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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کرد: کیمیای وطن علل رکود را بررسی 

کام اقتصاد   رکود، 
را هر روز تلخ تر می کند

کل ثبت احوال استان اصفهان   مدیر 
کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  در 

کارت هوشمند ملی، کلید ورود 
به دولت الکترونیک است

دکتر حبیب رضا ارزانی:

 اصفهان، صاحب تئاتر
 شهر می شود

 دستگیری زمین خوار
 30 میلیاردی در »کاشان« 

کشور   5000 روستای 
با بحران آب مواجهند
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ایران با غلبه بر استرالیا،گام 
نخست را محکم برداشت

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی:

 اولویت های فوری مجلس، 
تحقق اقتصاد مقاومتی و 
گسترش فرهنگ اسالمی

امام خمینی)ره( و اقتصاد مقاومتی    

له
قا

رم
س خمینی)ره(  امام  حضرت  که  مسایلی  از 

کردند  پافشاری  و  کید  تا آن  بر  بارها  و  بارها 
یادآوری  را  آن  مختلف  مناسبت های  به  و 

ابعاد  تمامی  در  خودکفایی  مهم  ع  موضو  فرمودند 
و  اهداف  به  رسیدن  ایشان  زمینه هاست.  و 
آرمان های اصلی انقالب اسالمی را منوط به رسیدن 
تمامی  در  جامع  و  کامل  استقالل  و  خودکفایی  به 
ابعاد می دانستند. به همین دلیل، این مهم بارها در 
سخنان امام عزیز تکرار شده است و ایشان همگان 
را برای تحقق یافتن آن دعوت و تشویق نموده اند.

استقالل  بدون  اسالمی  انقالب  امام)ره(،  منظر  از 
انقالب  این  حفظ  و  نمی شود  کامل  همه جانبه، 
مستلزم رسیدن به خودکفایی و استقالل همه جانبه 
در  و  است  دشمنان  به  وابستگی  گونه  هر  قطع  و 
از مسیر  یا انحراف انقالب   غیر این صورت شکست 
نگاه  در  بود.  خواهد  حتمی  خود  آرمان های  و 
امام)ره( رسیدن به استقالل سیاسی بدون دستیابی 

به استقالل اقتصادی معنا ندارد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 قوه  مقننه
مظهر حاکمیت مردم است

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

کابوسی به نام امتحان

عدم توافق ایران و عربستان برای حج ۹۵ 
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کاهش آن اضطراب امتحان و راهکارهایی برای 



 امام خمینی)ره( 
و اقتصاد مقاومتی                                     

ادامه از صفحه یک: 
و الزمــه هــر دوی این هــا اســتقالل فکــری - فرهنگــی اســت 
و رســیدن بــه خودکفایــی و بــه دنبــال آن اســتقالل از الزامــات 
اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ تــا دولــت و ملــت در جهــت خودکفایــی 
نخواهــد  حاصــل  اســتقالل  باشــند،  نداشــته  عمــل  و  اقــدام 
کشــور را بــه  کــه می توانــد  شــد و ایــن اقتصــاد مقاومتــی اســت 
 خودکفایــی و اســتقالل برســاند  و بــه قــول امــام، امیــد اســتکبار 

را به یأس مبدل سازد.
اســالمی  امت هــای  مشــکالت  تمــام  ریشــه  بزرگــوار   امــام 
فرهنگــی  عقب ماندگی هــای  را  کشــورمان  خصــوص  بــه    و 
ســال ها  طــی  کــه  می داننــد  فکــری  خودباختگی هــای   و 
و قرن ها توســط اســتکبار و اســتعمار، در روح و جان مردم تزریق 
کشــورها  شــده اســت تــا آن هــا بــه راحتــی بــه غــارت منابــع ایــن 
بپردازنــد؛ بــه همیــن دلیــل از دیــدگاه ایشــان، مهم تریــن عامــل 
و اولیــن قــدم در رســیدن بــه اســتقالل، دســتیابی بــه خودبــاوری 
خــدا  بــه  اعتمــاد  ســایه  زیــر  اعتمادبه نفــس  و  شــدن(  )بیــدار 
و تــوکل اســت. امــام امــت می خواهــد تمــام آحــاد جامعــه بــه 
خصوص دانشــگاهیان و مســئوالن کشــور به این دیدگاه برســند 
کــه اوال بداننــد هــر چــه را که مورد نیازشــان اســت، خودشــان باید 
کشــورها و قدرت هــا  کمک هــای دیگــر  ــه  ــد و ب ــه دســت بیاورن ب
کــه  کــه هــر چــه را  امیــدوار نباشــند و ثانیــا بــاور داشــته باشــند 
ــا زود می تواننــد بــه دســت بیاورنــد و هیــچ قلــه  بخواهنــد دیــر ی
گــر بخواهد  فتــح ناشــدنی برایشــان وجــود نــدارد. »یک مملکت ا
 خــودش بــه پــاى خــودش بایســتد، مســتقل بشــود در همــه ابعــاد 
ج چیــز  کــه »مــا بایــد از خــار چــاره نــدارد جــز اینکــه ایــن تفکــر را 
وارد کنیــم« از کلــه  اش بیــرون کنــد. مغــزش توجــه بــه ایــن بکنــد 
کــه  ج نبایــد وارد بکنیــم.« و »شــما متوقــع نباشــید  کــه مــا از خــار
همیــن امــروز بتوانیــد طّیــاره درســت کنیــد. میــگ درســت کنیــد. 
البتــه االن نمی  شــود؛ امــا مأیــوس نباشــید از اینکــه می  توانیــم 
درســت کنیــم. بایــد بیــدار بشــوید، بروید دنبال اینکــه آن صنایع 
پیشــرفته را خودتــان درســت بکنیــد. وقتــی ایــن فکــر در یــک 
ــش  کوش ــد،  ــدا ش ــی پی ــک ملت ــن اراده در ی ــد و ای ــدا ش ــی پی ملت
می  کنــد و دنبــال کوشــش، ایــن مطلــب حاصــل می  شــود.« امــروز 
کــه از عمــر انقــالب اســالمی  می گــذرد  پــس از نزدیــک بــه 4 دهــه 
و  شــده  محقــق  بزرگوارمــان  امــام  فرمایــش  کــه  می بینیــم 
کتشــافات نشــان از ایــن  پیشــرفت های مختلــف و اختراعــات و ا
ــاوری ملــت اســت؛ اینکــه در  کــه حاصــل خــود ب توانایــی اســت 
کــه دشــمنان بــه  انــرژی هســته ای بــه جایگاهــی دســت یافتیــم 
کرنــش درآمدنــد یــا در تولیــد ســالح های جنگــی از قبیــل موشــک 
و ... و در علــم پزشــکی و عمل هــای جراحــی پیشــرفت هایی 
کــه  بــه دســت آمــده، محصــول بــاور »مــا می توانیمــی«  اســت 
بــا نفــس مســیحایی امــام بــه ملــت دمیــده شــد و ثمــر بخشــید.
گــر دولت هــای خارجــی  بــا ایــن دیــد از نظــر امــام)ره( حتــی ا
کاال و خدمــات  کننــد و  هــم بخواهنــد نیازهــای مــا را برطــرف 
کــرد و بایــد بــا اتــکا بــه خــود در حــل  کننــد، نبایــد قبــول  عرضــه 
ریشــه ای مشــکالت کوشــید؛ چــرا کــه تــا حرکــت نکنیم بــه مقصد 
کــه در احتیاجــات صنایــع پیشــرفته  نخواهیــم رســید. »مــادام 
کنیــد و بــه دریوزگــی عمــر   دســت خــود را پیــش دیگــران دراز 
را بگذرانیــد، قــدرت ابتــکار و پیشــرفت در اختراعــات در شــما 
گــر خودمــان یــک امــر ناقــص هــم  شــکوفا نخواهــد شــد.« و »مــا ا
داشــته باشــیم، بهتــر از ایــن اســت کــه ]پیــش [ دشــمنمان دســت 
کامــل از آن هــا بگیریــم.« براســاس همیــن  کنیــم و یــک امــر  دراز 
کــه تحریم هــای اقتصــادی نــه تنهــا بازدارنــده  دیــدگاه اســت 
نبــوده و نیســت، بلکــه بــا انتخــاب راهکارهــای مناســب و عزمــی 
 بلنــد یکــی از بهتریــن فرصت هــا را در پیــش پــای ملــت ایــران 
بــرای رســیدن بــه اســتقالل اقتصــادی و صنعتــی قــرار داده اســت 
کــه بایــد مغتنــم شــمرده شــود. »ایــن جنــگ و تحریــم اقتصــادى 
مــا  کــه  بــود  الهــی  تحفــه  اى  خارجــی،  کارشناســان  اخــراج   و 
کــه خیلــی از   از آن غافــل بودیــم.« و »ایــن محاصــره اقتصــادى را 
کشــور  بــراى  می دانــم  هدیــه  اى  یــک  مــن  می  ترســند،  آن 
خودمــان؛ بــراى اینکــه محاصــره اقتصــادى معنایــش این اســت 
کــه مــا یحتــاج   کــه »مــا َیْحتــاج« مــا را بــه مــا نمی  دهنــد. وقتــی 
را بــه مــا ندادنــد، خودمــان می  رویــم دنبالــش. ممکــن اســت 
گرفتــارى داشــته  یــک ده ســالی زحمــت بکشــیم، ده ســالی 
از ده ســال  بعــد  کــه  ایــن اســت  امــا نتیجــه آخــرش  باشــیم، 

هســتیم.« خودمــان 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 راهکارهایی برای جلوگیری 
کفار       از نفوذ 

      بحران هــا و آســیب های فرهنگــی و 
 استاد و محقق دانشگاه

جواد قاسمی
در  کفــار  نفــوذ  از  ناشــی  اجتماعــی 
کــه از نظرهــا دور و  کنــون، چیــزی نیســت  تاریــخ اســالم از ابتــدا تــا 
بــه تحقیــق و پژوهــش نیــاز داشــته باشــد. آنچــه مهــم اســت و بــه 
عنــوان یــک تکلیــف اساســی بــر دوش مــا نهــاده شــده و نیــاز بــه 
کــردن  تحقیــق و پژوهــش جــدی دارد، شــیوه های عملیاتــی 

مقابله با نفوذ کفار در جامعه امروزی است .
کــه مطابــق بــا   چگونــه می تــوان بــا همــه ابزارهــای نفــوذ دشــمن 

غرایــز جــوان فعــال شــده اســت، بــه مبــارزه برخاســت؟ 
چگونــه می تــوان از نفــوذ دشــمن در افــکار و اندیشــه مســئوالن و 

کــرد؟ مــردم جلوگیــری 
چگونــه بایــد از گفتمــان انقــالب اســالمی  دفــاع  کــرد و مانــع ترویــج 

گفتمــان لیبرالــی و تســاهل و تســامح در جامعــه شــد؟
 قــرآن کریــم بــا تاکیــدات فــراوان و بــا تعابیــر مختلــف از مســلمانان 
کفــار بــه مقابلــه برخیزنــد. تعابیــری  خواســته اســت تــا بــا نفــوذ 
همچــون: »ای مؤمنــان، دشــمنان مــن و خودتــان را دوســت 
نداشــته  دوســتانه  ارتبــاط  آن هــا  بــا  »پنهانــی  نگیریــد«.  خــود 
باشــید« )ممتحنــه: 1(. »بــر ظالمــان تکیــه ننماییــد )اعتمــاد 
)کفــار(  خــود،  غیــر  از  اســرارى  »محــرم   .)113 نکنید(«)هــود: 
انتخــاب نکنیــد«)آل عمــران: 118(. »از آن هــا دوســتانی انتخــاب 
نکنید«)نســاء: 89( و حتی در جایی فرموده اســت:»هرگاه پدران 
ــّی )و  کفــر را بــر ایمــان ترجیــح دهنــد، آن هــا را ول و بــرادران شــما، 
کــه آنــان   یــار و یــاور و تکیــه گاه( خــود قــرار ندهیــد و کســانی از شــما 

را ولّی خود قرار دهند، ستمگرند!« ) تو به:23(. 
کفــار  ــا ایــن پدیــده شــوم و شــیطانی، یعنــی نفــوذ  بــرای مقابلــه ب
گرفــت. خداونــد بــه پیامبــر خــود  کمــک  بایــد از آموزه هــای قرآنــی 
َکبیــرًا  می فرمایــد: »َفــال ُتِطــِع اْلکاِفریــَن َو جاِهْدُهــْم ِبــِه ِجهــادًا 
کافــران اطاعــت مکــن و بــه وســیله آن ]قــرآن [ بــا  )فرقــان:52( »از 

آنــان جهــاد بزرگــی بنمــا!«
کبیــر « راهــکار اساســی مقابلــه بــا  بــر اســاس ایــن آیــه »جهــاد 
کبیــر چیســت و  کفــار اســت. حــال بایــد دیــد منظــور از جهــاد  نفــوذ 

کــدام اســت؟ کــردن آن  راهکارهــای عملیاتــی 
در تفســیر مجمع البیان در تفســیر آیه فوق آمده اســت: در راه خدا 
بــه وســیله قــرآن بــا آن هــا جهــادى شــدید کــن. از ایــن آیــه برمی آید 
کســانی   کــه بهتریــن و بزرگ تریــن جهــاد در پیشــگاه خــدا، جهــاد 
اســت که شــبهه هاى دشــمنان دین را باطل می کنند . در تفســیر 
المیــزان آمــده اســت: کلمــه »مجاهــده« و نیــز »جهــاد« بــه معنــاى 
کار بــردن نهایــت نیــرو در دفــع دشــمن اســت   جــّد و جهــد و بــه 
و چــون ضمیــر بــه قــرآن برمی گــردد معنــا این می شــود که: بــا قرآن 
بــا دشــمنان جهــاد کــن؛ یعنــی قــرآن را بــر آنــان بخــوان و معــارف و 
حقایــق آن را بــر ایشــان بیــان کــن و حجــت را بــر ایشــان تمــام نمــا.  
تفســیری کــه در بیانــات امــام خامنــه ای در دانشــگاه امام حســین 
کبیــر« بــه عمــل آمــد، تفســیر جدیــدی  علیــه الســالم بــرای »جهــاد 
ــد:  ــه بیــان شــد. ایشــان فرمودن ــر اســاس متــن خــود آی ــه ب ک ــود  ب
کــه خــدای متعــال  کفــار همــان چیــزی اســت  »اطاعــت نکــردن از 
کبیــر«؛ یعنــی اطاعــت نکــردن از دشــمن  گفتــه »جهــاد   بــه آن 
گرفتــه قــرار  تــو  بــا  مبــارزه  میــدان  در  خصمــی  کــه  از  کافــر،   از 
تبعیــت  مختلــف،  میدان هــای  در  کجــا  در   ... نکــن   اطاعــت 
در میــدان سیاســت، در میــدان اقتصــاد، در میــدان فرهنــگ، در 
میــدان هنــر«؛ چــون اول آیــه آمــده اســت: » فالتطــع الکافریــن«.

ســپس می فرمایــد: » ایــن تبعیــت نکــردن این قــدر مهــم اســت کــه 
خــدای متعــال پیغمبــر خــود را مکــرر بــه آن توصیــه می کنــد. آیــه 
تــکان دهنــده اول ســوره  مبارکــه احــزاب » ...یــا ایهــا النبــی اتــق 
کافریــن  اهلل و ال تطــع الکافریــن.« »پیغمبــر تقــوا داشــته بــاش و از 
اطاعــت نکــن...  .« ایشــان  ده راهــکار زیــر را بــا اســتفاده از آیــات 
ــه  ــر« توصی کبی ــردن »جهــاد  ک ــرای اجرایــی  و آموزه هــای دینــی ب

فرمودنــد:
1-عدم اطاعت از کفار »ال تطع الکافرین«.

ــْن  ــَك ِم ــا ُیوحــی  ِإَلْی ــْع  م ِب ــی: »َو اّتَ 2-پیــروی از آموزه هــای وحیان
َرّبِك «)احــزاب:2(.

َکفــی  ِبــاهلِل  ْل  َعَلــی اهلِل َو 
َ

3-تکیــه بــر خــدا در برابــر فشــارها: »َو َتــَوّک
َوکیــاًل« )احــزاب:48 (.

4-تبیین و روشنگری.
5-حفظ شعارها و نمادهای اسالم و انقالب.

6-کادرسازی.
ع در پیشــگاه خداونــد و توســل بــه اهــل بیــت علیهــم  7-تضــر

الســالم.
8-انس با قرآن.

9-حضور قلب در نماز.
10-انس با دعاهای ماه شعبان و رمضان.

یادداشت

انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  اهلل  آیــت  حضــرت 
اســالمی  در پیامــی  بــه مراســم افتتاحیــه دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســالمی  بــا ســپاس از حضــور حماســی 
مــردم در انتخابــات مجلــس قانونگــذاری، نماینــدگان 
ــردن الزامــات  ک ــال  ــه دنب مجلــس شــورای اســالمی  را ب
گســترش و تعمیــق فرهنــگ  تحقــق اقتصــاد مقــاوم و 
بــه  شــدن  ســرگرم  از  پرهیــز  همچنیــن  و  اســالمی 
انگیزه هــای  غالــب  ســاختن  و  جناحــی  زایده هــای 
شــخصی بــر مصالــح عمومــی  توصیــه و خطــاب بــه آنــان 
کردنــد: وظیفــه  انقالبــی و قانونــی شــما آن اســت  کیــد  تا
کــه مجلــس را ســنگری اســتوار در برابــر ترفنــد و فســون 
اتــکای  گســتاخانه  اســتکبار و نقطــه   و افزون خواهــی 

درخشــاِن مــردم مؤمــن و انقالبــی بســازید.
صبــح  اســالمی  کــه  انقــالب  معظــم  رهبــر  پیــام  متــن 
دیــروز )شــنبه( از ســوی حجــت  االســالم و المســلمین 
معظــم  مقــام  دفتــر  رییــس  محمــدی  گلپایگانــی، 
مجلــس  دوره  دهمیــن  افتتاحیــه  مراســم  در  رهبــری 
اســت: ح  شــر ایــن  بــه  شــد،  قرائــت  اســالمی   شــورای 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مــاه  اســالمی  در  آغــاز دهمیــن دوره  مجلــس شــورای 
ع و مــاه  کــه مــاه معنویــت و خشــو مبــارک شــعبان را 
اعیــاد بــزرگ مذهبــی اســت، بــه ملــت عظیــم  الشــأن 
پذیرنــدگان  و  برگزیــدگان  شــما  بــه  اســالمی  و  ایــران 
آحــاد  از  و  می گویــم  تبریــک  بــزرگ  مســئولیت های 
کــه بــا حماســه  انتخابــات، چرخــه  بی وقفــه   مــردم عزیــز 
قانونگــذاری را تــداوم بخشــیده و حلقــه دیگــری بــر این 

می کنــم. سپاســگزاری  افزوده انــد،  حیاتــی  زنجیــره 
ایــن همــه، برآمــده از توفیــق الهــی و نشــانه  لطــف و 
کــه دســت قــدرت بی همتــا  رحمــت ذات اقــدس اوســت 

کشــور و نظــام اسالمی ســاخته اســت.  را مــددکار ملــت و 
ــان از سپاســگویی ایــن نعمــت ناتواننــد. دل و زب

انتخابــات  در  کثــری  حدا حضــور  بــا  ایــران  ملــت 
ــن خــود  ــت دیری ــذاری، بیع ــس قانونگ ــت مجل ُپراهمی
کردنــد و  بــا نظــام جمهــوری اســالمی  را بــار دیگــر تکــرار 

گفتنــد.  بــا ایــن زبــاِن رســا بــه بدخواهــان پاســخ 
در  را  نظــام  مســئوالن  ملــت،  ارزشــمند  وفــاداری 
ــه احســاس مســئولیت و شــکر  گــون ب گونا بخش هــای 

فرامی خوانــد. نعمــت 
گذشــته  از  ســنگین بارتر  کنــون  ا مســئوالن،  مــا  ذّمــه    
کارِی  کــه در نخســتین روِز  اســت. ســوگند نماینــدگان - 
الــزام آور  کــرد و ســوگندی شــرعی و  خــود ادا خواهنــد 
اســت - ســرفصل های اساســِی وظایــف نمایندگــی در 
کــرده اســت؛ شــما بــرادران و خواهــران  مجلــس را بیــان 
محتــرم می توانیــد بــا حکمــت و خردمنــدی و اخــالص 

قانونــی  را در خــالل عمــل  ایــن وظایــف  پارســایی،  و 
 - اســت  نظــارت  و  قانونگــذاری  عمدتــا  کــه   - خــود 
گردیــد. تحقــق بخشــیده، نــزد خــدا و خلــق ســرافراز 

اســالمی  شــورای  مجلــس  کــه  اســت  این صــورت   در 
امــور  رأس  »در  یعنــی  خویــش،  ویــژه  جایــگاه  در   را 

داشــت. خواهیــد  نــگاه  کشــور« 
شــرایط طوفانــی منطقــه و جهــان و ماجراجویی هــای 
بیــن  المللــی ســلطه گران و اتباعشــان، ایــران اســالمی 
گذشــته روبــه رو ســاخته   را بــا اوضــاع پیچیده تــری از 

اســت. 
بــه  شــرایط،  ایــن  بــا  مواجهــه  بــرای  کشــور  اقتــدار 
هوشــمندی و عــزم راســخ و در دســت داشــتن ابتــکار 

دارد.  نیــاز  مســئوالن  همــه  ســوی  از  عمــل 
وظیفــه  انقالبــی و قانونــی شــما نماینــدگان محتــرم آن 
ــر ترفنــد و  کــه مجلــس را ســنگری اســتوار در براب اســت 

گســتاخانه  اســتکبار و نقطــه   فســون و افزون خواهــی 
ــازید. ــی بس ــن و انقالب ــردم مؤم ــاِن م ــکای درخش ات

تحقــق بخشــیدن بــه اقتصــاد مقــاوم بــا همــه الزامــات 
و  گســترش  بــرای  مجّدانــه  تــالش  نیــز  و  آن  قطعــی 
فــوری  اولویــت  دو  اســالمی،  فرهنــگ  ژرف ســازی 

اســت. کنونــی 
گــون  گونا  اولویت هــای مهــّم دیگــری در بخش هــای 
مربــوط بــه اقتــدار ملــی و اســتحکام امنیــت و مصونیــت 
ــت  ــه تضمین کننــده  اســتقرار عدال ک کشــور، وجــود دارد 
اســت.  کشــور  پیشــرفت  و  اســتقالل  و  اجتماعــی 
ــه  وظایــف نماینــدگان  شــناخت ایــن اولویت هــا از جمل

و در دســترس ذهــن هوشــمند آنــان اســت.
بــه  ظــن  ُحســن  و  تــوکل  بــه  را  محتــرم  نماینــدگان 
صــراط  در  اســتقامت  و  قــادر  خداونــد  وعده هــای 
شــدن  ســرگرم  از  و  می کنــم  توصیــه  الهــی  مســتقیم 
انگیزه هــای  غالب ســاختن  و  جناحــی  زایده هــای  بــه 

مــی دارم. حــذر  عمومــی  بــر  مصالــح  بــر  شــخصی 
و  نهــم  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  از  می دانــم  الزم 
 رییــس پــر تــالش و خــدوم آن و همــه  هیئــت رییســه 
مجلــس  انتخابــات  دســت اندرکاران  همــه  از  نیــز  و 
تشــکر  صمیمانــه  آن  بخش هــای  همــه  در   دهــم، 

کنم. و قدردانی 
یــاد امــام راحــل عظیــم  الشــأن و شــهدا و ایثارگــران ایــن 
گرامی مــی دارم و بــا ســالم و تعظیــم بــه حضــرت  راه را 
ولــی  اهلل االعظــم ارواحنــا فــداه توفیقــات همــه  شــما را از 

خــدای متعــال مســألت می کنــم.
علــی  ســّید  برکاتــه  و  اهلل  رحمــة  و  علیکــم  الســالم  و   
مقــام  رســانی دفتــر  اطــالع  پایــگاه  منبــع:  خامنــه ای. 

رهبــری معظــم 

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی:

گسترش فرهنگ اسالمی  اولویت های فوری مجلس، تحقق اقتصاد مقاومتی و 

مظهــر  مقننــه  قــوه  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــور  رییــس  
بیــش  ایــران  مــردم  گفــت:  اســت،  مــردم  کمیــت  حا
قــوی  مجلســی  پــی  در  همــواره  پیــش  ســال  صــد  از 
در  قانون گــذاری  قــدرت  کــه  مجلســی  کارآمــد، 
چارچــوب منافــع ملــی و در چارچــوب موازیــن اســالمی 
کنــد مهــار  را  خودســری ها  بتوانــد  و  باشــد    داشــته 

ــگاه  ــه نقــل از پای کیمیــای وطــن ب گــزارش  ــه  ــد. ب بودن
اطالع رســانی دولــت، حســن روحانــی رییــس  جمهــور 
کشــورمان، صبــح دیــروز در مراســم افتتاحیــه دهمیــن 
دوره مجلــس شــورای اســالمی  طــی ســخنانی اظهــار 
راه  کــه  راحلمــان  امــام  بلنــد  روح  بــر  درود  داشــت: 

کــه  مردم ســاالری را بــه مــا آموختنــد؛ بــه مــا یــاد دادنــد 
کردنــد  کیــد  میــزان، رای ملــت اســت و بــر ایــن نکتــه تا
کــه مجلــس شــورای اســالمی  در جایــگاه رفیعــی تحــت 
عنــوان راس امــور قــرار دارد؛ بــا ســالم و آرزوی ســالمتی 
کــه راه آن امــام عزیــز و  بــرای مقــام معظــم رهبــری 
کشــور و  راحــل را بــه خوبــی ادامــه دادنــد و از انقــالب و 

ــد.  کردن ــه احســن وجــه حراســت  نظــام ب
مظهــر  مقننــه  قــوه  کــرد:  بیــان  رییــس  جمهــور 
کمیــت مــردم و مظهــر نظــارت عمومــی  و جایگاهــی  حا

ع  تنــو کشــور،  مختلــف  بخش هــای  اتصــال  بــرای 
ســالیق و آرا در یــک مرکزیــت بــه نــام مجلــس شــورای 
گــر  گرچــه معمــوال ا اســالمی  اســت. روحانــی ادامــه داد: 
جامعــه بــا مشــکلی مواجــه شــود مــردم مشــکل جامعــه 
ــی  گاه ــا  ــد ی ــت می دانن ــی و دول ــتگاه اجرای را از آن دس
امــا  از آن دولــت می خواننــد،  را  بــزرگ  موفقیت هــای 
وجــود  موفقیــت  کــه  آن جــا  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
دارد مجلــس و قــوه قضاییــه و دیگــر ارکان نظــام ســهم 
کــرده مشــکلی  کــه خدایــی نا خــود را دارنــد و آن جایــی 

وجــود دارد، آن جــا نیــز بــه ویــژه مجلــس ســهم خواهــد 
و مشــکالت  حــل معضــالت  بــرای  بنابرایــن  داشــت؛ 

کشــور مــا نیازمنــد تعامــل هســتیم. 
کــرد: البتــه همــه تســلیم قانــون هســتیم؛  کیــد  وی تا
ــا  تلــخ باشــد، امــا  کمــی  ســخت ی اجــرای قانــون شــاید 

اجــرای آن ضــروری و الزامــی  اســت.
یازدهــم  آغــاز دولــت  مــا در  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
روبــه رو  اقتصــادی  و  اجتماعــی  تالطم هــای  بــا 
حمایــت  و  مجلــس  همــکاری  بــا  افــزود:  بودیــم، 
عبــور تالطم هــا  آن  از  بســیاری  از  توانســتیم   مــردم 

کنیم.   

