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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

وام میلیاردی در سه سوت

 بازار داغ شرکت های 
پرداخت وام

کشور: وزیر 

 برخورد با ناشر عکسی از 
مینو خالقی عین قانون است

معاون رئیس جمهور:

  گواهی عدم سوء پیشینه در
 برخی مشاغل حذف می شود

 مصرف برق و آلودگی
 محیط زيست

 اقتصاد مقاومتی با بهره 
بانکی 25 درصدی عملی 

نمی شود
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»کیا« آشنای بیگانه

مواضع مراجع تقلید درباره حج امسال

طالب حجی 
عزت مندانه 

هستیم

يک جمله يک انقالب

له
قا

رم
س

کارســاز و ســر  تاریــخ اســام پــر اســت از مبــارزات 
کــه توانســته ظلــم و اســتکبار  کــه  نوشــت ســازی 

کنــد یکــی از ایــن حرکــت  و اســتعمار را رســوا و زمینگیــر 
هــای انقابــی نجــات بخــش فتــوای تاریخــی میــرزای 
کوتــاه  شــیرازی اســت هــر چنــد فتــوای آن مرجــع بــزرگ 
کتــاب هــا و مفاهیــم  و یــک جملــه بیشــتر نبــود امــا 
کــه توانســت  بــزرگ و تحــرک بخشــی را در دل داشــت 
جــای  بــه  را  تصــور  قابــل  غیــر  و  شــگرف  تاثیــر  آن 
ــه  ــا ب ــتمداران دنی ــیاری از سیاس ــوز بس ــه هن ک ــذارد  بگ
آن مشــغولند و از آثــار آن متحیــر! بایــد جنبــش تحریــم 
کــو و فتــواي تاریخــي میــرزاي شــیرازي را  توتــون و تنبا
از مهمتریــن رویدادهــاي تاریــخ معاصــر و تاریــخ اســام 
دانســت. امــا سرچشــمه ایــن فتــوا چــه بــود؟ جریــان از 
کــه ناصرالدیــن شــاه در ســفر ســوم خــود  ایــن قــرار بــود 
بــه اروپــا ولخرجــي هــاي زیــادی داشــت و عیاشــي هــا 
ریخــت و پــاش هایــش باعــث شــد پــول هایــش تمــام 
شــود و چــون دیگــر پولــي در بســاط نداشــت ازکیســه 

ملــت بخشــید و امتیــازي...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 حقوق بی حد و مرز برخی مدیران دولتی
 با هیچ منطقی سازگار نیست

یمن با فاجعه انسانی روبه رو است

کشور دانشگاه هنرهای ملی می خواهد

سازمان ملل:

در صفحه فرهنگ )5( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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صنفی  نظام  اول  نوبت  عمومی  مجمع   ، استان  کشاورزی  صنفی  نظام   95/02/04 خ  مور  66/132/95 شماره  نامه  پیرو 
خ 95/02/29 از ساعت 9 الی 11 صبح در محل مسجد الزهرا واقع در دولت آباد انتهای خیابان  کشاورزی شهرستان برخوار مور
کشاورزان و اعضاء زیر مجموعه نظام صنفی این شهرستان دعوت  کلیه  گردد ، لذا از  میثم روبروی اداره ثبت احوال برگزار می 

گردد حضور بهم رسانید. می 

ــوار د ۵۰۰ تــن ال ــه اســتناد بنــد ۲ یــک صــدو ســی و ششــمین جلســه شــورای اســامی شــهر حــدو  شــهرداری شــهرضا در نظــر دارد ب
وش برساند .   یق مزایده حضوری به فر ون و وسک ( را  از طر  ) انــواع گونه های درختان نار

د بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس shahreza .ir اقــدام و  و وز بــا ور یــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت ۱۰ ر لــذا متقاضیــان میتواننــد از تار
یافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد. وزه بجــز ایــام تعطیــل جهــت در یــا همــه ر

یــال بــه حســاب شــماره ۳۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری شــهرضا کــه غیــر قابل اســترداد  بهــای فــروش اســناد: ۱۰۰.۰۰۰ ر
می باشــد. 

یــزی نقــدی بــه حســاب  -تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا وار
۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ ســپرده شــهرداری(

وز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ یافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری ر ین مهلت در آخر
وز سه شنبه مورخ ۹۵/۳/۱۱ در محل شهرداری شهرضا  گشایش اسناد : ساعت ۱۶ ر تاریخ 

محــل تحویــل اســناد: متقاضیــان پــس از تکمیــل و امضــا اســناد، مــدارک را بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل و رســید 
نماینــد.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

- جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ تماس حاصل فرمایید.

