایــع،   ، بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  عضــو  اخــوان،  خانــم  نشســت  ایــن  ابتــدای 
کشــور محســوب می شــود  گفــت: اصفهــان یکــی از بزرگ تریــن شــهرهای صنعتــی  کشــاورزی اصفهــان 
کشــور پیشروســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه  کــه در حــال حاضــر در صنعــت نســاجی پتروشــیمی  و فــوالد در 
ســفر هیئــت بلندپایــه ژاپــن بــه اصفهــان، بایــد بســترهای بهره منــدی از دانــش نویــن در صنعــت آبفــا 
ــه  ــا ب ــد ب ــن بای ــت؛ بنابرای ــی اس ــان کم آب ــی اصفه ــکات اساس ــی از مش ــون یک کن ــه هم ا ک ــرا  ــود؛ چ ــا ش مهی
ــان تحصیلکــرده و  کــه جوان ــد؛ هــر چنــد  کارگیــری از دانــش و علــم روز، مصــرف بهینــه در جامعــه رواج یاب
کشــور محســوب می شــوند. عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،  مســتعد یکــی از مزیت هــای مهــم 
گفــت: بومی ســازی دانــش فنــی تکنولــوژی روز دنیــا در زمینــه  کشــاورزی اصفهــان  صنایــع، معــادن و 
کــی   صنعــت آب و فاضــاب یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن نشســت اســت. در ایــن نشســت دکتــر ناکازا
بســیار  کــردم  ســفر  اصفهــان  زیبــای  و  تاریخــی  شــهر  بــه  اینکــه  از  گفــت:  ژاپــن  آب  منابــع  مدیریــت 
کشــور ژاپــن دارای  خوشــحال هســتم. مــردم ایــران ماننــد ژاپنی هــا از تمــدن غنــی برخــوردار هســتند. 
کافــی  اقلیــم آب و هوایــی متنوعــی اســت و بــا اینکــه در بعضــی از مناطــق ژاپــن بارندگــی بــه میــزان 
کشــور ژاپــن تحــت پوشــش سیســتم آبرســانی قــرار دارد.  صــورت نمی گیــرد در حــال حاضــر 97 درصــد 
کنــون میــزان آب  گرفتــه و هم ا بــدون درآمــد صــورت  کاهــش آب  تــاش جهــت  اخیــر  در چنــد ســال 
کمتریــن  بــدون درآمــد در ژاپــن بــه ۶ درصــد رســیده اســت و نیــز تــاش می شــود آبرســانی بــه مــردم بــا 
ــر آمــوزش  ــز ب ــا توســعه دانــش و تمرک ــره شــود و ب ــرای آینــده ذخی ــرژی ب ــا ان ــرد ت گی ــرژی صــورت  مصــرف ان
  HITACHI ــرکت های ــدگان ش ــت نماین ــن نشس ــه ای ــم. در ادام ــا دهی ــترکین ارتق ــه مش ــود را ب ــات خ خدم
بدهنــد  اصفهــان  و  ایــران  در  صنعتگــران  بــه  می تواننــد  کــه  خدماتــی  ارایــه  بــه   MITSUBISHI  و 
پرداختنــد؛ بــه طــوری کــه نماینــده HITACHI اعــام آمادگــی دربــاره طراحی تاسیســات آب و فاضــاب و نیز 
احداث تصفیه خانه آب و فاضاب در اقصی نقاط کشور کرد و به توانایی بازچرخانی و تولید پساب با کیفیت 
کنون بازچرخانی آب در کشــورهای اردن، فلســطین، مصر و مالزی   مطلوب اشــاره نمود؛ به طوری که هم ا
صــورت  کمتــری  انــرژی  صــرف  بــا  آب  تصفیــه   MBR فیلترهــای  تولیــد  بــا  کــه  می دهنــد   انجــام  را 
کارگیــری  بــه  بــا  کــه  خدماتــی  ارایــه  بــه   MITSUBISHI شــرکت  نماینــده  ادامــه  در  می گیــرد. 
آن  نصــب  بــا  کــه  فیلترهایــی  نیــز  و  بــود  امیــدوار  آب  هدررفــت  میــزان  کاهــش  بــه  می تــوان  آن 
کــه  کــرد  اشــاره  می گیــرد،  انجــام  اتوماتیــک  صــورت  بــه  فاضــاب  تصفیــه  انتقــال  خطــوط  در 
همــراه  بــه  فاضــاب  تصفیــه  امــر  در  بســیاری  اقتصــادی  صرفــه  تکنولــوژی  ایــن  کارگیــری   بــه 
توانایــی  بــه  ژاپنــی  هیئــت  در  حاضــر  شــرکت های  نماینــدگان  از  نفــر  ده  نشســت  ایــن  در  دارد. 
اصفهــان  گــذاران  ســرمایه  و  تولیدکننــدگان  جمــع  در  ایــران  بــا  ارایــه  قابــل  خدمــات  نــوع   و 

پرداختند .

در بازدید هیئت ژاپنی از تاسیسات آبفای استان اصفهان اعالم شد:

آمادگی شرکت های ژاپنی برای ارایه تکنولوژی روز دنیا به صنعت آب و فاضالب در استان اصفهان

آخرین روز حضور نمایندگان نهم مجلس شورای اسالمی در محل مجلس شورای اسالمی

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

يزد

36   ْC

27   ْC

38   ْC

38   ْC

22   ْC

15   ْC

25   ْC

27   ْC