ــا اشــاره بــه آخریــن دور  رییــس ســازمان حــج و زیــارت ب
پنــج  در  گفــت:  ســعودی  حــج  مســئوالن  بــا  کــرات  مذا
بنــد تفاهم نامــه پیشــنهادی بــا ســعودی ها بــه توافــق 
راهــکاری  نیــز  عربســتان  خارجــه  وزارت  نرســیدیم؛ 

کنســولی ارایــه نــداد.  بــرای حمایــت 
ســازمان حــج  از  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن  گــزارش  بــه 
ایرانــی  کــه در راس هیئــت  اوحــدی  زیــارت، ســعید  و 
بــه  امســال  حــج  کــرات  مذا دوم  دور  برگــزاری  بــرای 
کــرده بــود، از بازگشــت هیئــت ایرانــی  عربســتان ســفر 

داد. خبــر  کشــور  بــه  حــج  کره کننــده  مذا
تفاهم نامــه  بنــد  پنــج  خصــوص  در  داد:  ادامــه  وی   
نرســیدیم؛  توافــق  بــه  ســعودی ها  بــا  پیشــنهادی 
بــرای  راهــکاری  عربســتان  خارجــه  وزارت  طرفــی  از 
کنســولی زائــران پیشــنهاد نــداد و روز یکشــنبه  حمایــت 
شــده  تعییــن  آنــان  نظــر  اعــالم  بــرای  فرصــت  آخریــن 
کــرد:  تصریــح  زیــارت  و  حــج  ســازمان  رییــس  اســت. 
دســتگاه های  دیگــر  دخالــت  دلیــل  بــه   متاســفانه 
تفاهم نامــه پیشــنهادی  متــن  تنظیــم  در   عربســتان 
نتوانســتیم روی پنــج بنــد بــه توافــق برســیم و دوبــاره 

بــا وزیــر حــج عربســتان دو تمــاس طوالنــی داشــتیم؛ وی 
کــه مغایــر بــا اصــل عــزت  کــه پنــج بنــدی را  کــرد  وعــده 
کننــد؛ امــا  کرامــت زائــران ایرانــی اســت بتواننــد حــذف  و 
بــر اســاس اعــالم وی، ایــن اقــدام  نیــاز بــه هماهنگــی بــا 

کشــورش دارد. دیگــر دســتگاه های 
کنســولی نیــز  ع خدمــات   اوحــدی افــزود: دربــاره موضــو
متاســفانه هیــچ راهــکاری از ســوی ســعودی ها و وزارت 
کشــور پیشــنهاد نشــد؛ از ایــن رو هیئــت  امــور خارجــه آن 
آخریــن  یکشــنبه  روز  و  بازمی گــردد  تهــران  بــه  ایرانــی 

ــرای ســعودی ها تعییــن شــده اســت. فرصــت ب
راس  در  کشــورمان   زیــارت  و  حــج  ســازمان  رییــس   
بــرای  گذشــته  هفتــه  سه شــنبه  نفــره  شــش  هیئتــی 
کــرات حــج تمتــع امســال عــازم  برگــزاری دور دوم مذا
زائــران  حرمــت  و  عــزت  کرامــت،  حفــظ  شــد.  جــده 
ارایــه  امنیــت حجــاج،  تأمیــن  بــرای  ایرانــی، تضمیــن 
زائــران  کنســولی  پشــتیبانی  و  حمایــت  بــرای  راهــکار 
ایرانــی اعزامی بــه حــج، صــدور ویــزای حجــاج ایرانــی 
کیــد  کشــور از مهم تریــن محورهــای مــورد تا در داخــل 

بــود. حــج  کــرات  مذا در  ایرانــی  هیئــت 

کل تبلیغــات اســالمی  اســتان  مدیــر 
گفــت: راه و  چهارمحــال و بختیــاری 
روش امــام خمینــی)ره( بایــد در بیــن 

نســل جدیــد نهادینــه شــود.
از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــهرکرد از  فــارس   خبرگــزاری 

جعفــر  ســید  حجــت  االســالم 
نشســت  در  دیــروز  ظهــر  مرتضــوی، 
مرقــد  بــه  اعــزام  فرهنگــی  کمیتــه 

بزرگداشــت  مراســم  کــرد:  اظهــار  خمینــی)ره(  امــام 
ســالروز ارتحــال امــام راحــل بایــد بــا شــکوه خاصــی در 
ایــن اســتان برگــزار شــود و مســئوالن بایــد تمــام تــالش 

گیرنــد.  کار  بــه  راســتا  ایــن  در  را  خــود 
وی ادامــه داد: امــام خمینــی)ره( انقــالب را بــه جهــان 
کــه  کــرد و انقــالب اســالمی  انفجــار نــور بــوده اســت  صــادر 

کــرد. جهانیــان را از خــواب غفلــت بیــدار 
و  چهارمحــال  اسالمی اســتان  تبلیغــات  کل  مدیــر 
ارتحــال  ســالگرد  مراســم  کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری 
امــام خمینــی)ره( بایــد بــه صــورت مردمــی  و در شــأن 

امــام راحــل برگــزار شــود و ســیره 
شــخصیت  ایــن  روش  و  راه 
جدیــد  نســل  بــه  بزرگــوار 
امــام  کــه  شناســانده شــود؛ چــرا 
و  رســتگاری  راه  خمینــی)ره( 
ســعادت را بــه بشــر آمــوزش داد. 
کــرد: جامعــه  مرتضــوی تصریــح 
بشــری امــروز مدیــون زحمــات و 
رهنمودهــای امــام خمینــی)ره( 
راحــل  امــام  تالش هــای  قدرشــناس  بایــد  مــا  و  اســت 
باشــیم. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه وصیتنامــه 
هســتیم  موظــف  مــا  همــه  گفــت:  خمینــی)ره(  امــام 
پیــروی  خمینــی)ره(  امــام  فرمایشــات  و  توصیه هــا  از 

انقــالب اســالمی  باشــیم.  کنیــم و پاســدار 
و  چهارمحــال  اســالمی  اســتان  تبلیغــات  کل  مدیــر 
بــا ســالروز  پایــان توضیــح داد: همزمــان  بختیــاری در 
خــرداد  پانــزده  قیــام  و  خمینــی)ره(  امــام  ارتحــال 
ایــن  در  معنــوی  و  فرهنگــی  مختلــف  برنامه هــای 

شــد. خواهــد  اجــرا  اســتان 

اســالمی  شــورای  مجلــس  در  قــم  مــردم  منتخــب   
 تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و حــل مشــکالت فرهنگــی 
گفــت:  و  دانســت  دهــم  مجلــس  اصلــی  اولویــت  را 
آرمان هــای  بــه  پایبنــدی  مجلــس  ایــن  امیــدوارم 
رفــع  بــرای  قوانیــن  را در تصویــب  و شــهدا  امــام)ره( 

دهــد. نشــان  مــردم  مشــکالت 
علــی  ملــت،  خانــه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
الریجانــی روز شــنبه پــس از تجدیــد میثــاق منتخبــان 
جمــع  در  راحــل  امــام  آرمان هــای  بــا  دهــم  مجلــس 
در  منتخبــان  کــه  همان طــوری  افــزود:  خبرنــگاران 
تعهــد  و  کردنــد  قرائــت  را  قســم نامه  امــروز  نشســت 
ــالب  ــای انق ــت از آرمان ه ــد، صیان ــان دادن ــود را نش خ
بنیان هــای  و  اصــول  عنــوان  بــه  کشــور  اســتقالل  و 
و مجلــس  نماینــدگان  اســالمی  از وظایــف  جمهــوری 

اســت.
منتخــب مــردم قــم در مجلــس شــورای اســالمی  ادامــه 
داد: براســاس آییــن نامــه داخلــی مجلــس نماینــدگان 
حضــور  بــا  پارلمــان  افتتاحیــه  مراســم  اتمــام  از  پــس 
در مــزار شــهدا پیونــد و تعهــد خودشــان را بــه شــهدا 
اعــالم می کننــد؛ از ایــن رو قطعــا ایــن امــر بســیار مهــم 
کشــور  بــوده؛ زیــرا شــهدا نمــاد اصلــی دفــاع از انقــالب و 

ــت. ــده اس ــوب و ارزن ــری خ کار ام ــن  ــتند و ای هس
از لحــاظ نشــاط  اینکــه مجلــس دهــم  اعــالم  بــا  وی 

اســت بســیار  ع هــای  تنو دارای  تخصــص  و   کاری 
کــه  گفــت: نماینــدگان بعــد از مراســم افتتاحیــه آمدنــد 
ــژه شــهدای نامــدار جمهــوری  ــز، به وی ــا شــهدای عزی ب

کننــد. اســالمی  تجدیــد پیمــان 
مجلــس  منتخبــان  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  الریجانــی 
تصریــح  انقــالب)ره(  کبیــر  بنیانگــذار  حــرم  در  دهــم 
کــرد: امــام خمینــی)ره(، ســتون اصلــی انقــالب بودنــد 
و ایــن حضــور هــم نمادیــن بــوده و هــم واقعیت هایــی 
بــا  کار همــه نماینــدگان  ابتــدای  کــه در  در آن اســت 
تــا  ببندنــد  پیمــان  شــهدا  و  امــام)ره(  مطهــر  ارواح 
آرمان هــای  و  انقــالب  دســتاوردهای  و  اســتقالل  از 
کننــد؛ از ایــن رو امیــدوارم مجلــس دهــم  شــهدا دفــاع 
زمــان  در  زمینه هــا  ایــن  در  را  خــود  جــدی  پایبنــدی 
مــردم  مشــکالت  رفــع  و  ح هــا  طر و  لوایــح  تصویــب 

نشــان دهــد.
مســایل  بــه  توجــه  و  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  وی 
و  خوانــد  دهــم  مجلــس  اصلــی  اولویــت  را  فرهنگــی 
ع  گفــت: رهبــری در پیــام امروزشــان بــر ایــن دو موضــو
کردنــد و قطعــا هــر دو وجــه مهــم اســت؛  کیــد  مهــم تا
مهــم  مســئله  اقتصــاد  و  بــوده  زیربنــا  فرهنــگ  زیــرا 
ــس  کار مجل ــت. از ایــن رو در ابتــدای  ــور اس کش ــرای  ب
بــر  می تواننــد  روشــن  اســتراتژی  بــا  کمیســیون ها 

شــوند. متمرکــز  مقاومتــی  اقتصــاد  ع  موضــو

کشور خبر داد: رییس سازمان حج و زیارت 

عدم توافق ایران و عربستان برای حج ۹۵ 
کل تبلیغات اسالمی  استان چهارمحال و بختیاری: مدیر 

راه و روش امام خمینی)ره( باید در بین نسل جدید نهادینه شود

الریجانی پس از حضور در مزار شهدا در جمع خبرنگاران: 

تحقق اقتصاد مقاومتی و حل مشکالت فرهنگی، اولویت اصلی مجلس دهم

روحانی در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی:
کمیت مردم است قوه مقننه، مظهر حا

حتما بخوانید!
راه و روش امام خمینی)ره( باید... یکشنبـــــه  9 خردادماه 21395

ـــمـــاره 165 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی مزایده عمومی  شماره 43/۹۵/1/م آ

اداره کل راه آهن اصفهان 

گــذاری مــورد ذیــل الذکــر از طریــق مزایــده عمومــی  بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی  کل راه آهــن اصفهــان در نظــر دارد نســبت بــه وا اداره 
اقــدام نمایــد.

ح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان گذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطر 1-موضوع مزایده: وا
گهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی  برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی  است. کانون آ توضیح: داشتن مجوز 

2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 22/000/000 ریال
کتبــی بــه  خ 95/03/13 بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه  کثــر تــا ســاعت 12 روز پنجشــنبه مــور 3-مهلــت و محــل دریافــت اســناد : حدا

نشــانی: اصفهــان - جــاده شــیراز - بعــد از ترمینــال صفــه - ایســتگاه  راه آهــن - امــور قراردادهــا 
خ 95/03/25 به نشانی: دبیرخانه امور اداری  کثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مور 4-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حدا

5-زمان بازدید : از تاریخ 95/03/09 تا تاریخ 95/03/13 از ساعت 9 الی 11 
خ 95/03/26 بــه نشــانی : دفتــر  6-زمــان و محــل تشــکیل جلســه مزایده هــا و قرائــت پیشــنهادها : ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــور

مدیریت 
7-هزینه اسناد مزایده : 300/000 ریال 

 http://iets.mporg.ir 6-دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گهی و کارشناسی رسمی  دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد. 7-هزینه های چاپ و نشر دو نوبت آ

م الف: 6720

نوبت اول



 مکانیزه شدن شارژ گلوله 
واحد گندله سازی فوالد مبارکه

کیمیــای وطن:ایمنــی یکــی از مهمتریــن شــرایط کار اســت.   
مکانیــزه شــدن یکــی از راه کارهایــی اســت کــه ظریــب ایمنی 
گندله ســازی  کارشــناس تولیــد واحــد  را افزایــش مــی دهــد. 
گلولــه بــه  گلولــه بــه مخــازن تغذیــه  کــردن شــارژ  از مکانیــزه 
ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  گندله ســازی  واحــد  آســیاب های 
کــه بــرای اولین بــار در فــوالد مبارکــه بــه منظــور  مکانیــزم 
 شــارژ ایمــن و ســریع گلولــه به آســیاب اســتفاده گردیده اســت 
ــش  ــیاب ها، نق ــه آس ــه ب گلول ــارژ  ــان ش ــش زم کاه ــر  ــاوه ب ع
بخــش  کارکنــان  کار  محیــط  شــرایط  ارتقــای  در  مهمــی 
ضریــب  ماحظــه ای  قابــل  طــور  بــه  و  داشــته  آســیاب 
گــزارش  ایمنــی فعالیــت مذکــور را افزایــش داده اســت.به 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه 
اصفهــان، بهــزاد نصوحــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: جهــت 
کنســانتره زیــره ورودی بــه شــرکت فــوالد مبارکــه،  خردایــش 
در  تــن  ظرفیــت 200  بــا  گندله ســازی  واحــد  آســیاب های 
خردایــش  وظیفــه  فــوالدی  گلولــه  تــن  بــا 220  و  ســاعت 
کیفیــت مــورد انتظــار  ــه  ــا رســیدن ب کنســانتره را ت و ســایش 
کیفــی و  کمــی و  بــه عهــده دارنــد. جهــت حفــظ پارامترهــای 
گلوله هــای موجــود در آســیاب  همچنیــن بــه دلیــل ســایش 
گلولــه  نیــاز اســت در توقفــات ماهیانــه بــه طــور مــداوم شــارژ 
توقفــات  در  اینکــه  پذیــرد؛ ضمــن  آســیاب ها صــورت  بــه 
بلندمــدت )ســالیانه( نیــاز بــه تخلیــه، جداســازی گلوله های 
کــرد:  گلولــه می باشــد. وی خاطرنشــان  ســالم و شــارژ دوبــاره 
گلولــه در هوپرهــای شــارژ  در ســال های اخیــر عملیــات شــارژ 
گرفتــن از جرثقیــل ســقفی  کمــک  بــه صــورت دســتی و بــا 
صــورت می گرفــت؛ بــه همیــن منظــور بــا اجــرای ایــن پــروژه 
جهــت ســهولت و ایمن ســازی ایــن فعالیت، مکانیزم بشــکه 
برگــردان انتخــاب و راهکارهــای الزم در خصــوص انطبــاق و 
بهینه ســازی ایــن مکانیــزم جهــت تخلیــه گلولــه از بشــکه به 
ــه انجــام شــد؛ بدیــن منظــور بــا خریــد  گلول هوپرهــای شــارژ 
یــک دســتگاه بشــکه برگــردان بــه ظرفیــت 1.2 تــن و خریــد 
ــر  ــردان ب ــاژ بشــکه برگ ک 3 تــن و مونت یــک دســتگاه لیفتــرا
گلولــه بــه هوپرهــای شــارژ رفــع  ک مشــکل شــارژ   روی لیفتــرا
 گردید. نصوحی در پایان از حمایت رییس واحد گندله سازی 
و مدیریــت و همــکاران خریــد ماشــین آالت و قطعــات یدکــی 
کــه در امــر خریــد، مونتــاژ و راه انــدازی  و واحــد حمــل و نقــل 
کلیــدی داشــتند، تشــکر و قدردانــی  ایــن مکانیــزم نقــش 

کــرد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
 ساخت روزانه ۱۵۰ متر مربع 
فضای آموزشی در اصفهان

کیمیــای وطــن: رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره 
کنــون 27 هــزار و 500 کاس ســاخته  بــه اینکــه از ســال 59 تا
کاس و هــر  شــده اســت، افــزود: در ســال 94 هــر هفتــه 7 
کــه  روز 150 متــر مربــع فضــای آموزشــی ســاخته شــده اســت 
بیشــتر از 50 درصــد ایــن فضــا توســط خیریــن ســاخته شــده 
اســت؛ ولــی هنــوز بــا کمبــود 17 هــزار کاس درس مواجهیم.

زندانیان جرایم غیرعمد اصفهان 
نیازمند حمایت

کل زندان هــا و اقدامــات تامینــی  کیمیــای وطــن: مدیــر 
ــر  ــم غی ــان جرای ــار زندانی ــان آم ــتان اصفه ــای اس زندان ه
عمــد اســتان اصفهــان را یــک هــزار و 305 نفــر عنــوان 
گفــت: بدهــی ایــن زندانیــان 93 میلیــارد تومــان  کــرد و 
اعــام شــده اســت. رمضــان امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه از 
مجمــوع زندانیــان اســتان اصفهــان چهــار و نیــم درصــد از 
آن هــا زندانیــان جرایــم غیــر عمــد هســتند، اظهــار داشــت: 
پیگیــری  دیــه  ســتاد  طریــق  از  زندانیــان  ایــن  آزادی 
زندانــی ام  از  اینکــه 1.9 درصــد  بیــان  بــا  می شــود. وی 
جرایــم غیــر عمــد اســتان اصفهــان بــه دلیــل تصــادف 
کــرد: ۸7.7 درصد از  محکــوم بــه زنــدان شــده اند، اضافــه 
ایــن زندانیــان محکومیــت مالــی دارنــد کــه بــه دلیل چک 
و بدهــی در زنــدان هســتند و 10.4 درصــد از ایــن زندانیــان 
ــد. ــه ســر می برن ــدان ب ــه و نفقــه در زن ــه دلیــل مهری نیــز ب

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی 
غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری

مســئول بازرگانــی اداره  کل حمــل و نقــل و پایانه هــای 
تبلیغاتــی  تابلوهــای  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بختیــاری  و  چهارمحــال  جاده هــای  از  مجــوز  بــدون 
ح  کریمــی افــزود: در ایــن طــر جمــع آوری می شــود. محمــد 
بیــش از 100 تابلــوی تبلیغاتــی در محورهــا و جاده هــای 
ایــن اســتان جمــع آوری می شــود و در نصــب تابلوهــای 
تبلیغاتــی بایــد مقــررات الزم بــرای تامیــن امنیــت تــردد 

خودروهــا فراهــم شــود.

مشکل کمبود آب سه روستای 
استان یزد مرتفع شد

ح و توســعه آبفــار یــزد گفــت: بــا راه انــدازی  معــاون طــر
ــاد در شهرســتان  مجتمــع آبرســانی روســتایی تــرک آب
منتفــع  روســتای  ســه  آب  کمبــود  مشــکل  اردکان، 
فاتحــی«  »محمــد  شــد.  برطــرف  مجتمــع  ایــن  از 
ح  بــا اشــاره بــه ایــن خبــر افــزود: بــرای اجــرای طــر
مذکــور مبلــغ 40 میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت. 
کــرد: بــا اقــدام فــوق، آبرســانی  وی همچنیــن تصریــح 
حســن  و  افضــل  چــاه  آبــاد،  تــرک  روســتاهای  بــه 
آبــاد انارکــی بــا جمعیــت 6 هــزار و 559 نفــر و تعــداد 
ــی  ــت. فاتح ــده اس ــن ش ــوار تامی ــزار و 715 خان یک ه
اهــداف راه انــدازی ایــن مجتمــع را توزیــع عادالنــه آب 
کمبــود در آبرســانی  کمیــت و رفــع  کیفیــت و  افزایــش 
کمبــود آب در ایــن منطقــه را  کــرد.وی علــت  عنــوان 
کــه بــه دلیل  افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی برشــمرد 
برداشــت های بی رویــه از ســفره های زیــر زمینــی بــه 
وقــوع پیوســته بــود و موجــب شــده بــود تــا روســتاهای 

ــرم مواجــه شــوند. گ ــل  ــود آب در فص کمب ــا  فــوق ب

اخبار کوتاه

کشــور  خ رشــد اقتصــادی  ــر  دو هفتــه پیــش، ن
سرویس  اقتصاد

   بردیا عباس زاده

ــز  ــزارش مرک گ ــق  ــد. طب ــام ش ــال 94 اع در س
گذشــته بــدون احتســاب بخــش  کشــور در ســال  آمــار، اقتصــاد 
کــه ایــن میــزان رشــد بیــش از  کــرده اســت  نفــت 9/ 0 درصــد رشــد 
کشــاورزی حاصــل شــده اســت.  ســایر بخش هــا توســط بخــش 
کــرده؛  گذشــته، 4/ 5 درصــد رشــد را ثبــت  ایــن بخــش در ســال 
درحالی کــه بخــش صنعــت بــا افــت 2/ 2 درصــدی روبــه رو شــده 
اســت. شــاید یکــی از دالیــل مهــم حس نشــدن تبعــات اقتصادی 
کــه سال هاســت بــا  برجــام، رشــد منفــی بخــش صنعــت باشــد 

رکود دست به گریبان است.
رکود بخش خودرو

گذشــته 976 هــزار و ۸36  طبــق آمــار وزارت صنعــت در ســال 
کــه در مقایســه بــا  کشــور تولیــد شــده  دســتگاه انــواع خــودرو در 
کاهــش 7/ 13 درصــدی همــراه بــوده اســت؛  تولیــد ســال 93 بــا 
کــه تولیــد خــودرو در ســال 93 نســبت بــه  ایــن در حالــی اســت 
92 بــا رشــد 4/ 53 درصــدی همــراه شــده بــود و تشــدید رکــود 
در صنعــت خــودرو آمارهــای دو ســال قبــل را بــار دیگــر تضعیــف 

ــرده اســت. ک
رکود صنایع

گذشــته  ســال  در  مشــابهی  روندهــای  نیــز  صنایــع  ســایر  در 
ــیمی  ــت پتروش ــه در صنع ــوان نمون ــت؛ به عن ــده اس ــاهده ش مش
به طــور متوســط نیــاز ایــن صنعــت بــه حــدود 500 هــزار تــن در 
امــا  اســت؛  لوله هــای پلی اتیلنــی  اولیــه در بخــش  مــواد  ســال 
کنــون بــه زحمــت بــه 250 هــزار  گذشــته و ا ایــن میــزان در ســال 
تــن می رســد. مثــال دیگــر افــت 50 درصــدی تولیــد محصــوالت 
کشــور اســت. همیــن مســایل در ســایر بخش هــا از  پاســتیکی در 

جملــه آلومینیــوم کاران، مــس کاران، تولیدکننــدگان محصــوالت 
کــه ســیگنال های منفــی را بــه  فــوالدی و... نیــز دیــده می شــود 

مــواد اولیــه می فرســتد.
ریشه های رکود

تحریــم  ســال ها  دنبــال  بــه  ایــران  خارجــی  تجــارت  انقبــاض 
همچنیــن  و  همســایه  دولت هــای  بعضــی  کارشــکنی های  و 
بودجــه  کســری  بــا  را  دولــت  نفــت،  قیمــت  شــدید  کاهــش 
کــرده اســت. بــه ناچــار دولــت تقاضاهــای خــود  عجیبــی روبــه رو 

ســویی  از  و  داده  کاهــش  کشــور  خصوصــی  بخش هــای  از  را 
بدهی هــای خــود را نیــز نمی توانــد بپــردازد. همــه این هــا ســبب 
شــده اقتصــاد امــروز ایــران در یــک انجمــاد و رکــود نســبی بــه ســر 
ببــرد. بــا کاهــش تقاضــای دولــت، بنگاه هــا تحــت تأثیر مســتقیم 
گذشــته  و غیرمســتقیم آن نمی تواننــد محصــوالت خــود را چــون 
آن هــا  محصــوالت  و  خدمــات  بــرای  تقاضــا  چــون  بفروشــند؛ 
کاهــش یافتــه اســت و در پــی آن تــوان بازپرداخــت تســهیات 
دریافتــی از بانک هــا را هــم ندارنــد. طبعــا در ایــن شــرایط متصــور 

اســت تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری و حتــی اخــذ تســهیات جدیــد 
هــم کاهــش یابــد. بنابرایــن رکود فعلی در مســئله کســری بودجه 

ــه دارد. ــت ریش ــای دول ــش تقاض کاه ــع آن  ــه تب ــت و ب دول
برون رفت از رکود

کســری بودجــه  دولت هــا در ایــران معمــوال بــرای مواجهــه بــا 
اســتقراض   )1 می شــوند:  متوســل  مشــخص  اقــدام  چنــد  بــه 
مالیات هــا  افزایــش   )2 مختلــف،  طــرق  بــه  مرکــزی  بانــک   از 
داخــل  یــا  ج  خــار از  اســتقراض   )4 ارز،  خ  نــر افزایــش   )3 
ج عمرانــی. دولــت یازدهــم بــا هــدف انضبــاط  و 5( کاهــش مخــار
کار آمــدن، اســتفاده از روش اول را تــا حــد  مالــی پــس از روی 
خ تــورم طــی  کاهــش مــداوم نــر کــه ثمــره آن  کــرد  زیــادی متوقــف 
دو ســال اخیــر اســت. اســتفاده از روش هــای دوم و ســوم نیــز 
به گونــه ای مؤثــر بــه دالیــل مختلــف امــکان عملی شــدن نــدارد. 
ج نیــز تــا قبــل از برجــام میســر نبــود. بــرای  اســتقراض از خــار
اســتقراض از داخــل هــم، منبــع عمــده ای وجــود نــدارد؛ چــرا 
ــر  گ ــد. ا کرده ان ــه قیمــت مناســب جمــع آوری  کــه بانک هــا آن را ب
کنــد هــم نمی شــود؛ چــون  دولــت بخواهــد از بانک هــا اســتقراض 
دولــت بیشــتر از صدهــا هــزار میلیــارد تومــان بــه بانک هــا بدهــکار 
ــرایط  ــت، در ش ج دول ــار ــا مخ ــا ب ــک تقاض ــن تحری ــت؛ بنابرای اس
بایــد فضــای ذهنــی سیاســت گذاران  و  اســت  منتفــی   موجــود 
ج  و جامعــه از عــادت بــه تحریــک تقاضــا و رشــد اقتصــاد بــا مخــار
کــه  دولــت، خالــی شــود و بــه راهکارهــای جایگزیــن بیندیشــد 
ایــن رویکــرد بــا اقتصــاد مقاومتــی نیــز انطبــاق بیشــتری دارد. 
راهــکار جایگزیــن هــم چیــزی نیســت جــز بسترســازی عملــی 
و  داخلــی  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  توســعه  بــرای 
ــم  ک ــت  ــی و دس کاس جهان ــات در  کاال و خدم ــد  ــی و تولی  خارج

منطقه ای.