 آگهی مزایده حضوری فروش الوارمرحله سوم )نوبت اول( 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مجمع عمومی نوبت اول نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوارچاپ   اول

نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار 
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یک جمله یک انقالب       
ادامه از صفحه یک: 

ــو  ک ــون و تنبا ــروش توت ــع و ف ــت، توزي کش ــه  را در زمين
وزيــر  نخســت  نزديــکان  و  مشــاوران  از  يکــي  بــه 
کــرد و در  گــذار  انگليــس بــه نــام »مــاژور تالبــوت » وا
مقابــل بــا دريافــت 25 هــزار ليــره مشــکلش را حــل 
کــرد. مطابــق ايــن قــرارداد کمپانــي »رژي« بايد ســاالنه 
15 هــزار ليــره بــه صنــدوق دولــت ايــران واريــز مــي 
کــو در  کشــت و فــروش توتــون و تنبا کــرد و در مقابــل 
کــو را از  گرفــت يعنــي توتــون و تنبا انحصــار او قــرار مــي 
کالن  کشــاورزان ارزان و مفــت مــي خريــد و بــه قيمــت 
گــران مــي فروخــت در جريــان امضــاي ايــن قــرارداد  و 
عــده اي از درباريــان خصوصــا اميــن الســلطان، صــدر 
ــا دريافــت رشــوه هايــي، ايفــای نقــش  مــي  اعظــم، ب
کردنــد. در مقابــل ايــن قراردادنگيــن و اســتعماری، 
مــردم شــهرهاي مختلــف بــه رهبــري روحانيــت بــه 
در  هايــي  جنبــش  و  پرداختنــد  مقابلــه  و  مخالفــت 
کبــر فــال اســيري« ,  شــيراز, بــه رهبــري »ســيد علــي ا
در تبريــز بــه رهبري«حــاج ميــرزا جــواد آقامجتهــد« 
در اصفهــان، بــه رهبــري » حــاج شــيخ محمدتقــي 
کــو را  بــار حکــم تحريــم تنبا آقانجفــي« )کــه اوليــن 
کــرد( و در تهــران بــه رهبــري ميــرازي آشــتياني  صــادر 
کــه بــا ســرکوب دولــت مواجــه شــد و عــده  برپــا شــد 
اي از علمــا تبعيــد شــدند. در ايــن موقــع ســيد جمــال 
کبــر فــال  الديــن اســدآبادي بــه پيشــنهاد ســيدعلي ا
کــه در تبعيــد بــود، نامــه اي در ايــن رابطــه بــه  اســيري 
ميــرزاي شــيرازي نوشــت. بعــد از ارســال نامــه ياد شــده 
ميــرزاي شــيرازي تلگرافــي بــه نــزد شــاه فرســتاده و مــي 
کشــور بازگردانــد  کــرده بــه  کــه تبعيــد  کســاني را  گويــد 
کنــد,  و در مــورد قــرارداد، مخالفــت خــود را ابــراز مــي 
امــا ناصرالديــن شــاه بــه ايــن تلگــراف اعتنايــي نکــرد 
بــه هميــن خاطــر ميــرزاي شــيرازي فتــواي تاريخــي 
کــرد: »اليــوم اســتعمال  ح صــادر  خــود را بــه ايــن شــر
ــا  کان در حکــم محاربــه ب کــو بــاي نحــو  توتــون و تنبا
امــام زمــان )عــج( اســت.« بــا صــدور ايــن فتــوا  انقــالب 
کــه حتــي در  و جنبــش عظيمــي بــه راه افتــاد تــا آنجــا 
حرمســراي ناصرالديــن شــاه قليــان هــا را شکســتند. 
ايــن جريــان ادامــه يافــت در تاريــخ 23 جمــادي االولــي 
کــه: »  کوچــه و بــازار زده مــي شــود  1309 اعالنــي در 
گــر تــا 48  بــر حســب حکــم جنــاب ميــرزاي شــيرازي، ا
ســاعت ديگــر امتيــاز دخانيــات لغــو نشــود يــوم آتيــه 
جهــاد اســت، مــردم مهيــا شــويد«. ناصرالديــن شــاه 
ابتــدا قصــد مقاومــت داشــت امــا در مقابــل جنبــش 
ــد  ــور ش ــود مجب ــاده ب ــه راه افت ــه ب ک ــي  ــي عظيم مردم
ــد و  کن ــو  ــاز را لغ کل امتي ــپس  ــه و س ــاز داخل ــدا امتي ابت
اينچنيــن يــک جملــه يــک انقــالب مــی آفرينــد و ايــن 
کــه مــی توانــد بــه رهبــری علمــای  قــدرت ديــن اســت 
کنــد و  طــراز اول هــر دشــمن قــداره بنــدی را زمينگيــر 

ــذارد. ــش بگ ــه نماي ــن را ب ــت دي کمي حا

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینه مردم اصفهان در مجلس:

حقوق بی حد و مرز برخی مدیران 
دولتی با هیچ منطقی سازگار 

نیست
نماينــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا بيــان اينکــه 
ــچ  ــا هي ــی ب ــران دولت ــی مدي ــرز برخ ــد و م ــوق بی ح حق
ضوابــط  از  عبــور  گفــت:  نيســت،  ســازگار  منطقــی 

حقوقــی قابــل دفــاع نيســت.
فوالدگــر  حميدرضــا   ، وطــن  کيميــای  گــزارش  بــه   
منتخــب اول مــردم اصفهــان در دهميــن دوره مجلس 
حقوق هــای  اعطــای  خصــوص  در  اســالمی  شــورای 
گــر  ا داشــت:  اظهــار  دولتــی،  مديــران  بــه  نجومــی 
کــه تبعــا حقــوق  مبنــای ايــن حقوق هــا دولتــی اســت 
بايــد بــر مبنــای ضوابــط پرداخــت شــود.وی افــزود: 
قانون هــای  از  دولتــی  ســازمان های  از  بخشــی 
کــه  کشــوری تبعيــت می کننــد و بخشــی هــم  خدمــات 
کــدام  کشــوری اســتثنا هســتند هــر  از قانــون خدمــات 
ــت؛  ــخص اس ــال مش کام ــا  ــرز آنه ــد و م ــی دارد و ح داليل
ــد بيمــه  ــا اينکــه برخــی مجموعه هــای دولتــی مانن ام
کــه  کــه منتســب بــه دولــت هســتند بنــا باشــد  مرکــزی 
هيــچ حــد و مــرزی بــرای حقــوق و مزايــا نداشــته باشــند 
و فاصلــه ای بيــن کــف و ســقف نباشــد بــه هيــچ عنــوان 
ــس  ــان در مجل ــردم اصفه ــت.نماينده م ــی نيس منطق
کــرد: زمانــی  شــورای اســالمی همچنيــن خاطرنشــان 
ح  ــر مطــر در يکــی از قوانيــن بودجــه بحــث هفــت براب
کثــر حقــوق بيــش  کــه بيــن حداقــل و حدا شــده بــود 
کــه ايــن مســائل  از هفــت برابــر فاصلــه نباشــد؛ زمانــی 
مــا  و  می افتــد  اتفاقــی  چنيــن  طبعــا  نشــود  رعايــت 
ارقامــی را بــرای حقــوق برخــی مديــران می بينيــم که با 
هيــچ منطقــی ســازگار نيســت.فوالدگر بــر همين اســاس 
گاهــی حقــوق يــک شــرکت خصوصــی  کــرد:  اضافــه 
کــه بــر اســاس قانــون تجــارت مبلغــی تعييــن  اســت 
گرفتــه  و درصــدی از ســود نيــز بــرای پــاداش در نظــر 
می شــود. امــا ســازمان ها و شــرکت های دولتــی طبعــا 
کننــد چــرا  کلــی دولــت تبعيــت  بايــد از چارچوب هــای 
کــه عبــور  کــه دارای ضوابــط حقوقــی مشــخصی اســت 
از آن قوانيــن بــه هيــچ عنــوان قابــل دفــاع نيســت.وی 
کــه دولــت بايــد  گفــت  در بخــش پايانــی ســخنان خــود 
گرفتــه  هــر چــه ســريعتر ســبت بــه تخلفــات صــورت 
بــا  و  داده  انجــام  را  الزم  هــای  پيگيــری  بايــد  شــده 

مســببان برخــورد نمايد.فــارس

شهر کرد

کردن  راهکارهایی برای اجرایی 
تقویت ایمان در جامعه      

    بحــران هــا و آســيب های 
استاد و محقق دانشگاه

جواد قاسمی

اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــق و  ــه تحقي ــا دور و ب ــه از نظره ــت ک ــزی نيس ــود، چي موج
پژوهــش نيــاز داشــته باشــد،  تنهــا راهــکار مقابلــه بــا همــه 
ــی،  ــی دين ــای قطع ــوزه ه ــاس آم ــز براس ــا ني ــران ه ــن بح اي
تقويــت ايمــان و تقــوا و ورود در دژ مســتحکم الهــی توحيد 
و واليــت اهلبيــت عليهــم الســالم اســت. ايــن مطلــب هــم 
ــه  ــت و ب ــم اس ــه مه ــرا ندارد.آنچ ــون و چ ــث و چ ــای بح ج
ــده و  ــاده ش ــا نه ــر دوش م ــی ب ــف اساس ــک تکلي ــوان ي عن
هــای  شــيوه  دارد،  جــدی  پژوهــش  و  تحقيــق  بــه  نيــاز 