کرد: کیمیای وطن علل رکود را بررسی 

کام اقتصاد را هر روز تلخ تر می کند رکود، 

رییــس کل جدیــد بیمــه مرکــزی گفــت: هر شــرکت بیمه ای که 
در شــخص ثالــث تخفیــف می دهــد حتمــا از لحــاظ مالــی بــه 
کنــد.  مشــکل برخــورده و در تــاش اســت منابــع مالــی جــذب 
گفــت: سیاســت و برنامه هــای مــا در بیمــه  عبدالناصــر همتــی 
مرکــزی ایجــاد شــرکت های بیمــه تخصصــی عمــر، افزایــش 

و  بیمــه  شــرکت های  مالــی  توانگــری 
ــا حمایــت خواهــد بــود.  نظــارت همــراه ب
در دوره جدیــد، سیاســتگذاری مــا ایــن 
کــه بیمه هــای تخصصــی ایجــاد  اســت 
شــرکت  یــک  بــه  عنــوان  مثــال  شــود. 
بیمــه صرفــا بیمه هــای عمــر را بــر عهــده 
پس انــداز  و  عمــر  بیمه هــای  و   بگیــرد 
کــه مزیت هــای بســیاری بــرای مــردم   را 

و مشتریان دارد، عرضه کند. 
رییــس شــورای عالــی صنعــت بیمــه افــزود: البتــه وقتــی تــورم 
باشــد، توجیــه نــدارد کســی ایــن بیمه را بخــرد؛ بــه دلیل اینکه 
کمتریــن هزینــه دسترســی  ــا  ــی ب ــع مال ــه مناب بیشــتر جامعــه ب
کــه بازارهــا بــا هــم تجانــس  داشــته باشــند، نیــاز بــه ایــن اســت 

کشــور مــا بــازار پــول مســئولیتش بــا  داشــته باشــند. االن در 
بانــک مرکــزی اســت؛ بازار ســرمایه سیاســتگذاری و متولی اش 
بــا ســازمان بــورس اســت و ... . مــا پیشــنهاد دادیــم کــه کمیته 

ثبــات شــکل بگیــرد. 
و  رشــد  عامــل  مالــی  بازارهــای  اینکــه  بیــان  بــا  همتــی 
کــه  جــا  هــر  و  کشورهاســت  پایــدار  توســعه 
کشــورها  آن  بــوده،  ضعیــف  بــازار  ایــن 
دربــاره  کننــد،  پیــدا  توســعه  نتوانســته اند 
گفــت:  بیمــه مرکــزی  برنامه هــای  اولویــت 
شــرکت های  مالــی  توانگــری  مــن  اولویــت 
کــه  باشــیم  مطمئــن  بایــد  اســت؛  بیمــه 
مــا  نظــارت  دارنــد؛  مناســب  ذخیره ســازی 
همــراه بــا حمایــت خواهــد بــود و اولویــت اول 
مــا نیــز همیــن اســت؛ ســاماندهی بیمه هــا 
یکــی از برنامه هــای مــا در بیمــه مرکــزی اســت؛ جلوگیــری 
مــا خواهــد  برنامه هــای  از  نیــز یکــی  ناســالم  از رقابت هــای 
پیــش  ســرویس دهی  نحــوه  ســمت  بــه  بایــد  رقابــت   بــود؛ 

برود. ایسنا

کار ایجاد بیمه های تخصصی در دستور 
کاهــش  بــه زودی بانک هــا تصمیمــات تــازه ای را دربــاره 
گرفــت و این بــار خــود  خ ســود بانکــی خواهنــد  دوبــاره نــر
بانکــداران در این بــاره پیش قــدم شــده اند؛ امــا برخــی 
خ ســود فراهــم  کاهــش نــر کارشناســان معتقدنــد زمینــه 

نیســت. 
تــا دو هفتــه  بانک هــا قــرار اســت 
خ ســود  نــر کاهــش  دربــاره  آینــده 
کننــد.  تصمیم گیــری  بانکــی 
خ  نــر کاهــش  هــم  بــاز  این بــار 
قــرار  کار  دســتور  در  بانکــی  ســود 
بانکی هــا  از  برخــی  اســت.  گرفتــه 
خ  کاهــش نــر کــه امــکان  می گوینــد 
ســود بانکــی تــا 16 درصــد هــم بــا 
خ تــورم وجــود  توجــه بــه کاهــش نــر

کارشناســان اقتصــادی  دارد. از ســوی دیگــر برخــی از 
کاهــش  کــه سیســتم بانکــی امــکان  ح می کننــد  مطــر
امــر  ایــن  بــرای  شــرایط  و  نــدارد  را  ســود  خ  نــر دوبــاره 
گیــرد، بــه  کاری صــوررت  گــر چنیــن  فراهــم نیســت و ا

نفــع ســپرده گذاران و تســهیات گیرندگان نیســت؛ بلکــه 
بــه نفــع خــود بانکــداران اســت. همیشــه ایــن بانکــداران 
خ ســود بانکــی مقاومــت  کاهــش نــر کــه در مقابــل  بودنــد 
خ  کــه نــر می کردنــد؛ امــا ایــن بــار پیش قــدم شــده اند 
ســود را دســت کــم 2 درصــد دیگــر کاهــش دهنــد و بانک 
کــه از آن هــا  مرکــزی هــم بــه نظــر می رســد 

می کنــد. حمایــت 
 ولــی اهلل ســیف، رییــس کل بانــک مرکزی 
خ ســود بانکــی  کاهــش نــر دربــاره سیاســت 
بــه  رســیدن  تــا  مرکــزی  بانــک  گفــت: 
خ ســود  کاهــش نــر خ تــورم، سیاســت   نــر
کــه بــرای بانــک  را دنبــال می کنــد. نرخــی 
خ  مرکــزی پذیرفتنــی اســت، نزدیــک بــه نــر

تــورم اســت.
 رییــس شــورای پــول و اعتبــار افــزود: االن هنــوز ایــن 
خ بــا تــورم فاصلــه زیــادی دارد؛ ضمــن اینکه سیاســت  نــر
بانــک  اصلــی  اهــداف  از  بانکــی  ســود  خ  نــر کاهــش 

مرکــزی اســت و همچنــان ادامــه دارد. مهــر

مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
کشــور بــا بحــران آب مواجــه هســتند.  گفــت: 5000 روســتا در ســطح 
کشــور در حــال  محمــد حاج رســولی ها افــزود: 540 پــروژه فصــل آب 

اجراســت. 
پــروژه   120 و  سدســازی  و  آب  شــبکه  ح  طــر  233 کــرد:  بیــان  وی 
ح هاســت. مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر  آبرســانی از مهم تریــن ایــن طر
کــرد: در ســال جــاری 40 هــزار  عامــل شــرکت منابــع آب ایــران تصریــح 
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا مصــوب شــده اســت. 
کــرد: از ایــن میــزان اعتبــار، 13 هــزار میلیــارد  حاج رســولی ها عنــوان 
گرفتــه شــده اســت.  ــد و شبکه ســازی در نظــر  ریــال بــرای احــداث س
کشــور 143  وی ادامــه داد: تعــداد ســدهای دارای ردیــف اعتبــاری 

ــت.  ــورد اس م
مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر عامــل شــرکت منابــع آب ایــران خاطــر نشــان 

کشــور در اولویــت اجــرا قــرار دارنــد.  ح سدســازی  کــرد: 93 طــر
بــا  مهــم  ح  طــر  164 پنجــم،  برنامــه  در  کــرد:  بیــان  حاج رســولی ها 

اســت.  شــده  بهره بــرداری  آب  مکعــب  متــر  میلیــارد   2/12
مواجــه  آب  بحــران  بــا  کشــور  ســطح  در  روســتا   5000 افــزود:  وی 

ایرنــا هســتند. 

ــا 11 تیرمــاه ســال جــاری  طبــق اعــام روابــط عمومــی رجــا، از تاریــخ 1۸ خــرداد ت
همــه مســافران دارای ســن بیــش از 60 ســال، از تخفیــف 25 درصــدی در بهــای 

بلیــت قطــار بهره منــد می شــوند.  
ح منزلــت شــرکت رجــا، بــا توجــه بــه اتصــال سیســتم فــروش بلیــت قطــار بــه  در طــر
کــد ملــی و تاریــخ تولــد متقاضیــان و بــدون  کشــور، بــا ارایــه  ســامانه ثبــت احــوال 
هرگونــه روال اداری، بلیــت قطــار رجــاء بــا 25 درصــد تخفیــف صــادر می شــود. 
کــز فــروش  کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص فهرســت مرا هموطنــان بــرای 
برنامــه حرکــت قطارهــا، بهــای بلیــت و از ایــن قبیــل می تواننــد بــا ســامانه  ارتبــاط 
ــران( و 55122417-021 )از  ــای 1539 )از ته ــق تلفن ه ــا از طری ــتریان رج ــا مش ب

کننــد.  شهرســتان ها( تمــاس حاصــل 
گــروه بازنشســتگان ســازمان تأمیــن  در ادامــه اطاعیــه رجــا آمــده اســت: ســومین 
ــا قطارهــای شــرکت حمــل  کرامــت« ب ح  اجتماعــی در ســال 1395 در قالــب »طــر
گــروه 100 نفــره روز  و نقــل ریلــی رجــا بــه مشــهد مقــدس اعــزام می شــوند؛ ایــن 
سه شــنبه 10 خــرداد بــه مشــهد اعــزام می شــوند و روز پنجشــنبه 13 خــرداد بــه 

تهــران مراجعــت می کننــد.
ــا مدیریــت ایــن ســازمان و  کاروان هــای بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی ب  اعــزام 
گردشــگری تأمیــن  کــه از شــرکت های زیرمجموعــه هلدینــگ  بــا قطارهــای رجــا 

ــارس ــود. ف ــام می ش ــت، انج ــا( اس ــی )هگت اجتماع

گذشــت بیــش از 4 مــاه از اجــرای برجــام، برخــاف انتظــارات مــردم و  بــا 
خودروســازان  حضــور  جــای  بــه  یازدهــم،  دولــت  مســئوالن  وعده هــای 
کــره ای و اروپایــی در بــازار ایــران، شــاهد افزایــش عرضــه  معتبــر ژاپنــی، 

کشــورمان هســتیم.  خودروهــای چینــی در 
پــس از اجرایــی شــدن برجــام، بیشــتر مــردم انتظــار داشــتند خودروســازی 
عقــد  بــا  و  بگــذارد  ســر  پشــت  را  رکــود  نگران کننــده  و  ســخت  دوران 
کیفیت و  قراردادهــای تــازه بتوانــد مرحلــه جدیــدی را در ارایه محصــوالت با
بــه روز در پیــش گیــرد و نارضایتی هــا در ســال های اخیــر را تســکین دهد؛ اما 
ــاره فــروش محصــوالت خودروســازان  از ابتــدای ســال جــاری و شــروع دوب
داخلــی، شــاهد انتشــار اطاعیه هــای فــروش محصــوالت مختلفــی از ســوی 
کــه بیشــتر ایــن محصــوالت جــزو  کشــورمان بودیــم  دو خودروســاز بــزرگ 

خودروهــای چینــی هســتند. 
نکتــه جالــب دربــاره بعضــی از ایــن محصــوالت این اســت که دو خودروســاز 
بــزرگ کشــورمان کــه ادعــای در اختیــار داشــتن امکانــات و تجهیزات بســیار 
مناســبی را نیــز دارنــد، در بســیاری از ایــن محصــوالت جدیــد، حتــی لوگــوی 
 خــود را نیــز بــرای محصــوالت در نظــر نگرفته انــد و خودروهــای یادشــده 
را بــا لوگــوی شــرکت های اصلــی چینــی بــه متقاضیــان ارایــه کرده انــد؛ یعنــی 

در حــد دالل فــروش خودروهــای چینــی تنــزل کرده انــد. مشــرق

کشور با بحران آب مواجهند ۵۰۰۰ روستای 

شرایط و ضوابط فنی صادرات سیب درختی اعالم شد
ن میوه هــا در  کیمیــای وطــن: ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه ضوابــط فنــی صــادرات ســیب درختــی اعــالم کــرد: انــدازه و وز
داخــل هــر بســته، بایــد یکنواخــت بــوده و حداکثــر مجــاز میوه هــای دارای فســاد یــا نقــص داخلــی یــک درصــد باشــد. عکــس: آرشــیو

در قاب تصویر

خبری از خودروسازان معتبر نیست

تخت گاز

کوتاه از اقتصاد

 ساخت خودروهای برقی 
در ایران

کشــش بــه ســمت اســتفاده از  بحــران آلودگــی هــوا و 
انرژی هــای ســبز، تمــام دســتگاه های یــک جامعــه 
کــرده اســت. در ایــن میــان از آنجایــی  را درگیــر خــود 
کــه ســوخت خودروهــا به عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
آالینده هــای هــوا بــه حســاب می آیــد، خودروســازان 
ک  پــا ســوخت  بــا  خودروهایــی  تولیــد  ســمت  بــه 
نقشــه  تعریــف  بــه  نیــاز  البتــه  و  کرده انــد  حرکــت 
خودروهــای  ســاخت  دارنــد.  زمینــه  ایــن  در  راه 
هیبریــدی و برقــی و همچنیــن موتورســیلکت های 
برقــی از جملــه برنامه هــای خودروســازان خارجــی 
می شــود  پیش بینــی  کــه  تولیدکنندگانــی  اســت؛ 
ــه  ــه ســوخت خودروهای شــان توجــه نکننــد ب ــر ب گ ا
گزیــر بــه تــرک صحنــه فعالیــت  صــورت خــودکار نا
آغــاز  نیــز  ایــران  در  جریــان  ایــن  بــود.  خواهنــد 
فنــاوری  بــه  گرچــه  ا داخلــی  و خودروســازان  شــده 
برقــی  و  هیبریــدی  خودروهــای  ســاخت  پیچیــده 
قالــب  در  عرصــه  ایــن  بــه  امــا  ندارنــد،  دسترســی 
همــکاری مشــترک یــا واردات وارد شــده اند. بــرای 
گفتــه  کــه  کــره ای  نمونــه چنــدی پیــش یــک شــرکت 
اســت  »ال جــی«  شــرکت  زیرمجموعــه  می شــود 
خودروهــای  تولیــد  مشــترک  ح  طــر اجــرای  بــرای 
کــرده  امضــا  قــرارداد  خودرویــی  قطعــات  و  برقــی 
اســت و دوطــرف براســاس ایــن قــرارداد بــه توافــق 
کــه تــا ســال 2023 میــادی حــدود 60  رســیده اند 
کننــد. در  هــزار دســتگاه از ایــن خودروهــا را تولیــد 
گفتــه  کلــی ســخن  ارتبــاط بــا ایــن قــرارداد بــه صــورت 
شــده و از جزییــات آن اطاعاتــی در دســت نیســت؛ 
بنابرایــن در ارتبــاط بــا ایــن قــرارداد چنــد پرســش 
ایرانــی  طــرف  آنکــه  نخســت  می شــود.  ح  مطــر
ــت و دوم  ــی اس ــاز داخل ــدام خودروس ک ــرارداد  ــن ق ای
اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ال جــی در زمینــه 
ســاخت لوازم خانگــی شــهرت جهانــی دارد، چگونــه 
ســاخت  در  خوبــی  شــریک  ایــران  بــرای  می توانــد 
کارشناســان  گفتــه  بــه  باشــد.  برقــی  خودروهــای 
کشــورهای اروپایــی  در تولیــد خودروهــای برقــی از 
کــه بگذریــم ــکا و ژاپــن  ــه همــراه آمری ــر آلمــان ب  نظی
کــره، رتبــه قابل قبولــی در زمینــه تولیــد ایــن  کشــور 
پنجــم  رتبــه  در  تقریبــی  به طــور  و  دارد  خودروهــا 
و  »کیــا«  شــرکت  دو  می گیــرد.  قــرار  چیــن  از  پــس 
خواهــر  شــرکت  دو  به عنــوان  کــه  »هیوندایــی« 
معرفــی می شــوند، بــه ایــن عرصــه وارد شــده اند و 
ــای  ــد خودروه ــه تولی ــن در زمین ــراژ پایی ــه تی ــا اینک ب
بــازار  بــه  را  خــود  محصــوالت  امــا  دارنــد،  برقــی 
آمریــکا و اروپــا صــادر می کننــد. بــرای نمونــه شــرکت 
هیونــدا، خــودرو ســانتافه هیبریــدی را هــم بــه تولیــد 
کره ای هــا بــرای  می رســاند. همــکاری ایرانی هــا بــا 
در  را  کشــور  می توانــد  برقــی  خودروهــای  تولیــد 
ــرار  ــرای ســاخت ایــن خودروهــا ق ــی ب موقعیــت خوب
کره ای هــا ســابقه ســاخت  دهــد؛ امــا بــه شــرط آنکــه 
همــکاری  زیــرا  باشــند؛  داشــته  ایــران  در  خــودرو 

کــره بســیار محــدود اســت. عصــر خــودرو ایــران بــا 

 افزایش قیمت 
کاالهای اساسی بعضی 

گزارش هــای میدانــی از ســطح بــازار نشــان می دهــد 
کــه در  غ  کاالهایــی همچــون خرمــا،  حبوبــات و مــر
کاالی پرمصرف اساســی در ماه مبارک رمضان  شــمار 
درصــدی   40 تــا   20 افزایــش  می شــود،  محســوب 
داشــته اســت. بــرای مثــال قیمــت انــواع حبوبــات 
گذشــته تــا  درایــن بــازار نســبت بــه یــک مــاه و نیــم 
کــه قیمــت  30 درصــد افزایــش داشــته اســت تــا جایــی 
ــه 9 هــزار تومــان  ــا چیتــی از 7500 ب کیلوگــرم لوبی هــر 
عــدس از ۸ هــزار بــه 9 هــزار تومــان و لپــه نیــز از 6500 

بــه ۸500 تومــان افزایــش یافتــه اســت.فارس

 ناوگان دریایی 
با لیزینگ نوسازی می شود

برخــی  حاضــر  حــال  در  می گویــد:  آخونــدی  عبــاس 
شــرکت های حمــل و نقلــی در حــوزه جــاده ای و هوایــی 
کــه فقــط مالــک 15 درصــد نــاوگان خــود  وجــود دارنــد 
هســتند و ســایر نــاوگان خــود را بــه صــورت اجــاره ای 
کشــورمان بــه صــورت  تامیــن می کننــد. ایــن موضــوع در 
ــود  ــاده ای وج ــل ج ــل و نق ــوزه حم ــدود در ح ــیار مح بس
نــاوگان  نوســازی  بــرای  جدیــد  اندیشــه  یــک  و  دارد 
کــه مالــک  دریایــی، ایجــاد شــرکت های لیزینــگ اســت 
کشــتی ها  ایــن  قــرارداد  اســاس  بــر  و  باشــند  کشــتی 
وزیــر  دهنــد.  قــرار  الینــری  شــرکت های  اختیــار  در  را 
کــه  مدت هاســت  اینکــه  بیــان  بــا  شهرســازی  و  راه 
بــرای  ســرمایه گذاری  نقلــی  و  حمــل  شــقوق  همــه  در 
گفــت: یکــی  نوســازی نــاوگان صــورت نگرفتــه اســت، 
کــه بــرای  از اصلی تریــن دالیــل ایــن مســئله ایــن اســت 
کــه نــاوگان خــود  ایــن شــرکت ها صرفــه اقتصــادی نــدارد 
ــرکت های  ــر ش گ ــه ا ک ــی  ــد؛ در حال کنن ــه روز  ــد و ب را جدی
آن هــا  باشــد،  داشــته  وجــود  لیزینــگ  و  اجاره دهنــده 

بــه روز می کردنــد. خبرآنایــن را  نــاوگان خــود 

قیمت سکه به زیر یک میلیون 
تومان بازگشت

ح جدیــد روز  خ فــروش هــر قطعــه ســکه تمام بهــار طــر نــر
ح قدیــم  شــنبه در بــازار 996 هــزار و 500 تومــان، طــر
 999 هــزار و 200، نیــم ســکه 511 هــزار و 500 تومــان 
گرمــی 1۸۸ هــزار  ربــع ســکه 275 هــزار تومــان و ســکه 
گــرم طــای زرد  خ هــر  ــر تومــان اعــام شــد. همچنیــن ن
خ  ــر ــان و ن ــزار و ۸50 توم ــی 101 ه ــازار داخل ــار در ب 1۸ عی
هــر اونــس طــا در بازارهــای جهانــی 1213 دالر اســت. در 
خ هــر دالر آزاد را بــرای  همیــن حــال، صرافــان بــازار ارز نــر
ــر  ــان، ه ــورو را 3۸93 توم ــر ی ــان، ه ــروش 34۸6 توم ف
پونــد را 5100 تومــان، لیــر ترکیــه را 1197 تومــان و درهــم 

کردنــد. ایســنا امــارات را 953 تومــان اعــام 

حتما بخوانید!
3بانکداران برای کاهش نرخ سود ... یکشنبه   9 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 165 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار )تومان(

40F5300 Samsung

46F5000 Samsung

2,800,000

3,120,000

8,090,000

4,720,000

1,420,000

2,240,000

1,700,000

40F5000 Samsung

55F6400 Samsung

55F8000 Samsung

46F6400 Samsung

46F6100 Samsung

کاهش سود پیش قدم شدند بانکداران برای 

تخفیف بلیت قطار برای سالمندان



بیش از 800 مدرسه کرمان 
تخریبی اند

گفــت:  کرمــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
و  تخریبی انــد  کرمــان  اســتان  در  مدرســه   800 از  بیــش 
تقریبــا بیــش از ایــن تعــداد نیــاز بــه مقاوم ســازی دارنــد. 
دکترمحمدمحســن بیگــی در هجدهمیــن جشــنواره خیــران 
ــد  کــه متول کــرد: هرکــس  کرمــان اظهــار  مدرسه ســاز اســتان 
می شــود، دو دســته نیــاز دارد؛ یکســری نیازهــای مــادی 
کــه نیــاز بــه خیررســانی بــه  و یکســری نیازهــای معنــوی 

دیگــران جــزو دســته دوم اســت. 
کــه  می شــود  شــکوفا  کســانی  در  نیــاز  ایــن  افــزود:  وی 
شــکرگزار  بایــد  و  باشــند  منطــق  و  عقــل  و  فکــر  صاحــب 
کــه بــه مــا اجــازه داده بــا اســتفاده از فکــر  خداونــد باشــیم 
ــی  ــات اصل ــه از خصوصی ک ــم  ــیری بگذاری ــا در مس ــل پ و عق

اســت.  انســان 
کرمــان  کل آمــوزش و پــرورش اســتان  محســن بیگــی مدیــر 
کرمــان 7006  کــرد: در آمــوزش و پــرورش اســتان  تصریــح 
مدرســه   4800 تعــداد  ایــن  از  کــه  دارد  وجــود   مدرســه 
ــا بیــش  ــد و تقریب دولتــی و بیــش از 800 مدرســه تخریبی ان
از ایــن تعــداد نیــاز بــه مقاوم ســازی دارنــد؛ یعنــی 45 درصــد 
مــدارس مــا بــه روز هســتند و بقیــه یــا نیــاز بــه تخریــب و 

ــد. ایســنا ــه مقاوم ســازی دارن ــاز ب ــا نی بازســازی ی

 بازگشت بیش از 3 هزار هکتار 
از اراضی تصرف شده یزد

از  یــزد  اســتان  المــال  بیــت  حقــوق  حفــظ  شــورای  دبیــر 
شــده  تصــرف  اراضــی  از  هکتــار   274 و  هــزار   3 بازگشــت 
ســال  در  المــال  بیــت  بــه  ســودجو  افــراد  ســوی  از  اســتان 
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  قضاوتــی  جمــال  داد.  خبــر  گذشــته 
المــال  بیــت  حقــوق  حفــظ  شــورای  توفیقــات  و  اقدامــات 
کــرد و افــزود: بــا برنامه ریزی هــای  اســتان را خــوب ارزیابــی 
قریــب   ،94 ســال  در  المــال  بیــت  حقــوق  حفــظ   شــورای 
افــراد ســودجو  کــه توســط  اراضــی  از  3 هــزار و 274 هکتــار 
تصــرف شــده بــود، بــا حمایــت دســتگاه قضایــی بــه عرصــه 
زمین خــواری  پدیــده  وی  شــد.  داده  بازگشــت  المــال  بیــت 
مســئوالن  اهمــال  و  ســودجو  افــراد  فرصت طلبــی  زاییــده   را 
گفــت:  گذشــته دانســت و  و متولیــان در پــاره ای از زمان هــای 
بــا راه انــدازی شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در ســنوات 
گام هــای مهمــی در راســتای جلوگیــری از ایــن رونــد  اخیــر، 
برداشــته شــده و تمامــی مدیــران و مســئوالن بــا جدیت نســبت 
ــر منابــع ملــی اهتمــام دارنــد. ایــن مقــام  بــه اعمــال نظــارت ب
کــرد: اســتان یــزد در ســال گذشــته، چهــار  قضایــی خاطرنشــان 
کــه بــا  کــرد  جلســه اســتانی و هفــت جلســه شهرســتانی را برگــزار 
ــه ها  ــن جلس ــان ای ــه در پای ــای مطروح ــه پرونده ه ــیدگی ب رس

گردیــد. مهــر منتهــی بــه صــدور حکــم بــرای 499 پرونــده 

اخبار  کوتاه 

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان:

65 درصد فرآورده های خام دامی 
شیر است

بــا  کشــتکار در نشســت خبــری  محمــد    
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 
شــیر  شــرکت  در  کــه  رســانه  اصحــاب 
پاســتوریزه پــگاه اصفهــان و بــا حضــور مدیــر عامــل و معاونان 
اســتان  تولیــدی  شــیر  کیفــی  وضعیــت  بررســی  دربــاره  آن 
اصفهــان و نظــارت دامپزشــکی بــر بهداشــت شــیر برگــزار شــد 
بــا بیــان اینکــه در آیــات قــرآن و روایــات اســامی بــه اهمیــت 
کیــد بســیاری شــده اســت، اظهــار داشــت:  اســتفاده از شــیر تا
ــه  ک ــت  ــی اس ــا غذای ــیر تنه ــد ش ــرم)ص( فرموده ان ک ــر ا پیامب

هم نوشیدنی است و هم غذا.
وی بــا اشــاره بــه آمــار جمعیــت دام و طیــور اســتان اصفهــان 
کــرد: در حــال حاضــر اســتان اصفهــان دارای 400 هــزار  بیــان 
گوســفند و  گوســاله و 3 میلیــون 100 هــزار راس  گاو  و  راس 

بــز اســت.
بیــان  بــا  اصفهــان  دامپزشــکی  اداره  کل  ســامت  معــاون 
ــیر  ــن ش ــون ت ــک میلی ــالیانه ی ــن و س ــزار ت ــه 3 ه ــه روزان اینک
در اســتان اصفهــان تولیــد می شــود، افــزود: در همیــن راســتا 
کشــوری، ششــم آســیا و هجدهــم دنیــا را در  رتبــه نخســت 

اختیــار داریــم.
گفــت: حداقــل نیــاز هــر فــرد بــه شــیر و فرآورده هــای  وی 
کیلوگــرم اســت؛ حــد مطلــوب 300 و ایــده آل 450  آن 156 
کشــور مــا بــه ازای  کیلوگــرم اســت؛ امــا مصــرف ســرانه شــیر در 
هــر نفــر میانگیــن 90 کیلوگــرم و مصــرف متوســط جهانی 170 

کیلوگــرم اســت.
کــرد: 65 درصــد فرآورده هــای دامــی  کشــتکار خاطرنشــان 
شــیر اســت و در حــال حاضــر اســتان اصفهــان دارای 370 
واحــد گاوداری صنعتــی، یــک هــزار و 39 واحــد نیمه صنعتــی 

و بیــش از 28 هــزار واحــد ســنتی و روســتایی اســت.
نظارت 3 ارگان دولتی مشکل آفرین است

عبدالرضــا مــرادی، رییــس اداره نظــارت بــر بهداشــت اداره 
بــا  کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت 
بیــان اینکــه 65 درصــد فرآورده هــای خــام دامــی شــیر اســت 
اظهــار داشــت: نظــارت بــر فرآورده هــای خــام دامــی بــر عهــده 
ســازمان دامپزشــکی اســت.. در نوشــته های باســتانی از شیر 
بــه عنــوان دارو اســتفاده می شــده؛ امــا در دنیــای پیشــرفته 

کنونــی اهمیتــی بــه ایــن فــرآورده دامــی داده نمی شــود.
ــر  ــزود: ه ــارت اف ــه نظ ــوط ب ــکات مرب ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
بخشــی از نظــارت در ایــن راســتا بــه عهــده یــک دســتگاه 
کشــاورزی، معاونــت  کمیتــی اســت؛ دامپزشــکی، جهــاد  حا
رییــس  هســتند.  دســتگاه ها  ایــن  جملــه  از  دارو  و  غــذا 
در  اســتانداران  تمامــی  بــه  نامــه ای  دامپزشــکی  ســازمان 
کمیتــه ارتقــای  کمیتــه ای تحــت عنــوان  راســتای تشــکیل 
کیفیــت بهداشــتی شــیر نوشــت تــا تمام متولیــان شــیر در این 

ــد. کنن ــر  ــادل نظ ــه تب کمیت

پگاه

یکــی  الکترونیــک،  دولــت  خدمــات    
کیمیای وطن 

دامون رشیدزاده
از نیازهــای مهــم امــروز جامعه هــای مــدرن اســت. 
پــروژه دولــت الکترونیــک در صــورت اجــرای کامــل و فراهم ســازی همــه 
زیرســاخت ها می تواند بســیاری از بروکراســی های اداری را کاهش دهد 
 و شــهروندان را از کاغذبازی هــا و دویــدن بی حاصــل از ایــن اداره بــه آن 
یکــی  هوشــمند  ملــی  کارت  میــان  ایــن  در  کنــد.  بی نیــاز   اداره 
از ضرورت هــای دولــت الکترونیــک اســت و نقــش مهمــی در توســعه و 
تســریع بســیاری از خدمــات دارد. بــه همیــن بهانــه بــا مهنــدس تــورج 
حاجی رحیمیــان، مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــه گفت و گــو 

نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت و گوست.
  کارت هوشمند ملی، کلید ورود به دولت الکترونیک است

بــه گفتــه مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان کارت هوشــمند ملــی، 
کارت هــای ملــی  کارت هــای ملــی قدیمــی اســت و صــدور  جایگزیــن 
قدیمــی متوقف شــده اســت. تــورج حاجی رحیمیان معتقد اســت کارت 
کلیــد ورود بــه دنیــای دیجیتــال و دولــت الکترونیــک  هوشــمند ملــی، 
کارت هــای هوشــمند ملــی بــرای  اســت. حاجی رحیمیــان می گویــد: 
کــه مشــخصات  گــروه هــدف متقاضیــان 15 ســال بــه بــاال و افــرادی  دو 

ســجلی آن هــا بــه هــر دلیلــی نیــاز بــه تغییــر دارد صــادر می شــود.
  کارت های قدیمی اعتبار دارد

کارت هــای  کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه  مدیــر 
شناســایی ملــی فعلــی تــا پایــان ســال 95 و احتمــاال ســال 96 اعتبــار دارد 

و نیــازی بــه تعویــض نــدارد، تصریــح کــرد: کارت هــای قدیمــی بــه هیــچ 
ــام همــه امــور  ــرای انج کافــی ب ــار  ــار نیســت و از اعتب ــد اعتب ــوان فاق عن

اداری برخــوردار اســت.
  تغییر نشانی

کارت  کــرد: بــرای ثبــت تغییــر نشــانی، نیــازی بــه تعویــض   وی اظهــار 
www. نیســت و متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی

ــدام  ــد اق ــانی جدی ــت نش ــه ثب ــه ب ــت هزین ــدون پرداخ sabteahval.ir ب
کننــد. مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: کارت هوشــمند 
ملــی دارای قابلیت هــای بســیار اســت و در آینــده بــا همــکاری ســایر 

ســازمان ها ایــن کارت می توانــد بــه کارت اصلــی و جامع ایرانیان تبدیل 
شــود و تمام کارت های بانکی، ســوخت، پایان خدمت و گواهینامه ها 

در آن ادغــام شــود.
  قابلیت های کارت هوشمند ملی

وی ایــن طــرح را یکــی از بزرگ تریــن طرح هــای IT کشــور خواند و اضافه 
کــرد: ایــن طــرح بــزرگ ملــی از لحاظ فنی و علمی در ســطح پیشــرفته ای 
قــرار دارد و در اجــرای آن از پیشــرفته ترین تکنولوژی هــای روز فنــاوری و 
امنیت اطاعات اســتفاده شــده اســت. حاجی رحیمیان شناســایی افراد 
در فضــای مجــازی و تاییــد هویــت آن هــا را از قابلیت هــای کارت هــای 

کارت هــای هوشــمند ملــی  هوشــمند ملــی برشــمرد و یــادآور شــد: در 
ــا  ــراد ب ــک اف ــای الکترونی ــت و امض ــر انگش ــه، اث ــجلی اولی ــات س اطاع
کارت هــا بــه  ــاد در تراشــه های الکترونیکــی ایــن  دقــت و حساســیت زی
کارت هــای ملــی دارای رمــز عبــور و  گفــت: ایــن  ثبــت می رســد. وی 
کلــی بــرای افــراد  کــد شناســایی  کــه بــه عنــوان  شناســه شــخصی اســت 

گرفتــه می شــود. در نظــر 
  نحوه دریافت کارت هوشمند ملی

دریافــت  نحــوه  دربــاره  اصفهــان  اســتان  احــوال  ثبــت  کل  مدیــر 
ــه  ــا مراجعــه ب ــد ب ــراد متقاضــی ابتــدا بای گفــت: اف ــی  کارت هوشــمند مل
کننــد؛ ســپس اطاعــات  ســایت www.ncr.ir فــرم تقاضــا را تکمیــل 
ثبت شــده در فرم هــا بــا پایــگاه اطاعــات جمعیتــی کشــور تطبیــق داده 
کــد رهگیــری بــه فــرد ارایــه  می شــود و پــس از احــراز صحــت اطاعــات 

 می شود. 
خــود  درخواســت  کــه  همشــهریانی  فراینــد،  ایــن  ادامــه   در 
کــد رهگیــری بــه نزدیک تریــن دفاتــر  را ثبــت کرده انــد بــا همــراه داشــتن 
ثبت احــوال یــا دفاتــر خدماتــی مجــاز مراجعــه می کننــد تــا مشــخصات 
بیومتریــک همچــون اثــر انگشــت و عکــس جدیــد آن هــا دریافــت شــود. 
کارت  کارت، افــراد بــا مراجعــه بــه دفاتــر ثبــت  احــوال  پــس از صــدور 
کارت  خــود را دریافــت می کننــد؛ ضمــن اینکــه امــکان ارســال پســتی 
 هوشــمند ملــی هــم بــرای متقاضیــان طبــق درخواســت خودشــان وجود 

دارد.

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  کل ثبت احوال استان اصفهان در  مدیر 

کلید ورود به دولت الکترونیک است کارت هوشمند ملی، 

کیمیــای وطــن: مهــدی جمالی نــژاد بــا مدیــران، ســردبیران و دبیــران 
دیــدار  ایــران  اســامی  جمهــوری  خبرگــزاری  ســازمان  خبــر   حــوزه 
و گفت وگو داشــت. شــهردار اصفهان با اشــاره به موضوع دیپلماســی 
یــک جهان شــهر تبدیــل شــود  بــه  بایــد  افــزود: اصفهــان   شــهری 

و دیپلماســی فعــال شــهری را رویکــرد خــود قــرار دهــد؛ 
کــه دیپلماســی شــهری متفــاوت از دیپلماســی  چــرا 
دیــدار  ایــن  در  اصفهــان  شــهردار  اســت.   رســمی 
در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه چه اقدامات عملی ای 
در حــوزه دانــش و دانش محــوری در شــهر اصفهــان 
صــورت گرفتــه اظهــار کــرد: شــهرداری اصفهــان بــرای 
اجــرای برنامه هــای خــود بــا برنامــه فعالیــت می کنــد 

ــه طــور  کار مــا در شــهرداری شــعار نیســت؛ ب و در واقــع در ایــن حــوزه 
مثــال بــرای نخســتین بار شــهرداری اصفهــان بــا مشــارکت بخــش 
 خصوصــی پمــپ بنزین هایــی پیشــرفته و ســازگار بــا محیــط زیســت 
کمــک بســیار زیــادی بــه ترافیــک و راحتــی  کــه  کــرد  را راه انــدازی 
ــات  ــر اقدام ــرد: از دیگ ک ــح  ــد. وی تصری ــی می کن ــهروندان اصفهان ش

شــهرداری  توســط  هــوا  آلودگــی  کاهــش  راســتای  در  انجام شــده 
اصفهــان، امضــای اولیــن تفاهم نامــه بــا معــاون علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری بــرای تجهیــز اصفهــان بــه دوچرخــه و موتورهــای 
کشــور نظیــر آن  کــه تاکنــون در شــهرداری های  کاری  برقــی بــود؛ 

صــورت نگرفتــه اســت.
 شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه مــا طــرح روزهــای 
سه شــنبه بــدون خــودرو را در اصفهــان راه انــدازی 
از خودمــان شــروع  را  کار  ایــن  ادامــه داد:  کردیــم، 
کــه شــخصا سه شــنبه ها را بــه  کردیــم؛ بــه نحــوی 
طــور حتــم بــا دوچرخــه بــر ســرکار و برنامه هایم حاضر 
می شــوم. جمالی نــژاد در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکــه شــهرداری اصفهــان چــه اقداماتــی در زمینــه جــذب درآمدهای 
ــا وجــود اینکــه از  کمــال تاســف ب ــرد: در  ک ــدار انجــام داده، تاکیــد  پای
ســال 1362 قــرار بــوده الیحــه ای بــرای درآمدهــای پایــدار بــه مجلــس 
ارســال بشــود تــا چــراغ راهــی بــرای شــهرداری ها باشــد، تاکنــون ایــن 

کار انجــام نشــده اســت.

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر  وطــن:  کیمیــای 
متــری  هــزار   25 فضــای  اختصــاص  از  اصفهــان  اســتان 
مجموعــه ای  ســاخت  بــرای  خصوصــی  بخــش  بــه 
از  ســالن  شــش  آن  در  کــه  داد  خبــر  هنــری  و  فرهنگــی 

جملــه تئاتــر شــهر، ســاخته می شــود. حجــت 
بــا  ارزانــی  حبیب رضــا  المســلمین  و   االســام 
فرهنــگ  رشــد  مرکــز  احــداث  اینکــه   بیــان 
اساســی  دغدغه هــای  از  یکــی  رســانه  و  هنــر 
دربــاره  کــرد:  اظهــار  بــود،  ارشــاد  اداره 
مجموعــه  ایــن  بــه  مــکان  دادن  اختصــاص 
شــهرک  رییــس  بــا  کــه  گفت وگویــی  بــا 

ــاز  ــرار شــد در ف گرفــت، ق ــی اصفهــان صــورت  علمی تحقیقات
اول، یــک طبقــه از مجموعــه فرشــچیان و در فــاز دوم تمــام 
مجموعــه فرشــچیان را بــه مرکــز رشــد فرهنــگ، هنــر و رســانه 

دهیــم.  اختصــاص 
کــه بــا حضــور مدیــر دفتــر  وی افــزود: در جلســه مشــترکی 

تبلیغــات حــوزه علمیــه قــم در اصفهــان، رییــس دانشــگاه 
هنــر اصفهــان و رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ــز  ــان مرک ــه متقاضی ک ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــزار ش برگ
کــه  فضایــی  در  اداری،  مراحــل  گذرانــدن  از  بعــد  رشــد 
شــیخ  خیابــان  در  هنــر  دانشــگاه  توســط 
کننــد.  فعالیــت  آمــده  وجــود  بــه  بهایــی 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان  ــر  مدی
کــه دربــاره تئاتــر شــهر  درخصــوص تمهیداتــی 
در نظــر گرفتــه شــده، گفــت: مقــرر شــد فضــای 
گذار  25 هــزار متــری را بــه بخش خصوصــی وا
کــه مجموعــه ای فرهنگــی و هنــری در  کنیــم 
کــه دارای ســینما و تئاتــر شــهر اســت،  آن شــامل شــش ســالن 
کار فرهنگــی و درآمــدزا  کــه بخواهــد  کســی  ســاخته شــود. 
ــد  ــرا قص ــود؛ زی ــذار می ش گ ــه او وا ــن ب ــن زمی ــد، ای ــام ده انج
کــه ایــن مجموعــه آمــاده شــود و مــردم از آن اســتفاده  داریــم 

کننــد.

دکتر حبیب رضا ارزانی:
اصفهان، صاحب تئاتر شهر می شود

شهردار اصفهان:
دیپلماسی فعال شهری، رویکرد اصفهان است

حتما بخوانید!
اصفهان، صاحب تئاتر شهر می شود یکشنبه 9  خردادماه 41395

ـــمـــاره 165 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ دادخواست تجدید نظر آ
شماره  دادنامه  از  حقیقی  فاضل  د  مسعو خواهی  نظر  تجدید  دادخواست 
9409970367800009 مورخ 94/12/17 به طرفیت 1-ستاد اجرای فرمان حضرت 
زاعلی سرمت زاده 3- مرتضی قرنی 4-محمد ابراهیم کثیری 5-  امام )ره( 2- میر
محمد محمدی بربری 6-فرشید آزاد به این دفتر تقدیم که به شماره 2-95 مورخ 
دن تجدید نظر خواندگان  95/2/20 تجدید نظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بو
تجدید  تقاضای  و  کثیری  ابراهیم  محمد  و  قرنی  مرتضی  زاده،  سرمت  زاعلی  میر
نظر خواه و به استناد ماده 73 آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از 
از تجدید نظر خواه دعوت می  و  وزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر  ر
ثانی  نسخه  یافت  در از  پس  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  وز  ر ده  مدت  ظرف  گردد، 
مرجع  به  ارسال  جهت  را  د  خو دفاعیه  الیحه  نظر،  تجدید  ضمائم  و  دادخواست 
تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. شماره:5827/ م الف مدیر دفتر شعبه ویژه 

دادگاه اصل 49 اصفهان/ احمدی
گهی ابالغیه آ

ونده:9509980353600003 شماره  شماره ابالغنامه: 9510100353600406 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/07 بایگانی شعبه:950087 تار

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام: محمد نام خانوادگی: قائدی نام پدر: یداله 
 1395/03/31 حضور:  یخ  تار زندان  اصفهان،  نشانی:   1129763757 ملی:  کد 
حدفاصل  یعتی،  شر خیابان  اصفهان،  حضور:  محل   11:00 ساعت  دوشنبه 

راه پلیس یعتی و چهار بیمارستان شر
علت حضور درخصوص دعوی شما به طرفیت جعفر مرشدی و صدیقه مرشدی 
د را نیز در  د خو ر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شهو در وقت مقر
ر حاضر نمایید. شماره :5857/ م الف منشی شعبه 110 دادگاه کیفری  وقت مقر

دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق(، مجتمع شهید بهشتی احمد امری چمعالی 
گهی احضار متهم آ

ونده شماره 950065 این شعبه به اتهام سرقت  زند .... در پر بیعی فر آقای مهدی ر
ید . به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی  تحت تعقیب قرار دار
شعبه  این  در  آگهی  نشر  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  د  شو می  ابالغ  شما  به  کیفری 
ر به موضوع رسیدگی  حاضر شوید، درغیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقر
 2 شماره  مجتمع  پرسی  باز  16 شعبه  الف  م  د.شماره:2782/  شو می  اظهارنظر  و 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان/ محمدرضا قرهی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  ده  فو محمد  158/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  نوری  سهراب  طرفیت  به  انتقال  به  الزام  بر 
به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین  صبح   10 ساعت   95/4/9 ...مورخه  وز  ر برای 
منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
پستی    کد   ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب، 
حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  8165756441مجتمع 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 5762/ م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  یت  مدیر به  ملت  بانک  1307/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سنجری   د  محمو آقای  وکالت  با  رستگار  علی 
ده  نمو تقدیم  وجنی  بر براتی  یم  مر آقاجانی،  ایوان  طرفیت  به   42/593/499

تعیین گردیده   3/30 95/4/12 ساعت  ... مورخ  وز  ر برای  است، وقت رسیدگی 
مراتب  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  توجه  با  است. 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 5759/ م الف دفتر شعبه 24  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

داد  شرح  به   103 شماره  شناسنامه  دارای  پسند   امامی  السادات  نصرت  خانم 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   873/95 کالسه  به  خواست 
وان شوکت متقی دستنائی   به شناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدورد  د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/6/10 یخ  تار در   1687
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-نصرت السادات امامی پسند به ش ش103  

زند زند2-عزت پاچناری به ش ش 384 نسبت با متوفی فر نسبت با متوفی فر
زند والغیر 3-عصمت امامی پسند به ش ش 119 نسبت با متوفی فر

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید  اینک با انجام تشر
یخ نشر آگهی  از تار او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  تا هر کسی اعتراضی دارد 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5706/ م 

الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  محمدی  غالمرضا  205/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
د سنجری  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 119/500/000 به طرفیت سمیرا  محمو
وز ...... مورخ 95/4/12 ساعت  ده است، وقت رسیدگی برای ر غالمی تقدیم نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   5
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   24 شعبه  دفتر  الف  م   /5758

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  محمدی  غالمرضا  203/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
طرفیت  به  یال  ر  2/500/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سنجری   د  محمو
 95/4/12 مورخ   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  بیات  احمد 
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   4 ساعت 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   24 شعبه  دفتر  الف  م   /5757

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 950022 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1-محمد صادق آذری 2-محمد جواد آذری تقدیم 
وز شنبه مورخ 95/4/19 ساعت 9 صبح تعیین  ده است، وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

د. می شو
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   9 شعبه  دفتر  الف  م   /5755 شماره: 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

با وکالت  آقای غالمرضا ماه دولت  ونده کالسه 950244 خواهان  در خصوص پر
سیامک  آقای  طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  جلیلی  خانم 
 95/4/9 مورخ  چهارشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  طاهری 
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8/30 ساعت 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
شهرستان اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   9 شعبه  دفتر  الف  م   /5756 

 اصفهان
اخطار اجرائی

امینی  2-رسول  امینی  حمید  خانوادگی:1-  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
3-مینا مرجویی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 
الوند سوم، پ  اقامت: بهارستان، خ  آقا حری نشانی محل  راحله نام خانوادگی: 
اختالف  حل  شورای   39 حوزه  یخ93/9/30  تار  788 شماره  رای  موجب  719به 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
و سواری تیبا به ش موتور 8054375 و ش  در خوانده ردیف 3 به انتقال سند خو
یال به آقای رسول امینی توسط  ش 91713038 در قبال پرداخت شش میلیون ر
ینه  یال هز خواهان، خوانده ردیف اول نیز به پرداخت مبلغ پانصد و شصت هزار ر

دادرسی و نیم عشر حق االجرا.
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرای  به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
نماید.شماره:4317  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت 
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   39 شعبه  دفتر  الف  م   / 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  پور  حیئم  یا  ثر خواهان   1198/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  وز مستقاثی تقدیم نمو وزی دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت بهر نور
تعیین  عصر   4/30 ساعت   95/4/20 مورخ   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است، 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 5727/ م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شو

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941716 خواهان حمید عرب زاده با وکالت احمدرضا  در خصوص پر
زند  علیرضائی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محسن بهرامی فر
 95/4/15 مورخ  شنبه  سه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  د  محمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8/30 ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 5753/ م الف دفتر شعبه 9  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی احضار آ

به  ویالنی  علی  قدم  درخواست  به  بنا   1024/94 کالسه  ونده  پر در  اینکه  به  نظر 
طرفیت سیف ا... و خدیجه شکل آبادی و احمد مزدبران با موضوع انتقال سند 
بدینوسیله  لذا  کارشناسی،  یه  نظر وصول  و  کارشناسی  به  امر  ارجاع  به  توجه  با 
به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک 
یه ی کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید:  ویت نظر هفته جهت ر
اصفهان.  اختالف  حل  شوراهای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه،  خیابان  اصفهان، 

شماره:5750/ م الف مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  نبی  حیدری  سعید  خواهان   2071-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  یال به طرفیت امیرحسین نصیری تقدیم نمو مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ر
وز ... مورخه 95/4/6 ساعت 10 تعیین گردیده ، با  است، وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
کد   ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  خیابان 
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

د. شو
شماره: 5764/ م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

2-زهرا  امیری  اکبر  1-علی  خواهان   317-95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
های  شماره  به  تلفن  خطوط  رسمی  انتقال  به  الزام  بر:  مبنی  رئوفیدادخواستی 
بیگی  دی  مقصو وحانی  ر 1-ناصر  طرفیت  به   34368899 و   34368800
برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  آبادی  نجف  یان  ز پورنما  2-زهره 
مجهول  به  توجه  با   ، گردیده  تعیین   9/30 ساعت   95/4/6 مورخه   ... وز  ر
تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان 
خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
پستی  کد   ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب، 
حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم   صورت 

د. می شو
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  الف  م   /5768 شماره: 

شهرستان اصفهان
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گهی حصر وراثت آ
خانم صدیقه خراسانی دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 
و  ده  نمو وراثت  این دادگاه درخواست گواهی حصر  از  )وراثت(   1 132/95 ش ح 
وان عبدالرضا سلیمانی دستجردی بشناسنامه 87  چنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت  و د بدر یخ 1394/12/02 اقامتگاه دائمی خو در تار
ش.ش  اکبر  زند  فر دستجردی  خراسانی  به:1-صدیقه  است  منحصر  مرحوم  آن 
اباذر ش.ش 14 )پدر  زند  48 )همسر متوفی()2( سلیمان سلیمانی دستجردی فر
زند غالمحسین ش.ش 51 )مادر  متوفی( )3( هاجیه خاتون مالوردی دستجردی فر
متوفی( )4( انیس سلیمانی دستجردی ش.ش 6600075503 )5( حدیث سلیمانی 
زندان متوفی( اینک با  زند عبدالرضا )فر دستجردی ش.ش 6600152311 هردو فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی  انجام تشر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

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

یخ 95/03/06 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/281/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

متهم:  طرفیت  به  دادخواستی  برخوار  شهرستان  بهداشت  شبکه  یت  مدیر شاکی: 
زند مجتبی به خواسته تولید و عرضه عسل تقلبی  آقای سید مهدی حسینی تبار فر
ده که جهت رسیدگی به شعبه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق ( واقع در شهرستان برخوار 
گردیده  ثبت  9409983752400247-941222ج/101  ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع 
علت  به  است.  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/06/20 آن  رسیدگی  وقت  که 
قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان  دن  خوانده  بو المکان  مجهول 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از  تا خوانده  پس  د  آگهی می شو وزنامه های کثیراالنتشار  ر از  یک نوبت در یکی 
د  ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو نشر آگهی و اطالع 
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار)101جزایی سابق(

یخ 95/03/05  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/278/م الف به تار
دادنامه

ونده  : 9209983752301385 و شماره دادنامه : 9409973751801382  شماره پر
مجید  آقای   متهم:  برخوار  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  یت  مدیر  : شاکی 
وز  افر وشی  باربری خرمافر از  آذر تقاطع دوم قبل  وز به نشانی اصفهان خ پنج  افر

اتهام: تخلف بهداشتی 
رای دادگاه در خصوص شکایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار علیه 
یع 2340  وز دائر بر تهدید علیه بهداشت عمومی به نحوه تهیه و توز آقای مجید افر
کلوچه  بندی  بشته  و  تولید  جهت  بهداشتی  مجوزهای  فاقد  خرما  خمیر  کیلوگرم 
ونده از  رسی مجموعه محتویات پر طعم دار با مغز خرما و فک پلمپ، دادگاه با بر
جمله کیفرخواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار، 
و  مربوطه  خرما  خمیر  محموله  پلمپ  و  توقیف  و  شده  انجام  تحقیقات  و  شکایت 
زند  تنظیم صورتمجلس 92/07/10 و با توجه به اظهارات آقای اسماعیل باقری فر
هرگونه  جهت  متهم  حضور  عدم  از  نظر  صرف  )قنادی(  کارگاه  صاحب  ناصر 
ز و مسلم دانسته باستناد مواد 543 و 688 قانون  دفاع بزهکاری نامبرده را محر
قانون مجازات اسالمی  و رعایت ماده 134  مجازات اسالمی مصوب سال 1375 
مصوب 92 متهم موصوف را بابت تهدید علیه بهداشت عمومی به تحمل یکسال 
حبس بابت فک پلمپ به تحمل دوسال حبس محکوم می نماید که مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد و در مورد خمیر خرماهای توقیف شده مکشوفه باستناد ماده 
دن آنها صادر و  215 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 حکم به معدوم نمو
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر

در همین شعبه می باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

یخ  95/03/05 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/279/م الف به تار
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

وتن به خواسته  وتن دادخواستی به طرفیت متهم: آقای مهران فر شاکی: حسن فر
جهت  که  ده  نمو اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  سرقت  و  تولید 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق ( واقع در 
ونده 9509983752200040-950276ج/101  شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پر
شده  تعیین   12:45 ساعت  و   1395/04/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت  به  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو

رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار)101جزایی سابق(

یخ 95/03/08  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/280/م الف به تار
ک استان اصفهان کل ثبت اسناد و امال اداره 

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
ونده 1392114402018000971آقای  برابر رای شماره 139560302018000126 کالسه پر
یدن نسبت  زند صفرعلی بشماره شناسنامه 1896 صادره از فر ابراهیم اکبری فر
وی قسمتی  بع احداثی بر ر به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78.28 متر مر
از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24 تار
یخ  تار به  37/05/259/الف/م  شماره:  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/27
ک استان اصفهان کل ثبت اسناد و امال اداره 

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
 1391114402026001547 ونده  پر کالسه   139560302018000232 شماره  رای  برابر 
زند حسن بشماره شناسنامه 59728 صادره از اصفهان  خانم مهین لقائی زاده  فر
بر  احداثی  بع  مر متر   174.18 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت 
ثبت اصفهان  ولیعصر بخش 16  واقع در شهرک  از پالک 28 اصلی  وی قسمتی  ر

یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس سعیدی  خر
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24 تار
یخ 95/2/27 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/257/الف/م به تار

ک استان اصفهان کل ثبت اسناد و امال اداره 
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
 1391114402018000934 ونده  پر کالسه   139560302018000286 شماره  رای  برابر 
زند حسن بشماره شناسنامه 4233 صادره از اهواز  آقای اصغر فرقانی تهرانی  فر
وی  بع احداثی بر ر نسبت به ششدانگ یک باب سوله به مساحت 378.51متر مر
یداری  ثبت اصفهان خر آباد بخش 16  واقع دردولت  از پالک 435 اصلی  قسمتی 

بطور مع الواسطه از آقای جمشید رهبران
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24 تار
یخ 95/2/27 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/253/الف/م به تار

ک استان اصفهان کل ثبت اسناد و امال اداره 
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
 1392114402018001576 ونده  پر کالسه   139560302018000136 شماره  رای  برابر 
زند رضا بشماره شناسنامه 2207 صادره از اصفهان  اقای شکراله کنعانی جزی  فر
وی  بر ر بع احداثی  به مساحت 603.19 متر مر انبار  باب  نسبت به ششدانگ یک 
قسمتی از پالک 785 فرعی از 445 اصلی واقع در دستگرد بخش 16 ثبت اصفهان 
از مالک رسمی منیره  یداری  و مقداری خر اولیه  ازای مالکیت مشاعی  مقداری در 

کنعانی 
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/243/الف/م به تار

ک استان اصفهان کل ثبت اسناد و امال اداره 
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
 1394114402018000027 ونده  پر کالسه   139560302018000161 شماره  رای  برابر 
زند آقامحمد بشماره شناسنامه 13057 صادره  ونی  فر خانم بتول قائد امینی هار
بع احداثی  از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 150 متر مر
وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان  بر ر

وقی ز یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسیب سعیدی خر خر
یخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24 تار
یخ 95/2/26 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/250/الف/م به تار

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تیران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تیران تصرفات 
ز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  مالکانه بالمعارض متقاضی محر
د در صورتي که اشخاص نسبت به  وز آگهي مي شو ر در دو نوبت به فاصله 15 
یخ انتشار  صدور سند مالکیت متقاضیی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تار
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  د  خو اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین 
د را به مراجع  یخ تسلیم اعتراض، دادخواست خو رسید، ظرف مدت یك ماه از تار
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

رات سند مالکیت صادر خواهد شد. اعتراض طبق مقر
رای شماره 139460302016001464 مورخ 1394/12/18 آقای حسن   -1
وعی و مشجر به مساحت  ر زند اسد اله درششدانگ یک قطعه زمین مز شهیدی فر
وستای موسی آباد  بع مجزی شده از پالک 123 اصلی واقع در ر 62447.90 متر مر
زند  یداری از رضا علی آبادی فر رعه باغ آقای بخش دوازده ثبت اصفهان خر از مز

یز اله عز
/ شبان-م  ون-مهدی  وکر تیران  شهرستان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

الف51/56
یخ انتشار 1395/03/09 تار

نوبت دوم:1395/03/24
گهی مزایده مال منقول آ

ونــده:  پر شــماره   1395/01/07 تنظیــم:  یــخ  تار نامــه:9510116825800013  شــماره 
 941721 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9309983759300627

اجــرای احــکام مدنــی شــعبه 31 دادگاه عمومــی )حقوقــی( اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده 
ونــده اجرایــی کالســه 941721 ج 31 لــه خانــم مــژگان حمیــدی و علیــه  ای در خصــوص پر
یــزی ملــک آبــادی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ معــادل پانصــد عــدد ســکه بهــار آزادی  آقــای امیــن عز
وز مزایــده اســتعالم مــی گــردد و  وز آن در ر و دویســت گــرم طــالی ســاخته شــده کــه قیمــت ر
یــال دســتمزد  ینــه اجرایــی 1/500/000 ر یــال بابــت هز یــه و 505/000 ر یــال بابــت مهر 253/000 ر
وز ســه شــنبه مــورخ 95/3/30 ســاعت  ینــه نشــرآگهی در ر یــال هز کارشــناس و ســیصد هــزار ر
وی زانتیــا نقــره ای ســیرمتالیک مــدل 1381  در وش خــو 10 صبــح در محــل ایــن اجــرا بــرای فــر
شــماره موتــور 3839... شــماره شاســی 3054... شــماره انتظامــی 647 ص 38 ایــران 53 
دارای چهــار حلقــه الســتیک 30 درصــد کــه یــک حلقــه آن پنجــر مــی باشــد و توســط کارشــناس 
یــه ی مصــون از تعــرض طرفیــن  یابــی و نظر ز یــال ار رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 130/000/000 ر
وز قبــل ازمزایــده مــی تواننــد بــا  یــد حداقــل 5 ر واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. لــذا طالبیــن خر
دیــع 10% قیمــت پایــه در  دگاه ـ پارکینــگ غدیــر از آن بازدیــد و بــا تو و مراجعــه بــه نشــانی جــاده فــر
د.  یــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــو تر جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باال

اجرای احکام شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان     1247/ م الف
ابالغ رای

ونــده: 94-779 شــماره دادنامــه: 107 مــورخ 95/1/31  مرجــع رســیدگی  کالســه پر
نشــانی  بهانــی  وز ر اختــالف اصفهــان خواهــان: حامــد  42 شــورای حــل  : شــعبه 
اصفهــان، خ شــیخ صــدوق شــمالی جنــب بانــک تجــارت ســاختمان اندیشــه وکیــل: 
د بــن علــی نشــانی: اصفهــان، خ شــیخ صــدوق شــمالی جنــب بانــک تجــارت  داو
رم آدرس مجهــول  بــا والیــت شــاهرخ آز رم  ســاختمان اندیشــه خوانــده: پارســا آز
و  و پــژ در المــکان خواســته: الــزام بــه حضــور در دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی خــو
یــال  گردشــکار:  206 شــماره انتظامــی 897 ص 59 ایــران 73 مقــوم بــه 10/000/000 ر
یفات  ونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی تشــر پــس از ارجــاع پر
یــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و  قانونــی و اخــذ نظر
ــوص  ــورا در خص ــی ش ــد.رای قاض ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ی ــه شــرح ز ب
ــا  رم ب ــه طرفیــت پارســا آز ــی ب د ابــن عل ــت داو ــا وکال ــی ب بهان وز دعــوی آقــای حامــد ر
ونــده و مفــاد مبایعــه نامــه مــورخ  رم بــا عنایــت بــه محتویــات پر والیــت شــاهرخ آز
89/8/3 و پاســخ اســتعالم واصلــه از پلیــس راهــور اصفهــان کــه خوانــده دعــوی را 
ده شــورا مــن حیــث المجمــوع دعــوی  وی مذکــور معرفــی نمــو در بــه عنــوان مالــک خــو
خواهــان را ثابــت تشــخیص و مســتندًا بــه مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 225 ق مدنــی 
و مــاده 198 ق . آ . د م حکــم بــر محکومیــت خوانــده و بــه حضــور در دفترخانــه 
و 206 مــدل 1386 بشــماره  وی ســواری پــژ در و انتقــال رســمی یــک دســتگاه خــو
انتظامــی 897 ص 59 ایــران 73 در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
یــخ ابــالغ در  وز قابــل واخواهــی از تار صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت 20 ر
وز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی  همیــن شــعبه و پــس از گذشــت 20 ر

حقوقــی اصفهــان مــی باشــد. 
قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 42 حــوزه قضائــی اصفهــان  هــادی وطــن خــواه  

5785/ م الــف
ابالغ رای

مرجــع   94/11/29 مــورخ   1975 دادنامــه:  شــماره   940823 ونــده:  پر کالســه 
رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حــل اختــالف شــعبه 12 خواهــان: امیرحســین مانیــان 
نشــانی اصفهــان، خ کهنــدژ ک اســالمی فرعــی ســوم پــالک 102 خوانــده: محمــد 
ســعید ســعیدی نشــانی مجهــول المــکان  خواســته: درخواســت دســتور تخلیــه فوری 
بــه اســتناد عــدم پرداخــت اجــاره بهــا و مطالبــه اجــور معوقــه و پرداخــت کلیــه قبــوض 

ینــه دادرســی  یــال بــه انضمــام هز ق و گاز مقــوم بــه 50/000/000 ر پرداختــی آب، بــر
ونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی  گردشــکار: پــس از ارجــاع پر
ــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را  ی ــی و اخــذ نظر یفات قانون تشــر

ــد. ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب ــر مب ی ــه شــرح ز اعــالم و ب
باقــر  زنــد  فر مانیــان  امیرحســین  آقــای  دعــوی  خصــوص  در  شــورا  قاضــی  رای 
زنــد عنایــت بخواســته دســتور  بطرفیــت خوانــده آقــای محمــد ســعید ســعیدی فر
تخلیــه فــوری بــه اســتناد عــدم پرداخــت اجــاره بهــا ومطالبــه اجــور معوقــه و پرداخــت 
ونــده و مــدارک  ق و گاز بــا توجــه بــه محتویــات پر کلیــه قبــوض پرداختــی آب، بــر
پیوســتی و اظهــارات خواهــان در جلســه مــورخ 94/11/21 صرفــًا تخلیــه ملــک مــورد 
دعــوی رتــق قــرارداد فیمــا بیــن 94/5/12 بــه لحــاظ انقضــاء مــدت اجــاره خواســتار 
گردیــده اســت و حســب اینکــه خوانــده در جلســه رســیدگی حضــور یافتــه و اظهــارات 
ونــده و اینکــه در ظهــر قــرارداد فــوق  خواهــان را قبــول داشــته اســت لــذا بــا مطالعــه پر
الذکــر کــه بــه امضــای طرفیــن رســیده مــدت اجــاره منقضــی شــده اســت لــذا شــورا 
دعــوی خواهــان را نســبت بــه تخلیــه وارد دانســته و اســتناد 519، 198 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی و 494 قانــون مدنــی حکــم بــه تخلیــه خوانــده از ملــک مــورد اجــاره 
دان کــوی 95 اســالمی فرعــی ســوم همکــف و پرداخــت  واقــع در خیابــان کهنــدژ ســو
ینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی  یــال بابــت هز مبلــغ 465/000/000 ر
گــردد و نســبت بــه دیگــر خواســته خواهــان اجــور معوقــه و قبــوض پرداختــی بــا توجــه 
ده از اســتناد بــه بنــد  د را اعــالم نمــو بــه اینکــه در جلســه رســیدگی انصــراف خــو
ب مــاده 100 قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر و اعــالم 
یــخ ابــالغ قابــل  وز از تار مــی گــردد. رای صــادره حضــوری ظــرف مهلــت بیســت ر

تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.
قاضی شورای حل اختالف 12 حوزه قضائی اصفهان       5775/ م الف

ابالغ رای
ونــده: 94-1686 مــورخ 95/2/15 خواهان: زهرا افضل نشــانی اصفهان،  کالســه پر
ل نوابــی مجتمــع مســکونی  وی آزمایشــگاه مهدیــهـ  کوچــه لــتـ  منــز وبــر خ احمــد آبــادـ  ر
مشــکی ـ پــالک 57 خوانــده: 1ـ فخرالســادات نوابــی 2ـ ســید عبدالمجیــد نوابــی 3ـ 
ــه   ی د نوابــی هــر ســه مجهــول المــکان  خواســته : مطالبــه بخشــی از مهر ســید مســعو
یــه مشــورتی اعضــا شــورا  ونــده و اخــذ نظر گردشــکار: بــا عنایــت بــه محتویــات پر
ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضــی شــورا خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت بــه 
یــه مــا فــی القبالــه  طرفیــت خوانــده بــاال تقاضــای محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مهر
ســند نکاحیــه شــماره 12303 مــورخ 86/7/13 صــادره از دفتــر ازدواج 20 اصفهــان 
ــراز  ــه و اح ــند نکاحی ــات س ــان و مندرج ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــت ب ده اس ــو را نم
وجیــت طرفیــن و ایــن کــه خوانــده دعــوی بــا وصــف ابــالغ قانونــی در جلســه  رابطــه ز
ــذا دعــوی خواهــان را وارد  ــاورده اســت ل ــه عمــل نی شــورا حاضــر نشــده و دفاعــی ب
تشــخیص داده و مســتندًا بــه مــواد 1082 قانــون مدنــی و 198، 519، 522 قانــون 
یــه خواهــان  آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مهر
ینــه ســفر  یــال و هز یــال و مهرالســنه 262/5 ر هدیــه کالم الــه مجیــد مبلــغ پنــج هــزار ر
ــه  ــار آزادی ب ــام به ــکه تم ــدد س ــج ع ــن پن ــال و عی ی ــون ر ــش میلی ــغ ش ــره مبل حــج عم
د و یــک هــزار تومــان هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی  انضمــام مبلــغ نــو
وز پــس از ابــالغ در همیــن مرجــع قابــل واخواهــی اســت.  نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 ر

قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان ـ احمد نوریان   5734 / م الف
ابالغ رای

ونــده: 1029/94  مرجــع رســیدگی شــعبه 24 شــورای حــل اختــالف اصفهــان  شــماره  کالســه پر
دادنامــه: 143 مــورخ 95/2/12 خواهــان / خواهانهــا: محمــد اطهــری بــه نشــانی اصفهــان ـ خ 
وشــی اطهــری وکیــل: احمــد رضــا نــادری بــه نشــانی  ربــاط اول ـ جنــب پــارک محمــدی ـ امانــت فر
اصفهــان ـ خ نیکبخــت ـ ســاختمان مــاکان ـ طبقــه ســوم ـ واحــد 33  خوانــده/ خوانــدگان: محمــد 
زاده اصفهانــی بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته: الــزام خوانــده/ خوانــدگان بــه حضور  طاهــر
ــو بــه شــماره انتظامــی 422 ل  در دفتــر اســناد رســمی و انتقــال رســمی یــک دســتگاه اتومبیــل ری
59 ایــران 13 بــه تاریــخ 95/2/4 شــعبه 24 شــورای حــل اختــالف بــه تصــدی امضــا کننــده 
ونــده کالســه 1029/24 مفتــوح و تحــت نظــر مــی باشــد. بــا مالحظــه اوراق  زیــر تشــکیل اســت، پر
ونــده و اظهــارات طرفیــن، شــورا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صدور  پر
ــادری  ــا ن ــد رض ــت احم ــا وکال رای مــی نمایــد.رای شــورا در خصــوص دعــوی محمــد اطهــری ب
ــزام خوانــده/ خوانــدگان بــه حضــور در  زاده اصفهانــی بــه خواســته ال بــه طرفیــت محمــد طاهــر
ــو بــه شــماره انتظامــی 422  دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی و انتقــال یــک دســتگاه اتومبیــل ری
ونوشــت مصــدق قولنامــه  ل 59 ایــران 13 و همچنیــن پرداخــت خســارات دادرســی بــه اســتناد ر
ونــده و اســناد  رســی محتویــات و اوراق پر و موصــوف توســط خواهــان و بر در مبنــی بــر خریــد خــو
و بــه نــزد خواهــان مــی باشــد و جوابیــه اســتعالم از پلیــس راهنمایــی و رانندگــی  در و مــدارک خــو
د و  و مــورد دعــوی و استشــهاد شــهو در مبنــی بــر معرفــی آقــای محمــد اطهــری بــه عنــوان مالــک خــو
ده شــورا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و بــه اســتناد  اســتماع اظهــارات دو نفــر بــو
زاده را بــه  مــواد 198، 519 ق . آ . د . م و مــواد 225 ، 220 ، 219 قانــون مدنــی خوانــده محمــد طاهــر
و مــورد دعــوی و همچنیــن  در حضــور در دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم و انتقــال ســند رســمی خــو
پرداخــت مبلــغ 265/000 ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. رای صــادره 
وز قابــل  وز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 20 ر غیابــی و ظــرف 20 ر

تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.
ری   5760/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان حسین گاز

ابالغ رای
ونــده: 930/94  شــماره دادنامــه: 37 - 95/1/23 مرجــع رســیدگی شــعبه بیســت و  کالســه پر
ــان،  ــانی اصفه ــدی نش ــا محم ــای غالمرض ــان: آق ــان خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــم ش پنج
خمینــی شــهر، میــدان کــوزه فلکــه 7 بــرادران خیابــان هاتــف محوطــه کارگاهــی زنــدان  وکیــل 
وحانــی نشــانی اصفهــان، خ نیکبخــت مجتمــع اداری نیکبخــت طبقــه 4 واحــد 118  خانــم مــژده ر
ز خواســته: مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه یــک فقــره چــک  خوانــده: آقــای عبدالرحمــن کشــاور
ــی  ــای دادرس ــه ه ــه هزین ــام کلی ــه انضم ــک مرکــزی ب ــاخص بان ــه نــرخ ش ــماره 869714 ب ــه ش ب
ونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن به کالســه فــوق و طی تشــریفات قانونی  گردشــکار: پــس از ارجــاع پر
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد.رای قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی خواهان آقــای غالمرضا محمدی 
ز  وحانــی بــه طرفیــت خوانــده آقــای عبدالرحمــن کشــاور زنــد حیدرعلــی بــا وکالــت خانــم مــژده ر فر
بــه خواســته / مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 869714 مــورخ 82/7/5 
طبــق شــاخص بانــک مرکــزی ایــران علــی الحســاب مقــوم بــه 50 میلیــون ریــال کلیــه خســارات 
ونــده و اظهارات وکیــل خواهــان و تاییدیه  دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــا توجــه بــه محتویــات پر
شــماره 139400003388 مــورخ 94/8/11 اداره اجــرای اســناد رســمی ســازمان ثبــت و اســناد 
ونــده توســط خوانــده و بــا عنایــت بــه  و امــالک کشــور مبنــی بــر پرداخــت مبلــغ چــک موضــوع پر
ونــده بــا وصــف ابــالغ از طریــق نشــرآگهی در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و  اســناد خوانــده پر
د شــورا ارائــه نکــرده اســت لــذا شــورا دعــوی  دفاعــی بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خــو
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 198، 519، 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــورخ  ــماره 869716 م ــک ش ــه چ ــارت تاخیرتادی ــت خس ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
ــاخص  ــق ش ــخ 94/6/22 طب ــا تاری ــید ت رس ــخ سر ــال از تاری ــون ری ــج میلی ــغ پن ــه مبل 82/7/5 ب
ــال )یکصــد و شــصت و پنــج هــزار ریال(بابــت  ــران و پرداخــت مبلــغ 165000 ری بانــک مرکــزی ای
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و هزینــه نشــرآگهی طبــق تعرفه در حــق خواهان 
وز قابــل واخواهــی و ســپس  صــادر و اعــالم مــی دارد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت ر

قابــل تجدیدنظــر خواهــی مــی باشــد. 
قاضــی شــورای حــل اختــالف بیســت و پنجــم حــوزه قضایــی اصفهــان زهــرا عابدینــی 5733/ 

م الــف



روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهانم الف:6725

آگهی ابالغ ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ساعت

جلسه

 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات

 درآمد مشمول

مالیات

 سال

عملکرد

 تاریخ برگ دعوت

 هیات حل اختالف

مالیاتی

 شامره برگ دعوت

 هیات حل اختالف

مالیاتی

نام و نام خانوادگی ردیف

14 1395/03/24 1400000 5600000 1388 1395/02/29 735 رشکت دژحفاران نوید کوشا 1

14 1395/03/23 207214629 5180365711 1391 1395/02/29 723
 رشکت سپاهان پردازش 

پایتخت
2

گــردد راس ســاعت  ....  تاریــخ هــای تعییــن  در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند 66 و اصاحــات بعــدی بــه مودیــان مشــروحه ذیــل ابــاغ مــی 
گــردد حضــور بهمرســانید. در غیــر اینصــورت حســب مقــررات تبصــره 246 قانــون مالیــات هــای  کــه در محــل  تشــکیل مــی  شــده ذیــل در هیــات حــل اختــاف مالیاتــی 

مســتقیم رای صــادره قطعــی و الزم االجــرا خواهــد بــود.

گــردد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ درج در روزنامــه شــخصا یــا بوســیله وکیــل تــام االختیــار  در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیــات هــا بــا ابــاغ اوراق مشــروحه زیــر بــه مودیــان مربوطــه ابــاغ مــی 
گردیــد . بــه اداره مالیاتــی مربوطــه مراجعــه نماییــد. در غیــر اینصــورت بــه اســتناد تبصــره 239 قانــون مالیــات هــای مســتقیم پرونــده امــر بــرای رســیدگی بــه هیــات حــل اختــاف ارجــاع خواهــد 

گــردد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ درج در روزنامــه شــخصا یــا بوســیله وکیــل  در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیــات هــا بــا ابــاغ اوراق مشــروحه زیــر بــه مودیــان مربوطــه ابــاغ مــی 
تــام االختیــار بــه اداره مالیاتــی مربوطــه مراجعــه نماییــد. در غیــر اینصــورت بــه اســتناد تبصــره 239 قانــون مالیــات هــای مســتقیم پرونــده امــر بــرای رســیدگی بــه هیــات حــل اختــاف 

گردیــد. ارجــاع خواهــد 

کثــر ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ درج در روزنامــه رســمی ضمــن مراجعــه  در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــا ابــاغ اوراق مشــروحه زیــر بــه مودیــان مربــوط اعــام میگــردد حدا
کاشــان ، نســبت بــه پرداخــت بدهــی مالیاتــی خــود اقــدام نماینــد . بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت وفــق  کاشــان - میــدان جهــاد  - اداره امــور مالیاتــی  کاشــان  بــه نشــانی  بــه اداره امــور مالیاتــی 

مفــاد مــاده 210 قانــون مالیاتهــای مســتقیم اوراق مذکــور بــه اداره اجــراء و وصــول مالیاتهــا ارســال خواهــد شــد.

 پایــان خــرداد مــاه آخریــن مهلــت ارائــه اظهــار نامــه مالیــات عملکــرد 1394 صاحبــان محتــرم مشــاغل از طریــق 
  ســامانه

آدرس مودی اداره
 منبع

مالیاتی
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات

 سال

عملکرد
کد ملی

  تاریخ برگ

تشخیص

 شامره

 برگ

تشخیص

نام ونام خانوادگی ردیف

 حصه .فروشگاه

نازگل
2005 مشاغل 3,707,220,000 10,800,000,000 92 1817677896 1395/1/16 580 هوشنگ منصوری 1

 حصه شاملی

پالک 8
2005 مشاغل 7,505,040,000 21,600,000,000 92 1283449341 1395/1/16 584 محسن فوالدگر 2

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد
 تاریخ صدور برگ

قطعی

 شامره صدور برگ

قطعی
نام ونام خانوادگی ردیف

مشاغل 1,078,920 7,192,800 1387 1395/02/06 6148 حمیدرضا  بوم  هندی 1

مشاغل 2,985,010 19,900,080 1387 1395/02/06 6151
 محمدرضا فرزانه

کردابادی
2

مشاغل 5,285,210 33,926,040 1387 1395/02/06 6155 حسین  میراب 3

مشاغل 9,768,720 56,343,600 1387 1395/02/06 6165 عباس  گیاهی 4

مشاغل 6,076,420 37,882,080 1387 1395/02/06 6208 قمرصی 5

مشاغل 5,497,450 34,987,266 1387 1395/02/06 6215 تابلو  سپهر 6

مشاغل 10,488,000 59,940,000 1388 1395/02/06 6222 تابلو  سپهر 7

مشاغل 18,448,030 99,740,160 1387 1395/02/06 6231 علیرضا  غفارزاده 8

مشاغل 2,757,178,990 8,074,797,120 1386 1395/02/06 6232
 بازرگانی خدماتی گلتاب

زمرد
9

مشاغل 7,706,780 46,033,920 1386 1395/02/06 6237 ایرج سلیامنی 10

مشاغل 34,708,750 164,835,000 1388 1395/02/06 6135 میثم  جدیدی 11

آدرس اداره
 منبع

مالیاتی
اصل مالیات

 درآمد مشمول

مالیات

 سال

عملکرد

 تاریخ برگ برگ

تشخیص

 شامره برگ

تشخیص

 نام ونام

خانوادگی
ردیف

خمینی شهر 209652 مشاغل  3,776,220  25,200,000 1392 1394/12/16 186616
 اکرب رضائی

آدریانی
1

خمینی شهر 209652 مشاغل  1,693,236,000  5,040,000,000 1389 1394/12/16 186669
 مهدی

خرسوی
2

خمینی شهر 209652 مشاغل  1,063,866,000  3,240,000,000 1390 1394/12/11 181627 اکربمیثاقی 3

خمینی شهر 209652 مشاغل  875,055,000  2,700,000,000 1389 1394/12/11 181625 اکربمیثاقی 4

خمینی شهر 209652 مشاغل 14,234,250 78,750,000 1389 1394/12/16 186640
 نارص افیونی

خوزانی
5

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,654,340 11,040,000 1389 1394/12/16 186660
 مصطفی

پریشانی
6

خمینی شهر 209652 مشاغل 7,730,760 46,200,000 1389 1394/12/16 186624
 سید حسین

مهری
7

خمینی شهر 209652 مشاغل 6,412,080 39,600,000 1389 1394/12/16 186672

 امان اله

 رضائی

آدریانی

8

خمینی شهر 209652 مشاغل  10,727,760  61,200,000 1389 1394/12/16 186648
 سید رسول

میردامادی
9

خمینی شهر 209652 مشاغل  10,727,760  61,200,000 1389 1394/12/16 186645
 مصطفی

اسامعیل زاده
10

خمینی شهر 209665 مشاغل  763,092,450  2,373,000,000 1390 1395/02/28 21030
 حسن شمس

هندویی
11

خمینی شهر 209663 مشاغل  21,584,000  112,000,000 1390 1395/02/28 21212 صغری صفاری 12

خمینی شهر 209663 مشاغل  46,157,500  210,000,000 1389 1395/02/28 21214
 محمدرضا

محبی
13

خمینی شهر 209663 مشاغل  35,626,000  168,000,000 1390 1395/02/28 21216
 محمدرضا

محبی
14

خمینی شهر 209663 مشاغل  5,528,000  35,000,000 1389 1395/02/19 15695 حسن صفاری 15

خمینی شهر 209662 مشاغل  6,933,600  42,000,000 1389 1395/02/25 19066 مجید کریمی 16

خمینی شهر 209662 مشاغل  11,150,400  63,000,000 1390 1395/02/25 19074 مجید کریمی 17

 www.tax.gov.ir

 انتقال زالتان به یونایتد 
قطعی نیست

مینــو رایــوال، مدیــر برنامه هــای زالتــان ابراهیموویــچ عنــوان 
کــه زالتــان هنــوز مقصــد بعــدی اش را انتخــاب نکــرده  کــرد 
کــه منچســتر یونایتــد بــه دنبــال جــذب  گفتــه می شــود  اســت. 
زالتــان اســت و تــاش زیــادی در ایــن چنــد مــاه بــرای بــه خدمت 
ــان چنــد هفتــه  کــه زالت ــی  گرفتــن او انجــام داده اســت؛ در حال
پیــش تاییــد کــرد کــه مقصد بعــدی اش مشــخص اســت،  رایوال 

کــرد. ایــن موضــوع را رد 

کره رئال با مهاجم بایرن تایید مذا
خبــر  بایــرن  گلــزن  بهتریــن  برنامه هــای  مدیــر 
موکلــش  جــذب  بــرای  را  رئــال  مقامــات   تمــاس 
گمانه زنی هــا دربــاره آینــده روبــرت لواندوفســکی  کــرد.  تاییــد 
بــار دیگــر بــه جریــان افتــاده اســت. مدیــر برنامه هــای ایــن 
گفت وگــو بــا »اشــپیگل« ضمــن تاییــد دریافــت  بازیکــن در 
پیشــنهاد از رئــال مادریــد گفــت: »رئــال چنــد هفتــه پیــش بــه 
گــوش  ســراغ مــا آمــد و مــا بــه تمــام شــرایط پیشــنهادی آن هــا 
بــزرگ و هیجان انگیــزی هســتند.  کردیــم. آن هــا باشــگاه 
قــرار داده ایــم.«  ایــن تماس هــا  را در جریــان  بایــرن  البتــه 
اســت  افــزوده  ادامــه  در  »اشــپیگل«  مجلــه  اســت  گفتنــی 
کــرده قــراردادی شــش ســاله بــا دســتمزد  رئــال اعــام آمادگــی 
کــه  ســالیانه ای بالــغ بــر 25 میلیــون یــورو را بــه لواندوفســکی 
در مونیــخ 9 میلیــون دســتمزد دریافــت می کنــد، ارایــه نمایــد.

راشفورد فوق العاده بود
روی هاجســون، ســرمربی تیــم ملــی انگلیــس بــه تمجیــد از 
مارکــوس راشــفورد، گلــزن تیمــش در دیــدار مقابــل اســترالیا 
در  شنبه شــب  اســترالیا  و  انگلیــس  تیــم  دو  پرداخــت. 
کــه انگلیــس  دیــداری دوســتانه بــه مصــاف یکدیگــر رفتنــد 
موفق شــد با دو گل راشــفورد و رونی حریف خود را شکســت 
ــس  ــن انگلی ــن بازیک ــه جوان تری ــاله ب ــفورد 19 س ــد. راش ده
می کنــد.  گلزنــی  خــود  بــازی  اولیــن  در  کــه  شــد  تبدیــل 
هاجســون بــه تمجیــد از مهاجــم منچســتریونایتد پرداخت؛ 
بــاز  اســتوریج هنــوز  بــه روی  کــه درهــا  کــرد   ولــی عنــوان 

است.

سیامند نامزد عضویت در انجمن 
ورزشکاران پارالمپیکی

 21 همــراه  بــه  ایــران  ســنگین  فــوق  دســته  وزنه بــردار 
ورزشــکار دیگــر نامــزد انتخابــات انجمــن ورزشــکاران کمیتــه 
از  کــه  نامــه ای  در  اســت.  شــده  پارالمپیــک  المللــی  بیــن 
گرفتــه،  کمیتــه ملــی پارالمپیــک قــرار  ســوی IPC در اختیــار 
نــام ســیامند رحمــان بــه عنــوان یکــی از نامزدهــا بــه چشــم 

می خــورد.

کوتاه از ورزش

مشکل عجیب قرارداد امیری
درخواســت مالــی عجیــب وحیــد امیــری، مشــکلی اســت که 
باعــث شــده تــا پرسپولیســی ها در ایــن رابطــه عقب نشــینی 
کــه بــا توجــه بــه حضــور نــام  کننــد. مســئوالن پرســپولیس 
امیــری در لیســت خریدشــان بــه دنبــال جــذب ایــن بازیکــن 
کــرات خــود را بــا او ادامــه داده انــد؛  ملــی پــوش هســتند، مذا
امــا درخواســت مالــی بســیار ایــن بازیکــن باعــث شــده تــا 
کننــد. شــنیده می شــود امیــری  سرخپوشــان عقب نشــینی 
بــرای حضــور در پرســپولیس مبلغــی بــه مســئوالن ایــن تیــم 
مدنظــر  را  آن  دو فصــل  بــرای  آن هــا  کــه  داده  پیشــنهاد 
کــرات نهایــی در  دارنــد و ایــن مســئله فعــا مانعــی بــرای مذا

ایــن رابطــه بــرای عقــد قــرار داده شــده اســت.

تقدیر باشکوه از بهرنگ صفری
بهرنــگ صفــری بازیکــن ایرانــی بــازل در مراســمی باشــکوه 
ــرد. بهرنــگ صفــری  ک از هــواداران ایــن تیــم خداحافظــی 
بــازل  پیراهــن   2013 ســال  از  ســوئدی  ایرانــی-   بازیکــن 
را پوشــید و 63 بــازی بــرای ایــن تیــم انجــام داد. ایــن 
و  مالمــو  بــرای  بــازی  ســابقه  بــا  31ســاله  چــپ  مدافــع 
آرژانتینــی  مدافــع  ســاموئل،  والتــر  بــا  همــراه   اندرلشــت، 
البتــه فیلیــپ  و ســابق رم، رئــال مادریــد و اینترمیــان و 
بــازل  از  لیورپــول  و  دورتمونــد  ســابق  مدافــع  دگــن 
بــرای فصــل جدیــد پیراهــن مالمــو  تــا  کــرد  خداحافظــی 

کنــد. تــن  بــر  را  خــود  باشــگاه  اولیــن  ســوئد، 

امیدوارم ایران به جام جهانی 
کند صعود 

ــران  ــال ای ــی فوتب افشــین قطبــی، ســرمربی ســابق تیــم مل
کار مشــغول شــده اســت  کــه در بوریــرام یونایتــد تایلنــد بــه 
کشــور پشــت ســر  ایــن  را در  کاری خــود  روزهــای  اولیــن 
ــه تیــم ســوفانبوری  گفتــه می شــد ب ــه  ک ــذارد. قطبــی  می گ
کار  بــرای ادامــه  خواهــد پیوســت، در نهایــت بوریــرام را 
کــه انتظــار می رفــت بعــد  کــرد؛ ایــن در حالــی بــود  انتخــاب 
از حضــور 4ســاله در باشــگاه شــیمیزوی ژاپــن او دوبــاره بــه 

کشــور بازگــردد. ایــن 
کادرش  و  کــی روش  آقــای  کــه  امیــدوارم  می گویــد:  او   
کننــد.  بتواننــد بــا ایــن تیــم دوبــاره بــه جــام جهانــی صعــود 
خیلــی  جوان هــای  و  اســتعدادها  می کنــم  احســاس  مــن 
خوبــی در تیــم ملــی ایــران بــازی می کننــد و شــاید بشــود 
کــه بــه دور دوم جــام جهانــی  از ایــن تیــم توقــع داشــت 

هــم بــرود. 
البتــه بیشــتر می بینــم فوتبــال ایــران در رده ملــی وقــت 
شــرایط  کاش  می کنــد.  تلــف  منفــی  مســایل  بــا  را  خــود 
کارش  کــه تیــم ملــی ایــران بــدون دغدغــه   طــوری باشــد 

کند. را ادامه بدهد و فقط به موفقیت فکر 

کوتاه از ورزش

    ایران 3 - استرالیا 0
سرویس  ورزش

   اصغـر قلندری

گیم ها: 18/25 - 17/25 - 19/25
دوم  داور  ایتالیــا؛  از  پیچنــو  آســکولی  اول:  داور 

صربســتان. از  گوچوویــچ  کرا
تیــم ملــی والیبــال ایــران، بــازی اول خــودرا در ســاعت 
5 و 30 دقیقــه بامــداد دیــروز 8 خردادمــاه جــاری در 
مدعــی  تیــم  مقابــل  توکیــو  پولیتــن  متــرو  ورزشــگاه 
قدرتمنــد  حریــف  شــد  موفــق  و  کــرد  برگــزار  قهرمانــی 
گام بــه  خــود را بــا نتیجــه 3 بــر 0 شکســت دهــد و یــک 
ــا ایــن پیــروزی ــر شــود و ب ــو نزدیک ت  المپیــک 2016 ری

آســیایی  تیم هــای  بیــن  در  شــدن  المپیکــی   شــانس 
اعتقــاد  کارشناســان  بیشــتر  کــه  چــرا  کنــد؛  بیشــتر  را 
داشــتند برنــده ایــن دیــدار بــه احتمــال زیــاد نماینــده 

بــود. خواهــد  ریــو  المپیــک 2016  در  آســیا 
  درخشش امیر غفور

در ایــن دیــدار تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا درخشــش 
کســب 19 امتیــاز بــه عنــوان  کــه بــا  عالــی امیــر غفــور 
 بهتریــن و پوئن آورتریــن بازیکــن میــدان معرفــی شــد

بــه برتــری رســید و یــک حریــف قــدر و مدعــی را از پیــش 
رو برداشت. 

کار دفــاع، ســید محمــد موســوی و عــادل غامــی  در 

همیشــگی  روال  طبــق  و  شــدند  ظاهــر  خــوب  بســیار 
کاپیتــان بــا ارزش تیــم ملــی والیبــال  ســعید معــروف، 
کشــورمان بــا پاس هــای نــاب و بی بدیــل خــود حــرف 
ریــو  المپیــک  انتخابــی  بــازی  اولیــن  در  تــا  زد  را  اول 
کارشناســان والیبــال دنیــا بــه تیــم ایــران  بــار دیگرنظــر 

جلــب شــود.
  ترکیب ایران

رائــول  آقــای  انتخــاب  بــه  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 

ــرای حضــور در  کشــورمان ب ــی  ــو، ســرمربی تیــم مل لوزان
نفــرات  ایــن  بــا  ریــو،  المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای 
روانــه ژاپــن و شــهر توکیــو محــل برگــزاری مســابقات 

شــده اســت:
محمــد  ســید  مهــدوی،  مهــدی  معــروف،  ســعید   
محمــودی  شــهرام  غامــی،  عــادل  عراقــی،  موســوی 
غفــور  امیــر  قائمــی،  فرهــاد  تشــکری،   آرمیــن 
مجتبــی  شــریفات،  مصطفــی  عبادی پــور،  میــاد 

میرزاجان پــور، حمــزه زرینــی و دو لیبــرو بــه نام هــای 
مرنــدی. مهــدی  و  ظریــف  فرهــاد 

والیبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی  اینکــه  ذکــر  شــایان 
کشــورمان ترجیــح داده اســت محمدجــواد معنوی نــژاد 
شایســته  و  قدرتــی  بازیکــن  دو  مباشــری،  علیرضــا  و 
اصفهانــی تیــم ملــی والیبــال ایــران را در ایــن رقابت هــا 
آمــار  ایــن  اســترالیا  و  ایــران  بــازی  در  ندهــد.  شــرکت 
نشــان از برتــری مطلــق تیــم ملــی ایــران مقابــل اســترالیا 

داشــت.
اسپک: ایران 34 ــ  استرالیا 22

دفاع روی تور: ایران 11 ــ  استرالیا 4
سرویس: استرالیا 6 ــ  ایران 3

امتیازهای خطا: ایران 27 ــ  استرالیا 12
ع: ایران 75 ــ  استرالیا 54 مجمو

در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم  بازی هــای  جــدول 
ریــو المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای 

سه شنبه 11 خرداد ــ  ساعت 11 ایران ــ  فرانسه
 چهارشنبه 12 خرداد ساعت 14:35 ایران - ژاپن

 پنجشنبه 13 خرداد ساعت 8:15 ایران - چین
 شنبه 15 خرداد ساعت 11 ایران - لهستان

 یکشنبه 16 خرداد ساعت 5:30 ایران ــ  ونزوئا.

دراولین دیدار مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو:

گام نخست را محکم برداشت ایران با غلبه بر استرالیا، 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

توقع طالی المپیک از من به جاست یکشنبـــــه  9 خردادماه 61395
ـــمـــاره 165 ســـــال دوم       ݡسݒ

مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه فدراســیون 
کــی روش  کارلــوس  فوتبــال تــا 100 ســال دیگــر هــم تفکــرات 
گفــت: دو دســتی جــام را بــه اســتقال  را نخواهــد فهمیــد، 

بــه  نیــازی  دیگــر  و  می دادنــد 
ســعید  نبــود.  فینــال  برگــزاری 
ــاره شــرایط تیــم فوتبــال  آذری درب
ــن  ــا العی ــازی ب ــد از ب ــن بع ذوب آه
لیــگ قهرمانــان آســیا  امــارات در 
کــرد: بــا وجــود شایســتگی  اظهــار 
در لیــگ قهرمانــان، مقابــل العیــن 
آوردیــم  کی  وحشــتنا بدشانســی 
در  نشــده  کنتــرل  متغیرهــای  و 

نهایــت منجــر بــه باخــت مــا شــد. وی افــزود: دیگــر از ایــن 
کــه احســان پهلــوان و هاشــم بیــک زاده، دو  بدتــر نمی شــد 
بازیکــن اصلــی مــا مصــدوم شــوند و دســتمان مقابــل العیــن 

گذاشــت و مــا  بســته بمانــد. این هــا در عملکــرد تیــم مــا تأثیــر 
را در آچمــز قــرار داد. مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن در ادامــه 
کــرد:  دربــاره دیــدار بــا اســتقال در فینــال جــام حذفــی تصریــح 
کــه تمــام شــد و االن تمــام فکــر و ذکر  بــازی بــا العیــن 
کــه در  مــا بــازی بــا اســتقال اســت. بــا تمــام ظلمــی 
حــق مــا شــد، آمــاده فینــال حذفــی هســتیم. ذری با 
کــرد: مــن  کیــد  اشــاره بــه لیســت تیــم ملــی فوتبــال تا
کــه نــه از تیــم ذوب آهــن و  گفتــه بــودم  قبــا هــم 
نــه از تیــم اســتقال، بازیکنــی بــه تیــم ملــی دعــوت 
نخواهــد شــد. نمی دانــم چــرا مســئوالن ســازمان 
تعویــق  بــه  فینــال  بــازی  ندادنــد  اجــازه  لیــگ 
بیفتــد. مدیــر عامــل ذوب آهــن افــزود: می دانســتم 
ــون  ــد؛ چ ــوت نمی کن ــی را دع ــم بازیکن ــن دو تی ــی روش از ای ک
برنامــه فینــال خیلــی ضعیــف بــود و بازیکنــان نمی توانســتند 

خــود را از خرمشــهر بــه تهــران برســانند. 

مدیر عامل  با شگاه ذوب آهن:

جام را دو دستی به استقالل بدهند
کســب  توقــع  کــرد:  اظهــار  لنــدن  المپیــک  قهرمــان 
به جاســت.  امــا  بــاال،  مــن  از  المپیــک  طــای  مــدال 
بیــان  خــود  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  ســلیمی  بهــداد 
جراحــی  عمــل  از  مــاه   6 گذشــت  از  بعــد  بایــد  کــرد: 
بــرای  کــه  می کــردم  تزریــق  را  غضروف ســاز  آمپــول 

ایــن  اســت.  زانویــم  کــردن  نــرم 
نیــز  پزشــک  و  گرفــت  انجــام  کار 
بــود. ســلیمی در  از شــرایط راضــی 
کــه آیــا هنــوز  پاســخ بــه ایــن پرســش 
نمی توانــد حرکــت قیچــی را انجــام 
و  پرداخــت  صحبــت  بــه  دهــد، 
کنــم.  شــروع  کم کــم  بایــد  گفــت: 
ــه  ــود ب ــث می ش ــی باع ــت قیچ حرک
ناحیــه آســیب دیده فشــار بیــاورم. 
بعــد  روز  هشــت  تــا  هفــت  حــدودا 

کم کــم می توانــم حرکــت قیچــی را انجــام  از تزریــق، 
دهــم.

 قهرمــان المپیــک لنــدن در پاســخ بــه پرســش دیگــری 
کــه دارد، صحبت  مبنــی بــر اینکــه بــا توجــه به شــرایطی 

دربــاره المپیــک و کســب مــدال زود نیســت، نیــز تصریح 
کار می گیــرم و بایــد  کــرد: زود اســت؛ امــا تاشــم را بــه 
کــه تــا  دیــد چــه پیــش می آیــد. البتــه بــا توجــه بــه زمانــی 
المپیــک باقــی مانــده، خوش بیــن هســتم بــه المپیــک 
انجــام  کار  ایــن  چــه وضعیتــی  بــا  اینکــه  امــا  برســم؛ 

ــت.  ــخص نیس ــرد، مش می گی
نمی کنــد  فکــر  اینکــه  دربــاره  ســلیمی 
کســب مــدال طــای  ــرای  توقعــات از او ب
گفــت: توقعــات  المپیــک بــاال اســت هــم 
از  همیشــه  مــردم  به جاســت.  امــا  بــاال، 
 مــن مــدال آوری دیدنــد و بــاز هــم ایــن 
را می خواهنــد. بنابرایــن توقعــات بی جــا 
کــه  نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه شــرایطی 
وزنه بــردار  اســت.  ســخت  کار  داشــتم، 
فــوق ســنگین ایــران دربــاره اینکــه توقــع 
کســب مــدال از او باعــث ایجــاد فشــار روانــی نمی شــود 
هدفــی  االن  صــورت.  آن  بــه  نــه  کــرد:  تصریــح  نیــز 
کــه تمــام توانــم را بگــذارم تــا بــه  کــه دارم ایــن اســت 

المپیــک برســم و نتیجــه بگیــرم. خبــر ورزشــی

بهداد سلیمی:

 توقع طالی المپیک از من به جاست



7اجتماعی  یکشنبـــــه  9 خردادماه 1395
ـــمـــاره 165 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
برخورد با تخلفات مدارس چندزبانه ...

   نــام خــرداد در ایــران بــا نــام امتحــان عجیــن 
سرویس اجتماعی

 آیدین بهاری
ســال  فصــل  ایــن  در  اســت.  شــده 
دانش آمــوزان مقاطــع مختلــف تحصیلــی حاصــل تــاش یــک 
ســال تحصیلــی خــود را بــه معــرض آزمایــش می گذارنــد. هــر 
 چنــد سیســتم آموزشــی مــا دســتخوش تغییــرات فراوانــی شــده 
و هــر ســال نیــز ایــن تغییــرات ادامه دارد، اما شــاید یکــی از نکات 
ثابــت بــرای دانش آمــوزان، اضطــراب شــب امتحــان اســت؛ 
گاه تاثیــرات منفــی جبران ناپذیــری بــر مســیر  کــه  اضطرابــی 

زندگی یک دانش آموز دارد.
اضطراب چیست؟

گفتــه شــده: اضطــراب شــامل احســاس  در تعریــف اضطــراب 
عــدم اطمینــان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی اســت. 
به طــور کلــی اضطــراب یــک احســاس بســیار ناخوشــایند و اغلب 
کــه بــا یــک یــا چنــد حــس جســمی ماننــد  مبهــم دلواپســی اســت 
احســاس خالــی شــدن ســر دل، تنگــی قفســه ســینه، طپــش 

قلــب، تعریــق، ســردرد و ... همــراه اســت.
اضطراب امتحان چیست؟

عملکــرد  اضطــراب  از  نوعــی  واقــع  در  امتحــان،  اضطــراب 
کــس ممکــن اســت در شــرایطی  کــه هــر  اســت؛ یعنــی احساســی 
کنــد؛ مثــا هنــگام  کــه عملکــرد او ارزیابــی می شــود، تجربــه 
یــک  یــا شــرکت در  ســخنرانی، نوشــتن مطلبــی روی تختــه 
کــه فــرد ممکــن اســت  مصاحبــه مهــم. ماننــد شــرایط دیگــری 
احســاس اضطــراب عملکــرد داشــته باشــد، اضطــراب امتحــان 
نیــز نشــانه های جســمانی مثــل دل درد، تهــوع یــا ســردرد را بــه 

همــراه دارد.

دالیل اضطراب امتحان چیست؟
کنشــی بــه پیش بینــی یــک رویــداد  تمــام انــواع اضطــراب، وا
اســترس آور اســت. اضطــراب امتحــان هــم ماننــد دیگــر انــواع 
کــه شــما  اضطــراب، بــر ذهــن و بــدن تأثیــر می گــذارد. زمانــی 
تحــت تأثیــر اســترس قــرار داریــد، بــدن شــما هورمــون آدرنالیــن 
آمــاده  خطــر  بــرای  را  بــدن  هورمــون،  ایــن  می کنــد.  ترشــح 
کنــش  کنــش را تحــت عنــوان وا می کنــد )ممکــن اســت ایــن وا
کنــش باعــث ایجــاد  گریــز شــنیده باشــید(. ایــن وا جنــگ و 

کــردن، تپــش قلــب و تنفــس  نشــانه های جســمانی مثــل عــرق 
ســریع می شــود. ایــن احساســات ممکــن اســت خفیــف یــا شــدید 
اتفــاق  اســت  کــه ممکــن  بــدی  بــر چیزهــای  تمرکــز  باشــند. 
ــال  ــرای مث ــه همــراه دارد؛ ب ــز اضطــراب امتحــان را ب ــد، نی بیفت
کــه نگــران عملکــرد ضعیــف خــود اســت، ممکــن اســت  فــردی 
کنــم، چــی؟«  گــر همــه چیــز را فرامــوش  کنــد: »ا ایــن طــور فکــر 
گــر امتحــان خیلــی ســخت باشــه، چــی؟« همــه انــواع ایــن  یــا »ا
ســواالت  بــه  کــردن  فکــر  بــرای  منفــی فضــای ذهنــی  افــکار 

امتحــان باقــی نمی گــذارد.
 اضطــراب امتحــان هــم درســت مثــل دیگــر انــواع اضطــراب

می توانــد یــک چرخــه معیــوب بــه وجــود بیــاورد؛ هرچــه فــرد 
ــد ــت بیفت ــن اس ــه ممک ک ــد  کن ــز  ــدی تمرک ــات ب ــر اتفاق ــتر ب  بیش

ایــن  کــرد.  احســاس اضطــراب شــدیدتری را تجربــه خواهــد 
کــه فــرد احســاس بدتــری داشــته باشــد؛ زیــرا  باعــث می شــود 
کــه حــواس او را پــرت  ســر او پــر از افــکار و ترس هایــی اســت 
می کننــد؛ در نتیجــه احتمــال عملکــرد بــد در امتحــان افزایــش 

پیــدا می کنــد.
راهکارهای مقابله با اضطراب امتحان

کنیــد قبــل از آنکــه پاســخ دادن را آغــاز  - بــه فرزندتــان توصیــه 
کلیــه  کنــد؛ همچنیــن  کنــد، چنــد لحظــه صبــر و ســپس شــروع 

ــد. کن ــرور  ــوال ها را م س
- ابتدا برای نوشتن پاسخ ها نکات مهم را یادداشت کند.

- بــرای پرســش های چندگزینــه ای تمــام مــوارد را بــا دقــت 
بزنــد. را عامــت  مناســب ترین  و  بخوانــد 

- ساعتی همراه داشته باشد تا متوجه گذر وقت باشد.
گــر هنــگام امتحــان دادن دچــار اضطــراب شــد، از روش هــای  - ا
کنــد؛ بــرای مثــال ورقــه امتحــان  کاهــش اضطــراب اســتفاده 
را برگردانــد و چشــم هایش را ببنــدد یــا آهســته نفــس بکشــد 
کنــد یــا مــدام جمــات  تــا ده بشــمارد و نفــس را آهســته رهــا 

دلگرم کننــده بــه خــودش بگویــد.
ــرد.  گی ــرس او را فرا ــه اجــازه ندهــد ت ک ــان بگوییــد  ــه فرزندت - ب
مصمــم و جــدی باشــد. تفکــرات مثبــت را جایگزیــن تفکــرات 

کنــد. منفــی 

اضطراب امتحان و راهکارهایی برای کاهش آن

کابوسی به نام امتحان

مصــرف  رکــوردداران  از  یکــی  عنــوان  بــه  همــواره  ایــران 
بــازار  از طرفــی  و  دنیــا شــناخته شــده  آرایشــی در  محصــوالت 
کــه بنــا بــر اعــام  کشــور از حوزه هایــی اســت  آرایشــی و بهداشــتی 
مســئوالن، قاچــاق و تقلــب نیــز در آن بــه وفــور دیــده می شــود. 

بــر  کل نظــارت  بهــروز جنــت، مدیــر  دکتــر 
فرآورده هــای غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی 
ســازمان غــذا و دارو بــه خبرنــگار ســرویس 
ــاق در  ــزان قاچ ــاره می »ســامت« ایســنا، درب
کشــور می گویــد:  حــوزه آرایشــی و بهداشــتی 
کشــور مــا در زمینــه قاچــاق  بدتریــن اتفــاق 
خ می دهــد؛  در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی ر
کــه مــا جمعیــت جوانــی داریــم و نیــاز بــه  چــرا 
چنیــن محصوالتــی در کشــور وجــود دارد؛ امــا 

بــه درســتی نمی توانیــم آن هــا را پاســخ دهیــم و ایــن موضــوع 
وی  اســت.  کــرده  فراهــم  را  قاچــاق  و  تقلــب  جعــل،  زمینــه 
ــب و قاچــاق در حــوزه آرایشــی  ــار جعــل، تقل ــه آم ــد: البت می افزای

کــه میــزان آن را از 45 تــا  و بهداشــتی متفــاوت اســت؛ بــه طــوری 
کــه 90 درصد  70 درصــد اعــام می کننــد. از ســویی مــا بــاور داریــم 
مــوارد قاچــاق، تقلبــی و جعلــی نیــز هســتند. از ســوی دیگــر یــک 
ــی  ــه برخ ک ــود دارد  ــه وج ــن زمین ــم در ای ــی ه ــط فرهنگ ــاور غل ب
فکــر می کننــد جنــس قاچــاق، اصــل اســت. 
جنــت بــه بعضــی اقدامــات ســازمان غــذا 
کنتــرل قاچــاق در حــوزه  و دارو در زمینــه 
آرایشــی و بهداشــتی اشــاره و اظهار می کند: 
رســمی  واردکننــدگان  مــا  زمینــه  ایــن   در 
یــک محصــول  رســمی  نمایندگــی  کــه  را 
روی  بــر  کــه  می کنیــم  ملــزم  دارنــد،  را 
محصــول وارداتــی اطاعــات را بــه زبــان 
فکــر  مــردم  حــال  کننــد.  ج  در فارســی 
کــه روی آن بــه فارســی نوشــته شــده، اصــل  می کننــد محصولــی 
ــت؛  ــل اس ــده، اص ــته ش ــی نوش ــه انگلیس ک ــی  ــت و محصول نیس
کنیم.ربیــع کار  بنابرایــن در ایــن زمینــه بایــد از نظــر فرهنگــی 

لوازم آرایش قاچاق، »اصل« نیست

نســبت  بهداشــت،  وزارت  کار  و  محیــط  ســامت  مرکــز  رییــس 
و  داد  هشــدار  کشــور  در  قلیــان  خانوادگــی  مصــرف  تبعــات  بــه 
گرایــش رو بــه افزایــش مصــرف قلیــان در بیــن دختــران  گفــت: 
داشــت:  اظهــار  صادق نیــت  خســرو  دکتــر  اســت.  نگران کننــده 

ــرف  ــد مص ــه رون ک ــد  ــان می ده ــی ها نش بررس
کشــور رو بــه افزایــش نبــوده و در  ســیگار در 
کاهــش یافتــه اســت؛ امــا  بعضــی ســال ها نیــز 
کــه نگران کننــده اســت  در مقابــل آن چیــزی 
مصــرف قلیــان در بیــن نوجوانــان و به ویــژه 
بــه مطالعــه  اشــاره  بــا  اســت. وی  دختــران 
آمــاری ســال های ۸۲ و ۸۶ دربــاره مصــرف 
مطالعــات  نتایــج  گفــت:  کشــور  در  قلیــان 
کــه مصــرف قلیــان در بیــن  نشــان می دهــد 

ســنین ۱۳ تــا ۱۵ ســال، رشــد ۲ برابــری داشــته و ایــن رشــد در 
بیــن دختــران ۲.۵ برابــر بــوده اســت. صادق نیــت بــه تبعــات و 
ــاره  ــی اش ــای ایران ــن خانواده ه ــان در بی ــرف قلی ــیب های مص آس

کــرد و افــزود: متاســفانه همــراه بــا رشــد مصــرف قلیــان، اســتفاده 
از قلیــان خانوادگــی شــده اســت؛ یعنــی پــدر و مــادر بــه راحتــی 
کــه دربــاره  کنــار فرزنــدان قلیــان مصــرف می کننــد؛ در حالــی  در 
کــم نیســت. رییــس مرکــز ســامت  ســیگار، چنیــن شــرایطی حا
کار وزارت بهداشــت بــا عنــوان ایــن  محیــط و 
کــه هــر وعــده مصــرف قلیــان برابــر بــا  مطلــب 
کــه در  گفــت: افــرادی  ۱۰۰ نــخ ســیگار اســت، 
مجــاورت دود قلیــان قــرار دارنــد، به انــدازه ۱۰ 
نــخ ســیگار دود خورده انــد. وی همچنیــن 
کــن  اما بــه خطــرات »دود ســوم« قلیــان در 
کــرد و افــزود: دود ایــن قبیــل  عمومــی اشــاره 
از طریــق پوســت  راحتــی  بــه  مــواد دخانــی 
مصــرف  شــیوع  احتمــال  و  می شــود  جــذب 
کــن عمومــی  کــه در اما کودکانــی  ســیگار افزایــش می یابــد؛ یعنــی 
 دستشــان آلــوده بــه دود مــواد دخانــی می شــود، احتمــال دارد 

در نوجوانی گرفتار مصرف سیگار و قلیان شوند. ربیع

مصرف قلیان در ایران، خانوادگی شده است
کورکورانه مدگرایی، تقلیدی 

گرفتــه  شــده و بــه معنــای  واژه مــد از زبــان فرانســه 
ســلیقه  و  ذوق  طبــق  کــه  اســت  موقــت  روشــی 
اهــل زمــان، طــرز زندگــی، لبــاس پوشــیدن و ... 
ــان فرانســه  ــز از زب را تعییــن می کنــد. واژه مــدل نی
گرفتــه  شــده و بــه معنــای الگــو، نمونــه و سرمشــق 
اســت. بــر ایــن اســاس، مدهــا و الگوهــا، فرهنگــی 
پذیرفتــه  از جامعــه  توســط بخشــی  کــه  هســتند 
ســپس  و  کوتاهنــد  دوره ای  دارای  و  می شــوند 
کــه فــرد  فرامــوش می شــوند و مدگرایــی آن اســت 
رفتــار  و  زندگــی  طــرز  و  پوشــیدن  لبــاس  ســبک 
خــود را طبــق آخریــن الگوهــا تنظیــم و به محــض 
آنکــه الگــوی جدیــدی در جامعــه رواج یافــت، از 
ــه  گرایــش ب کنــد. غریــزه تقلیــد، دلیــل  آن پیــروی 
به طــور غریــزی  انســان  اســت؛  امــروزی  مدهــای 
تقلیــد  زیباســت،  نظــرش  بــه  کــه  رفتارهایــی  از 
گــر از ایــن غریــزه، درســت  می کنــد؛ بــر ایــن اســاس ا
اســتفاده شــود، موجــب رفــاه زندگــی و مایه ســعادت 
و  بی ســواد  افــراد  شــد.  خواهــد  انســان  کمــال  و 
کمــی برخوردارنــد،  کــه از اعتمادبه نفــس  کســانی 
کورکورانه هســتند؛ اما  بیشــتر در معرض تقلیدهای 
کافــی دارنــد بــا بررســی و تحقیق  کــه دانــش  کســانی 
از روشــی تقلیــد می کننــد. البتــه در ایــن زمینــه بایــد 
رســانه ها نیــز دســت  بــه  کار شــوند و بــا آموزش هــای 
مختلــف و معرفــی فرهنــگ اصیــل ایرانــی از تقلیــد 
کننــد. خودباختگــی  کورکورانــه جوانــان پیشــگیری 
از  یکــی  افــراد،  اصلیــت  فراموش شــدن  و  روحــی 
کــه بــرای افــراد ایجــاد  مهم تریــن مشــکاتی اســت 
می شــود؛ بــر ایــن اســاس افــراد بــه زشــتی ها توجــه 
و  نقــص  هــر  از  را  خویــش  محبــوب  و  نمی کننــد 
عیبــی منــزه و مبــرا می پندارنــد. تکــرار ایــن موضــوع 
می شــود  رفتــاری  ناهنجاری هــای  بــروز  موجــب 
کــه تعــادل و ســامت جســمی و روانــی و شــخصیت 
کــه معلــول الگوهــای  فــرد را دچــار اختــال می کنــد 
افــراد  اســت.  مدفریبــی  و  مدزدگــی  و  نامناســب 
بایــد مدگرایــی بــه معنــای تازه طلبــی را از مدزدگــی 
کننــد و با انتخــاب الگوها و مدهای ســالم  تفکیــک 
ــا  ــر رشــد و شــکوفایی خــود بیفزاینــد. اســام نیــز ب ب
کــه در جهــت  تــا جایــی موافــق اســت  مدگرایــی 
حفــظ اصــول و مبانــی اعتقــادی و ارزشــی باشــد. 
اصــاح شــناخت و تغییــر بــاور افــراد نقــش مهمــی 
ناهنجــار  مدهــای  بــه  گرایــش  از  پیشــگیری  در 
گاهی دهــی و اطاع رســانی، نقــش  بیگانــه دارد. آ
مهمــی در از بیــن رفتــن باورهــای غلــط دارد؛ بــه 
باورهــای ذهنــی افــراد جهــت می دهــد و باورهــای 
عمــق  آنــان  در  را  انقابــی  و  اســامی   اصیــل 

می بخشد.ربیع

یادداشت

برخورد با تخلفات مدارس 
چندزبانه غیردولتی

گفــت:  کل مــدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش  مدیــر 
چندزبانــه بــودن مــدارس غیردولتــی، فعالیــت فــوق برنامــه 

کاس هــا تخلــف اســت.  اســت و شــرکت اجبــاری در ایــن 
کــه در  گفــت: فعالیــت مــدارس چندزبانــه  مجتبــی زینیونــد 
مــدارس غیردولتــی وجــود دارد، فــوق برنامــه اســت و بــه هیــچ 
کاس هــای زبــان ایــن مــدارس اجبــاری  عنــوان شــرکت در 

نیســت. 
اجبــار  بــه  کــه  دارد  وجــود  خاصــی  مــورد  گــر  ا افــزود:  وی 
مجبــور  شــهریه  از  جــدا  مبلغــی  گرفتــن  بــا  را  دانش آمــوزان 
بایــد  کرده انــد،  برنامــه  فــوق  کاس هــای  در  شــرکت  بــه 
گزارش هــای خــود را بــه آمــوزش و پــرورش اعــام  خانواده هــا 

برخــورد شــود.  تــا  کننــد 
مدیــر کل مــدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش وپــرورش تصریــح 
 کــرد: مــدارس غیردولتــی موظــف شــده اند تــا پوســتر شــهریه 
را در معــرض دیــد خانواده هــا قــرار دهنــد و خانواده هــا بایــد 
کننــد.  مبلــغ مصــوب وزارت آمــوزش و پــرورش را پرداخــت 
ــن  ــماره تلف ــهریه دو ش ــتر ش ــل پوس ــرد: در ذی ک ــان  ــد بی زینیون
کل  کــه یکــی از شــماره تلفن هــا مربــوط بــه اداره  وجــود دارد 
کــه خانواده هــا می تواننــد تمــاس  مــدارس غیردولتــی اســت 

کنند.فــارس گــزارش  بگیرنــد و تخلفــات مــدارس را 

بیشترین آمار زندانیان
مربوط به جرایم مواد مخدر است

گفــت: بیشــترین آمــار زندانیــان   رییــس ســازمان زندان هــا 
کشــور مربــوط بــه جرایــم مــواد مخــدر اســت و بیشــتر آن هــا 

هســتند.  خرده پــا  فروشــندگان  یــا  قاچاقچیــان 
علی اصغــر جهانگیــر در نشســت شــورای معاونــان بــه ضــرورت 
ارتقــای فرهنــگ حمایــت از خانــواده زندانیــان و نقــش رســانه 

کــرد.  کیــد  ملــی در ایــن زمینــه تا
ــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت از خانواده هــای زندانیــان  وی ب
درســتی  بــه  جامعــه  در  زندانیــان  خانــواده  حقــوق  گفــت: 
گــروه طبقــات محــروم  شــناخته شــده نیســت و اغلــب آن هــا در 
کــه بیــن زندانــی  جامعــه قــرار دارنــد و متاســفانه هنــوز تفکــری 
کــه  کــم اســت  و خانــواده او تفــاوت قایــل نیســت در جامعــه حا
کنیــم در وهلــه اول ایــن نــگاه را تغییــر دهیــم.  بایــد تــاش 
گذشــته و از طریــق  گفــت: در ســال  رییــس ســازمان زندان هــا 
اقدامــات حمایتــی عــاوه بــر انجــام تعــداد بیــش از ۵۰ هــزار 
مــورد مشــاوره بــا زندانیــان و خانواده هــای آنــان، 2 هــزار و 
کمــک  بــا  خانــواده  سرپرســت  زندانیــان  آزادی  مــورد   ۴۴۰
انجمــن حمایــت از زندانیــان داشــته ایم. وی از برگــزاری ۱۰۶ 
گذشــته خبــر  گلریــزان در مــاه مبــارک رمضــان در ســال  جشــن 
داد و افــزود: برگــزاری ایــن جشــن ها و مشــارکت های مردمــی، 
ــد تــاش  ــه بای ک ــران اســت  ع دوســتی مــردم ای نمــود عینــی نو

کنیــم ایــن فرهنــگ توســعه یابد.ایســنا

اخبار کوتاه 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  قادری  سعید  خواهان   1143/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  باصری  هنو  تقی  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
المکان  ل  مجهو به  توجه  با   ، گردیده  تعیین   4 ساعت   95/5/6 مورخه   ... وز  ر
قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
وی مدرسه  وبر ل ارباب، ر از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، او
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه     ، اصفهان  اختالف 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
دفتر  مدیر  الف  م   /5773 د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

امیرحسین توشقانیان دادخواستی  182/95خواهان  ونده کالسه  پر در خصوص 
ده است، وقت رسیدگی  مبنی بر: مطالبه به طرفیت بهرام و علی معصومی تقدیم نمو
ل المکان  وز ... مورخه 95/5/10 ساعت 5 تعیین گردیده ، با توجه به مجهو برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از  بو
مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  ل  او سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه     ، اصفهان  اختالف 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
دفتر  مدیر  الف  م   /5796 د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

رضا  آقای  وکالت  با  پور  ثابت  رضا  خواهان   3/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  علیجانی  یوسف  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  وردادخواستی  دانش 
 9:30 ساعت   95/4/20 مورخه  یکشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  ل المکان بو تعیین گردیده ، با توجه به مجهو
خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  منتشر،  جراید  در  مراتب 
 ، )ع(  علی  امام  مسجد  وی  وبر ر وزی،  پیر راه  چهار بعداز  شرقی،  بهشت  هشت 
اختالف  حل  شورای   101 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

شماره: 5739/ م الف مدیر دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان شهرستان 

گهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول آ
 9309983630500189 ونده:  پر شماره   9510463630400003 خواست:  در  شماره 
اجرائیه  بموجب   1395/02/25  : تنظیم  یخ  تار  940160  : شعبه  بایگانی  شماره 
به  ون  کر و  تیران  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  در  اجرائی   940160 کالسه 
وش ملک  بر دستور فر زند عباس مبنی  فر تهرانی  امانی  زهرا  طرفیت خواهان خانم 
ل مسکونی تحت پالک ثبتی به شماره 255 فرعی  مشاع که عبارت از یک باب منز
مجزی شده از 65 اصلی که پالک های 494 و 499 از آن مجزی شده است ، واقع 
در تیران صادر و حسب در خواست خواهان پالک فوق توسط کارشناس رسمی 

یابی و توصیف اجمالی گردیده است: ز دادگستری به شرح ذیل ار
ل مسکونی تحت پالک ثبتی به شماره 255  مورد مزایده عبارت است یک باب منز
از آن مجزی شده ، واقع در تیران ،  از 65 اصلی که پالک های 494و 499  فرعی 
بع و اعیانی 309  وردین – مذکور به مساحت کل 505/60 متر مر منطقه دو – خ فر
بع در یک طبقه با ساخت نسبتا قدیمی و دیوار های آجری و سقف تیر آهن و  متر مر
ونی آجر و بدنه ساختمان گچ و  در ب ها فلزی و درب های داخل چوبی و نمای بیر
زش تمامیت شش دانگ عرصه  دارای حق اشتراک و انشعابات شهری میباشد. ار

و اعیان با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و کمیت و کیفیت بنا و کلیه عوامل موثر در 
240/000/000 تومان  ، معادل  یال  ر زش سه میلیارد و چهارصد میلیون  ار به  قضیه 
وز چهارشنبه مورخه  ر گردید که ملک موصوف در ر بر آورده گردیده است. و مقر
یق مزایده در دفتر اجرای احکام  از طر 10 صبح  از ساعت 9/30الی   1395/04/02
وع  وش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شر حقوقی دادگستری تیران به فر
وخته خواهد شد ده در صد مبلغ  ین قیمت را پیشنهاد نماید فر تر و به کسی که باال
یافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا  پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده در
اینصورت  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک 
ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در 
وز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب  صورت تمایل می توانند پنج ر
اجرای  مدیر  الف  م   /50  : شماره   .  / د  شو داده  مزایده  مورد  ملک  از  آنان  بازدید 

ون احکام حقوقی دادگستری تیران و کر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

واقع   19/868 شماره  پالک  یکبابخانه   ششدانگ  د  حدو تحدید  اینکه  با  نظر 
شماره  رای  بموجب  ثبتی  ونده  پر و  سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  در 
رسمی  سند  فاقد  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1394/12/1-7013417
عملیات  و  است  ثبت  یان  جر در  علی   مراد  زند  فر برام   زکی  علی  وز  ر آقای  نام  به 
اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک   . است  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  د  حدو تحدید 
وز  ر در  مرقوم  پالک  د  حدو تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
وع و به عمل خواهد آمد،  چهارشنبه مورخ 1395/4/2 ساعت 9 صبح در محل شر
ر  وز و ساعت مقر ین اخطار می گردد که در ر لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاور
ین مطابق ماده  در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاور
وز پذیرفته خواهد  ر  30 تا  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تار از  قانون ثبت   20
معاون  شادمان  مجتبی  الف  137/م   : شماره   1395/03/09  : انتشار  یخ  تار شد. 

واحد ثبتی فالورجان
گهی حصروراثت رونوشت آ

دادخواست  شرح  به   46 شماره  شناسنامه  دارای  تهرانی   مظاهری  سهیال  خانم 
این  از  تیران  اختالف  حل  شورای  حسبی  و  حقوقی  ل  او شعبه   99  /95 کالسه  به 
وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا 
دائمی  اقامتگاه   1394/7/17 یخ  تار در   27 تهرانی  بشناسنامه  فدائی  محمد رضا 
ایمان   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو
فدائی  میالد   -3  168 ش  ش  تهرانی  فدائی  مهدی   -2  293 ش  ش  تهرانی  فدائی 
4- مقداد فدائی به شماره ملی 5490007893  تهرانی به شماره ملی 5490068981 
همسر  بعنوان   46 ش  ش  تهرانی  مظاهری  سهیال   -5 متوفی  ذکور  زندان  فر بعنوان 
یفات  با انجام تشر اینک  از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد.  و به غیر  متوفی 
یک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  را در مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
شعبه  رئیس  الف  51/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

ون ل حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و کر او
گهی حصروراثت رونوشت آ

دانی  دارای شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به  خانم سمیه احمدی بو
ل حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا  کالسه 95/ 100 شعبه او
وان حسن  ده و چنین توضیح داده که شادر در خواست گواهی حصر وراثت نمو
د زندگی  و د بدر یخ 1394/7/25 اقامتگاه دائمی خو احمدی  بشناسنامه 22 در تار
دانی ش ش  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سمیه احمدی بو
یحانه  76 بعنوان همسر متوفی  2- زهرا احمدی به شماره ملی 0724168-108 3- ر
احمدی به شماره ملی 5490235942 بعنوان اناث متوفی 4- حیدر آقا احمدی ش 
به  و  متوفی  مادر  بعنوان   4 ش  ش  رمضانی  فاطمه   -5 متوفی   پدر  بعنوان   30 ش 
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  ندارد.   دیگری  واٍرث  متوفی  نامبردگان  از  غیر 

ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک   در را  مزبور درخواست 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  از تار او باشد  از متوفی نزد  وصیتنامه 
ل حقوقی  او رئیس شعبه  الف  53/م   : واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دارد 

ون شورای حل اختالف شهرستان تیران و کر
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ایمانی مبارکه دادخواستی مبنی  وتن تاج  ونده کالسه 1865/94خواهان فر در خصوص پر
ده است، وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه چک به طرفیت اکبر جعفری قلعه شوری تقدیم نمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   ، گردیده  تعیین   10/30 ساعت   95/4/9 مورخه   ... وز  ر
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به 
ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
اختالف  13 مجتمع شماره یک شورای حل  الف مدیر دفتر شعبه  م   /5763 د.شماره:  شو

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  343/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-فاطمه پیکانی 2-محمد رحیمی، مصطفی 
 10/30 ساعت   95/4/21 مورخه   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است.  ده  نمو تقدیم  صابری 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین  صبح 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب 
 ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  خیابان  اول  سجاد، 
حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شهرستان اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  ششم  شعبه  دفتر  الف  م   /6557 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  342/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  قاسمی  حسینعلی  قاسمی،  1-ایمان  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آزادانی 
تعیین گردیده  10 صبح  ... مورخه 95/4/21 ساعت  وز  ر برای  ده است.وقت رسیدگی  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر،  با توجه به مجهول المکان بو
ارباب،  خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع  وبر ر
شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 6558/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  95-351خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-محمدامین نقدی 2-علی محمد کاکاوندی 
وز ... مورخه 95/4/26 ساعت  ده است. وقت رسیدگی برای ر 3-مصطفی بازگیر تقدیم نمو
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین   10:30
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد  وبر سجاد، اول خیابان ارباب، ر
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 6559/ م الف دفتر  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  95-352خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
3-مهدی  نوری  2-علیرضا  خلج  1-سمیه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آزادانی 
وز ... مورخه 95/4/26 ساعت 11 تعیین  ده است. وقت رسیدگی برای ر خرجی تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  گردیده، با توجه به مجهول المکان بو
اول خیابان  واقع در خیابان سجاد،  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر، 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441  وبر ارباب، ر
و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 6560/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  95-349خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
به طرفیت 1-سیدکاظم موسوی 2-حمیدرضا موسوی  بر مطالبه  آزادانی دادخواستی مبنی 
تعیین   9:30 ساعت   95/4/26 مورخه   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است.  ده  نمو تقدیم 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  گردیده، با توجه به مجهول المکان بو
اول خیابان  واقع در خیابان سجاد،  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر، 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441  وبر ارباب، ر
و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 6562/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نصر  حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  95-348خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  2-سعید جهانگیری  وی  به طرفیت 1-علی خسر بر مطالبه  مبنی  آزادانی دادخواستی 
گردیده،  11:30تعیین  ساعت   95/4/22 مورخه   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است.  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر،  با توجه به مجهول المکان بو
ارباب،  خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع  وبر ر
شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
د.شماره: 6563/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ورشابی  علی  950339خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مورخ   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است.  ده  نمو تقدیم  وه  پژ حمکت  رضا  علی  طرفیت  به 
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت   95/4/30
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
را اخذ نمایید.  ثانی دادخواست و ضمائم  شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
د. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   7 شعبه  دفتر  الف  م   /6565 شماره: 
اصفهان

برگ اخطاریه
المکان  مجهول  اقامت:  محل  پدر:احمد  نام  بصیری  جمشیدی  امین  خانوادگی:  نام  و  نام 
حضور  وقت  مرکزی  زندان  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   43 شعبه  حضور  محل 
به  اله  ذوق  آقای  دادخواست  به  رسیدگی  حضور  علت   14 ساعت   95/4/14 دوشنبه  وز  ر
پیوست می باشد شماره:6575/ م الف دفتر شعبه 43 مجتمع شماره یک )زندان( شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان



نکاتی درباره فاسد شدن ماست

کــه  آمــده اســت  بــه حــال برایتــان پیــش  تــا  آیــا 
ــا  ــه آی ک ــد  ــذرد و ندانی ــتتان بگ ــرف ماس ــخ مص تاری
ایــن اتمــام تاریــخ مصــرف بــه معنــای فاســد شــدن 
ــا چنــد روز آینــده  ــا می تــوان آن را ت ماســت اســت ی

ــرد؟ ک هــم مصــرف 
ماســت  فســاد  نشــانه  کــه  می دانیــد  آیــا  اصــا   

؟ چیســت
نیـــوز،  جــام  علمــی  ســرویس  گــزارش  بــه 
پاســخ  در  غذایــی  مــواد  بهداشــت  متخصــص 
 2 به خاطــر  »ماســت  گفــت:  پرســش ها  ایــن  بــه 
مــواد  بــه ســایر  ویژگــی خــاص فســادش نســبت 
می گیــرد؛  صــورت  بیشــتری  تاخیــر  بــا  غذایــی 
شــیر  کــه  اســت  آن  ویژگی هــا  ایــن  از  یکــی 
مصرفــی بــرای تهیــه ماســت، بایــد جوشــیده شــده 
بــا شــیر خــام نمی تــوان ماســت درســت و   باشــد 

کرد.  
 دومیــن ویژگــی هــم فعالیــت میکروارگانیســم های 
غیــر بیمــاری زای داخــل محیــط ماســت اســت. 
کتری هــا، به صــورت  ــا با ایــن میکروارگانیســم ها ی
کتری هــا  با ســایر  بــه  رشــد  اجــازه   رقابتــی 
را نمی دهنــد و بــه ایــن ترتیــب، رونــد فاســد شــدن 

ایــن محصــول لبنــی را بــه تعویــق می اندازنــد.«
متخصــص بهداشــت مــواد غذایــی بــه ایــن نکتــه 
میکروارگانیســم ها  همیــن  کــه  کــرد  اشــاره  هــم 
ماســت  در  کتیک  اســیدال تولیــد  باعــث 
هــم  اســیدی  محیــط  ایــن  وجــود  و  می شــوند 
ماســت دیرهنــگام  فســاد  بــرای  دیگــری   عامــل 
 pH کاهــش  باعــث  کتیک  اســیدال خــود  اســت.   
در  میکروب هــا  رشــد  جلــوی  و  می شــود  ماســت 

می گیــرد. را  آن  محیــط 
ویژگی هــا  ایــن  تمــام  کــه  می کنــد  کیــد  تا وی 
ماســت  از  تــا  می دهنــد  هــم  دست به دســت 
کــه بــه  ســادگی فاســد نشــود. محصولــی بســازند 
گرچــه بحــث مســموم شــدن بــا مصــرف ماســت   »ا
کیفیــت ایــن محصــول  ــا منتفــی اســت، امــا  تقریب
کاهــش بیایــد  می توانــد تحــت شــرایطی به شــدت 

کنــد.« و آن را غیــر قابــل مصــرف 
مصــرف  قابــل  غیــر  شــرایطی  چــه  در  ماســت 

؟ د می شــو
گــر ماســت در معــرض حــرارت زیــاد محیطــی   »ا
قــرار  شــدید  گرمــای  یــا  آفتــاب  نــور  تابــش 
بــه  تجزیــه  و  هیدرولیــز  پروتئین هایــش  بگیــرد 
تلخــی  مــزه  کــه  می شــوند  آمینــه ای   اســیدهای 

دارند.
کــه تلــخ شــدن یــا  گفــت   بــا ایــن حســاب می تــوان 
کپــک زدن ماســت نشــانه از دســت رفتــن ایمنــی 
کــی آن اســت و در ایــن شــرایط بایــد ماســت  خورا

را دور بریزیــد.«

دانستنیها

 سواری هیوندای 
با 190 كیلومتر سرعت متوقف شد 

 190 بــا  کــه  جنســیس  هیونــدای  ســواری  دســتگاه  یــک 
»نایین-یــزد«  محــور  در  ســاعت  بــر  ســرعت  کیلومتــر 
شــد.  منتقــل  پارکینــگ  بــه  و  متوقــف  کــرد،  مــی  حرکــت 
کریمــی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی  ســرهنگ جهانگیــر 
ــگاه  ــگار پای گفت وگــو بــا خبرن انتظامــی اســتان اصفهــان در 
کنتــرل ســرعت پلیــس راه  گفــت: مامــوران   خبــری پلیــس 
کنتــرل ســرعت خــودرو هــای عبــوری  »نایین-یــزد«، حیــن 
در ایــن محــور متوجــه ســرعت زیــاد یــک دســتگاه ســواری 
کردنــد. وی  کــه بافاصلــه آن را متوقــف  جنســیس شــدند 
کیلومتــر ســرعت بــر ســاعت توســط دوربیــن  ادامــه داد: 190 
کــه  کنتــرل ســرعت بــرای ایــن خــودرو ثبــت شــده بــود  هــای 
بافاصلــه بــه پارکینــگ منتقــل شــد. ایــن مقــام انتظامــی 
ــر اســاس بنــد )د( مــاده 10 قانــون رســیدگی  بیــان داشــت : ب
خــودرو  راننــده  و  توقیــف  خــودرو  رانندگــی،  تخلفــات  بــه 
کاس آموزشــی و ســیر مراحــل قانونــی بــه  جهــت شــرکت در 

پلیــس راه اصفهــان معرفــی شــد. 

واژگونی پژو 206، یک كشته 
و یک مجروح بر جای گذاشت 

پلیــس  اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
پلیــس  پایــگاه خبــری  بــا خبرنــگار  گفت وگــو  اصفهــان در 
گفــت: مامــوران پلیــس راه »اصفهان-تهــران« از واژگونــی 
یــک دســتگاه ســواری پــژو 206 در آزادراه »امیرکبیــر« باخبــر 

و بافاصلــه بــه محــل اعــزام شــدند. 
وی ادامــه داد: متاســفانه در اثــر ایــن حادثــه راننــده 28ســاله 
کــه یــک  خــودرو جــان خــود را از دســت داد و سرنشــین آن 
ایــن مقــام  بــه شــدت مجــروح شــد.  بــود  خانــم 28ســاله 
راه  پلیــس  تصــادف  کارشناســان  داشــت:  بیــان  انتظامــی 
علــت وقــوع ایــن حادثــه رانندگــی را عــدم توجــه بــه جلــو 
کریمــی در پایــان بــه راننــدگان  کرده انــد. ســرهنگ  اعــام 
کامــل بــه جلــو  کــرد: بــا ســرعت مطمئنــه و توجــه   توصیــه 
و اطــراف رانندگــی کنیــد تــا ان شــاء اهلل شــاهد وقــوع این گونه 

حوادث جاده ای نباشــیم.

 دستگیری زمین خوار 30 میلیاردی 
در »كاشان« 

گفت وگــو  در  پورغامحســین«  »مهــدی  گاه  کارآ ســرهنگ 
گــزارش  گفــت: بــه دنبــال  بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
از شــهروندان  یکــی  بــر تصرفــات غیرمجــاز  رســیده مبنــی 
حوالــی یکــی از روســتاهای حاشــیه اتوبــان »قم-کاشــان« 
گاهــان  کارآ کار  بــه طــور ویــژه در دســتور  بررســی موضــوع 
افــزود:  وی  گرفــت.  قــرار  شهرســتان  ایــن  گاهــی  آ پلیــس 
گاهــان پــس از بررســی اســناد و مــدارک موجــود متوجــه  کارآ
هــزار   299 مســاحت  بــه  زمین خــواری  مــورد  یــک   وقــوع 
شــدند.  طبیعــی  منابــع  هــای  زمیــن  از  مربــع  متــر   515 و 
 30 را  هــا  زمیــن  ایــن  ارزش  پورغامحســین  ســرهنگ 
گفــت: پــس از هماهنگــی بــا  کــرد و  میلیــارد ریــال عنــوان 
مقــام قضایــی یــک نفــر در ایــن خصــوص دســتگیر شــد. 
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: متهــم بــا مشــاهده قرایــن و 
دالیــل صراحتــا بــه بــزه خود اعتــراف و علت آن را ســودجویی 
اعــام کــرد. فرمانــده انتظامی شهرســتان کاشــان در پایان به 
کــرد: جهــت پیشــگیری از وقــوع هرگونــه  شــهروندان توصیــه 
کاهبــرداران بــه هنــگام خریــد و تهیــه  ســودجویی افــراد و 
زمیــن یــا ملــک از اداره هــای مســکن و شهرســازی، منابــع 
طبیعــی و شــهرداری محــل اســتعام بگیریــد و هرگونــه مــوارد 

مشــکوک زمین خــواری را بــه پلیــس اطــاع دهیــد.

خصومت شخصی، علت مزاحمت 
جوان 30ساله در فضای مجازی 

بــا  گفت وگــو  در  پورغامحســین«  »مهــدی  گاه  کارآ ســرهنگ 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: در پــی شــکایت 
یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــرد یــا افــراد ناشناســی اقــدام 
بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای وی در یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی 
کار مامــوران پلیــس فتــای  کرده انــد، بررســی موضــوع در دســتور 
گرفــت. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: بــا  کاشــان قــرار  شهرســتان 
انجام تحقیقات گســترده پلیســی و اقدامات تخصصی در فضای 
ســایبر، نهایتــا متهــم شناســایی و دســتگیر شــد. وی افــزود: متهــم 
در مواجهــه شــدن بــا مســتندات پلیــس صراحتــا بــه بــزه انتســابی 

کــرد.  ــا شــاکی عنــوان  ــا ب اعتــراف و انگیــزه خــود را دشــمنی ب
سرهنگ پورغامحسین در پایان به شهروندان توصیه کرد: 

1- توجــه داشــته باشــید شــبکه هــای اجتماعــی، حریــم امــن و 
خصوصــی شــما نیســتند. 

2- در فضــای ســایبر، مزاحــم دیگــران نشــوید و حریــم خصوصــی 
آن هــا را زیــر پــا نگذاریــد. 

3- بــا نقــض ایمنــی در دنیــای مجــازی، دنیــای واقعــی شــما بــه 
کنیــد.  خطــر می افتــد. در دنیــای مجــازی ایمنــی خــود را حفــظ 

کنیــد و موضــوع را بــا پلیــس فتــا در  کاربــران مزاحــم را مســدود   -4
گذاریــد.  میــان 

ک گذاشــتن عکس هــا و ویدیوهــا و ســایر اطاعــات  5- از بــه اشــترا
شــخصی در شــبکه های اجتماعــی امتنــاع کنید.

حوادث یکشــــنـبه  9  خردادماه  1395 ـــمـــاره 165 ســـــال دوم                ݡسݒ
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وروزهایزوجباسودوکویروزنامهکیمیایوطن
همراهباشید.)پاسخهرجدولدرروزبعدمنتشرمیشود.(

1-گل زنانه - جسم و بدن - از اسامی نسوان
2- شیوا - ازابزار ورزشهای رزمی - توان  - میوه تلفنی
3- آشوب - مات و متحیر - مادرباران - دانه خوشبو

4- پیچ درپیچ خوراکی - آنسوی هرچیز - شیوا
5-جاده - پهلوان - واحد طول

6-از اقوام اصیل ایران - از وسایل بازی کودکان - 
آنسوی سقف - از لبنیات

7- رود آرام وارون - دستگیری - فرشته - بدنیا آوردن
8- آسیب - دهان - از رنگها

9- ضمیر اشاره - بدوشروع - زود نیست - حرارت باالی 
بدن

10- سید نیست - کدروتیره - سابیدنی معروف - از 
اقوام ایرانی

11- رو نیست - وظیفه پیامبران - بردنی چهارپا
12- آش سردکن معروف - آقا - خرطوم دراز

13- جدید وارون - خوشبوی ساخت آهو - ضد خشن 
- صدمترمربع

14- هوای زمستانی - واحد سنجش حرارت - پارسایی - 
محل زیستن

15- رئیس مدرسه و اداره - فعالیت و انجام هر امری - 
ستاره شناس

1- رهبر و راهنما - جستجو - هنگام و زمانه
2- آسانی - شوی زن - همچنین - چوب

3- آخرین رمق - ازطرح های قدیمی دبیرستان - خشک 
نیست - از فصول سال

4- رمه گوسفند و گاو - شفافیت - اهلی 
5- نقره - خواندن قرآن - نمو

6- درخت همیشه سبز - در و دروازه - ازشهرهای 
استان فارس - یاری و مدد

7- از حروف ندا - بخشش - کشیدن و آئین - از 
حروف شرط

8- جمع رای - مادر - از اجزا قرآن
9- خشکی - تربیت - ضدعفونی کننده آب - زائیدن

10- گرمی و حرارت - اخالق حیوان خانگی - هامون - 
رود کوچک

11- خانه آخرت - فرشتگان - زوج نیست
12- کشیدن - غرور - واهمه

13- عالمت مفعولی - از عناصراربعه - دارائی - مقیاس 
طول عمر 

14- آزاد و رها - کوچک - سالح عنکبوت - ارزش و مقام
15- تولیدکننده - از اسامی آقایان - رسم و آئین

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

 امام صادق علیه السالم:

و  حســد  مــردم  میــان  می گویــد:  ســپاهیانش  بــه  شــیطان 

تجاوزگــرى بیندازیــد؛ چــون ایــن دو، نــزد خــدا برابــر بــا شــرک 

اســت.

کافی)ط-االسالمیه(، ج2، ص327

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

34   ْC

30   ْC

39   ْC

38   ْC

18   ْC

12   ْC

20   ْC

19   ْC
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تربیــت  پژوهشــگاه  رییــس  وطــن:  کیمیــای 
گفــت: نتایــج تحقیقــات  بدنــی و علــوم ورزشــی 
نشــان می دهــد فعالیــت بدنــی بــرای افــرادی 
کــه در شــروع ابتــا بــه آلزایمــر و ام اس یــا ســایر 
می توانــد  هســتند،  عصبــی  بیماری هــای 
کنــد.  کامــا محــدود  اثــرات تخریبــی بیمــاری را 
دکتــر رضــا قراخانلــو اظهــار داشــت: براســاس 
و  بدنــی  علمــی  فعالیت هــای  یافته هــای 

کــه ورزش نیــز بخشــی از آن اســت، می توانــد ارتبــاط  جســمانی 
جــدی بــا ســاختمان و عملکــرد مغــز داشــته باشــد و آثــار مثبــت ایــن 
ــر روی مغــز، مــورد تاییــد بســیاری محققــان  فعالیت هــای بدنــی ب
کــه  کودکــی همان گونــه  گرفتــه اســت. وی افــزود: در دوران  قــرار 
شــاهد رشــد قســمت های مختلــف بــدن از جملــه اســتخوان ها 
ــه لحــاظ ســاختمان و هــم از نظــر  و عضــات هســتیم، مغــز هــم ب
عملکــرد، درحــال رشــد اســت و انجــام فعالیت هــای بدنــی می توانــد 
بــه شــکل های مختلفــی تاثیــر مثبــت بــر رشــد مغــز بــر جــای بگــذارد. 
عضــو هیئــت علمــی  دانشــگاه تربیــت مــدرس یــادآور شــد: در دوران 
میانســالی و آغــاز ســالمندی، مغــز هــم ماننــد دیگــر قســمت های 
بــدن ماننــد عضــات و اســتخوان ها دچــار نوعــی افــول و پســرفت 
مناســب  بدنــی  فعالیت هــای  هــم  شــرایط  ایــن  در  و  می شــود 
ــا بیــان  ــو ب ــراد شــود. قراخانل ــع افــول و زوال مغــز در اف ــد مان می توان
ــه دو دســته  ــر مغــز ب ــی ب ــر فعالیت هــای بدن اینکــه شــیوه های تاثی
کلــی فیزیولوژیــک و روانــی و رفتــاری قابــل تقســیم اســت، گفــت: به 
کــه فعالیــت بدنــی  لحــاظ فیزیولوژیــک، امــروزه روشــن شــده اســت 
کــه موجــب تغذیــه ســالم بافــت عصبــی  بــا تولیــد عوامــل تروفیکــی 
می شــوند، می توانــد بــه رشــد مغــز و حفــظ ســاختمان بافــت عصبــی 
کنــد و حتــی می توانــد موجــب ســاخته  کمــک  و ســلول های آن 
شــدن ســلول های عصبــی جدیــد شــود کــه از ایــن عوامــل تروفیکــی 

کــرد. می تــوان بــه BDNF یــا نوروتروفین هــا اشــاره 
 رییس ســابق کمیته ملی المپیک ایران خاطرنشــان کرد: از ســوی 
گــردش خــون مغــز هــم می توانــد بــه وســیله فعالیــت بدنــی  دیگــر، 

دســتخوش اصــاح و بهبــود شــود. وی تصریــح 
جــدی  طــور  بــه  بدنــی  فعالیت هــای  کــرد: 
افــراد  افــراد ســالم و هــم در  می توانــد هــم در 
ــه در  ک ــرادی  ــر واقــع شــود؛ مثــا در اف بیمــار موث
شــروع ابتــا بــه عوارضی ماننــد آلزایمــر و ام اس یا 
ســایر بیماری هــای عصبــی قــرار دارنــد، فعالیــت 
بدنــی می توانــد اثــرات تخریبــی بیمــاری را کاما 
کنــد. قراخانلــو بیــان داشــت: گذشــته  محــدود 
کــردن نشــاط و  از مــوارد فیزیولوژیــک، بــه لحــاظ روانــی از نظــر پیدا
شــادی و همچنین از منظر یادگیری فعالیت های مختلف ورزشــی 
و بدنــی و تکنیک هــا و مهارت هــا هــم، ورزش می توانــد بــر مغــز 
 تاثیــر بگــذارد. وی ادامــه داد: امــروزه پرداختــن بــه فعالیت هــای 
عنــوان  بــه   - بیمــاران  در  چــه  و  ســالم  افــراد  در  چــه   - بدنــی 
کنــار رویه هــای پزشــکی ماننــد  گســترده در  یــک رویــه رســمی  و 
البتــه  و  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  دارودرمانــی  و  جراحــی 
رایــج  اقدامــات  بــا  مقایســه  در  ورزش  و  بدنــی  فعالیت هــای 
کم هزینه تــر و راحت تــر هســتند و عــوارض جانبــی بــه  پزشــکی، 
ــوم ورزشــی  ــی و عل ــد.  رییــس پژوهشــگاه تربیــت بدن ــال ندارن دنب
کارگــروه مغــز ســالم بــا ورزش در ایــن پژوهشــگاه از  بــه تشــکیل 
ــعه  ــق توس ــروه از طری کارگ ــن  ــت: ای گف ــرد و  ک ــاره  ــته اش ــال گذش س
کتــاب  فعالیت هــای هدفمنــد از جملــه تحقیقــات علمــی، چــاپ 
آن هــا  ارایــه  و  خــاص  تمرینــی  برنامه هــای  تدویــن  بروشــور،  و 
فعالیــت  توســعه  بــرای  نوشــتار  و  فشــرده  لــوح  فیلــم،  قالــب  در 
بدنــی بــرای افــراد درمعــرض آلزایمــر، پارکینســون، ام اس و دیگــر 
اقــدام  بیماری هــا  ایــن  بــه  مبتایــان  یــا  عصبــی   بیماری هــای 
می کنــد. بــه گفتــه قراخانلو در ایــن کارگروه تخصصــی، نمایندگانی 
انجمن هــای  روانشناســی،  اعصــاب،  فیزیولــوژی  بخــش  از 
علمــی ام اس و آلزایمــر و متخصصــان فیزیولــوژی ورزش حضــور 
دارنــد و در حــال حاضــر بــرای تدویــن برنامه هــای آموزشــی بــه 
مربیانــی کــه می خواهنــد بــا بیمــاران عصبــی یــا ســالمندان کار کنند 

اقــدام شــده اســت.

لزایمر با ورزش محدودسازی اثرات تخریبی آ
ــع تفســیر  ــار اجتماعــی و ســبک زندگــی، تاب رفت
مــا از زندگــی اســت؛ هــدف زندگــی چیســت؟ 
کنیــم  کــه مــا بــراى زندگــی معیــن   هــر هدفــی 
کنیــم، بــه طــور طبیعــی  بــراى خودمــان ترســیم 
ــا  ــه م ــی ب ــبک زندگ ــک س ــود، ی ــا خ ــب ب متناس
پیشــنهاد مــی شــود. یــک نقطــه  اصلــی وجــود 
دارد و آن، ایمــان اســت. یــک هدفــی را بایــد 
آن  بــه   - را  زندگــی  هــدف   - کنیــم  ترســیم 

کنیــم. بــدون ایمــان، پیشــرفت در ایــن بخش هــا  ایمــان پیــدا 
کار درســت انجــام نمی گیــرد. امکان پذیــر نیســت؛ 

کــه بــه آن ایمــان داریــم، می توانــد لیبرالیســم  حــاال آن چیــزى 
کاپیتالیســم باشــد، می تواند کمونیســم باشــد  باشــد، می تواند 
ــد فاشیســم باشــد، می توانــد هــم توحیــد نــاب باشــد؛  می توان
باالخــره بــه یــک چیــزى بایــد ایمــان داشــت، اعتقــاد داشــت 
ــه دنبــال ایــن ایمــان و اعتقــاد پیــش رفــت. مســئله  ایمــان  ب
ــه یــک لنگــرگاه  ــه یــک اصــل، ایمــان ب مهــم اســت. ایمــان ب
اصلــی اعتقــاد؛ یــک چنیــن ایمانــی بایــد وجــود داشــته باشــد؛ 
بــر اســاس ایــن ایمــان، ســبک زندگــی انتخــاب خواهــد شــد. 
یکــی از عیــوب مــا و جوامــع مــا در طــول زمــان ایــن بــوده 
گاهــی فرهنــگ خــود را متأثــر می کردیــم از فرهنــگ  کــه  اســت 
کشــور مــا  کســانی ایــن را در میــان جامعــه  مــا و  بیگانــگان. 
کردنــد؛ مــا را ســوق دادنــد بــه ســمت زندگــی  بــه عمــد ترویــج 
معنویــت؛  نــور  از  بــود  خالــی  جانشــان  و  دل  کــه   کســانی 
در ســبک زندگــی در کیفیــت پوشــش، در کیفیــت راه رفتن، در 
گــر هــم کســی بــه  کیفیــت معاشــرت ها و ارتباطــات اجتماعــی. ا
آن هــا اعتــراض کــرد، گفتنــد کــه دنیــا امــروز ایــن جورى اســت. 
کثــر مــن فــی  کــه قــرآن بــه مــا می آمــوزد: »و ان تطــع ا در حالــی 
االرض یضلــوک عــن ســبیل اهلل ان یتبعــون اال الظــن و ان هــم 

اال یخرصــون«. 
الزم  گــر  ا و  فرابگیــرد  را  آن  دارد  جــا  انســان  کــه  آنچــه 
هدایــت؛  طریــق  از  اســت  عبــارت  کنــد،  تقلیــد  آن  از  بــود، 

از  علیهــم«؛  انعمــت  الذیــن  »صــراط 
مــا  کــه  می خواهیــم  متعــال   خــداى 
کــه بــه  کســانی  کنــد بــه راه  را هدایــت 
شــده اند؛  نایــل  و  واصــل  الهــی  نعمــت 
تبعیــت  آن  از  بایــد  کــه  اســت   ایــن 
کثریــت  کــرد. امــا اینکــه حــاال ا و پیــروى 
می زننــد  حــرف  این جــور  دنیــا   مــردم 
این جــور  می کننــد،  حرکــت  این جــور 
رفتــار می کننــد، مــا بایــد عقــل خودمــان را، دیــن خودمــان 
را، هدایــت الهــی را معیــار قــرار دهیــم بــراى رد و قبــول. امــت 
ــار را از قــرآن  کــه معی مومــن و مســلم، آن امــت و ملتــی اســت 

می گیــرد. الهــی  هدایــت  از  می گیــرد، 
جامعــه  مســلمان مــا تــا قبــل از ســال هاى پیــروزى انقــاب 
بــا اینکــه عاقه منــد بــه قــرآن بــود، عاشــق قــرآن بــود، امــا 
انقــاب اســت  بــرکات  از  ایــن هــم  بــا قــرآن نبــود.  مانــوس 
 کــه جوان هــاى مــا، صاحبــان صــوت و ذوق و هنــر تــاوت 
ایــن  در  بحمــداهلل  گیــرى،  فرا بــراى  آمادگــی  و  اســتعداد  و 
کردنــد؛ ولــی این هــا مقدمــه  میــدان وارد شــدند و پیشــرفت 
اســت؛ مقدمــه  بــراى فهــم قــرآن و تخلــق بــه اخــاق قــرآن. 
یــک مســئله، مســئله  احتــرام ظاهــرى و پاسداشــتن حرمــت 
قــرآن اســت بــه معنــاى الفــاظ قــرآن، اصــوات قرآنــی؛ ایــن در 
جــاى خــود چیــز محتــرم و مهمــی اســت. مســئله  باالتــر، تخلق 
بــه اخــاق قرآنــی اســت؛ ســبک زندگــی را منطبــق بــا قــرآن قــرار 

دادن.
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