کاربردی کردن دستورات دينی در جامعه امروزی است.
 چگونــه مــی تــوان جــوان امــروزی را از اعتيــاد اينترنتــی 
نجــات بخشــيد و او را از فضــای پرجاذبــه مجــازی بيــرون 

ــت؟ ــت آموخ ــد و والي ــه او توحي آورد و ب
ــمن  ــرم دش ــگ ن ــای جن ــه ابزاره ــا هم ــوان ب ــی ت ــه م  چگون
ــارزه  ــه مب ــت ب ــده اس ــال ش ــوان، فع ــز ج ــا غرائ ــق ب ــه مطاب ک
هــای  دسيســه  از  را  او  تــوان  مــی  چگونــه  برخاســت؟ 
گاه ســاخت؟  دشــمنانی کــه از خــارج و داخــل  دشــمنانش آ
حتــی در درون مســؤالن بلنــد پايــه نظــام  کــه از احساســات 
و عواطــف او  ســوء اســتفاده مــی کننــد و از آراء او بــرای نيــل 
بــه منافــع خــود بهــره می برنــد و در مقابــل، او را از دوســتان 
و خيرخواهانــش جــدا، و او را بــه ديــن،  واليــت، امــام، رهبر، 
شــهدا، انقــالب و همــه مقدســات بدبيــن مــی کننــد. در 
ايــن ســونامی و شــبيخون فرهنگی،سياســی و اجتماعــی 
چــه بايــد کرد؟چگونــه مــی تــوان از نفــوذ دشــمن در افــکار و 

ــرد؟ ــری ک ــردم جلوگي ــؤالن و م ــه مس انديش
چگونــه از گفتمــان انقــالب اســالمی دفــاع کنيــم و مانــع 
ــی و تســاهل و تســامح در جامعــه  ترويــج گفتمــان ليبرال

شــويم؟
چگونــه از جابجايــی ارزش هــا ، عشــق هــا و نفــرت هــا 
و  دشــمن هــا و دوســت هــا و جابجايــی حــق و باطــل 

کنيــم؟  جلوگيــری 
پاســخ، نياز به تأمل و تحقيق همه جانبه و کارشناســانه 
دارد. کار بســيار ظريــف و دقيقــی اســت. کوچــک تريــن 
ــاد  اشــتباه ممکــن اســت همــه زحمــات اوليــای الهــی را برب

ــت. ــک اس ــم مهل ــر دو س ــط ه ــراط و تفري ــد. اف ده
ــپس در  ــناخت، س ــوزه ش ــدا در ح ــوا ابت ــان و تق ــت ايم تقوي
ــد  ــاس باي ــه و احس ــوزه عاطف ــس از آن در ح ــار و پ ــوزه رفت ح

ــرد.  ــرار گي ــه ق ــورد توج م
راه کارهــا بــا الهــام از متــون دينــی و پــس از گفتگــوی بــا 

صاحــب نظــران ايــن چنيــن پيشــنهاد مــی شــود:
1-آغاز نمودن از خود بدون اهمال و تأخير. 

َنفَســُه  َنَصــَب  »َمــن  الســالم فرمــود:  اميرمؤمنــان عليــه 
َتعليــِم  َنفِســِه  َقبــَل َتعليــِم َغيــِرِه، َو  ــاِس إمامــا، َفلَيبــَدأ ِب لّن ِل
مطــُی  ّلِ َع ــِه ِبِلســاِنِه؛ و ُم ِه َقبــَل َتأديِب ــُه ِبســيَرِت لَيُکــن َتأديُب
و  ــاِس  ّن ال ــِم  ّلِ َع ُم ِمــن  ِباإِلجــالِل  أَحــّقُ  ُبهــا  ُمَؤّدِ و  َنفِســِه 
ِهــم«.  آن کــه خــود را پيشــواى مــردم ســازد، پيــش  ِب َؤّدِ ُم
از تعليــم ديگــرى بايــد بــه ادب کــردن خويــش پــردازد، و 
ــردار  ــه ک ــد ب ــد، باي ــم فرماي ــار تعلي ــه گفت ــه ب ــش از آن ک پي
ادب نمايــد، و آن کــه خــود را تعليــم دهــد و ادب انــدوزد، 
ــم  ــان را تعلي ــه مردم ــت از آن ک ــم اس ــه تعظي ــته تر ب شايس
ــر ايــن نکتــه رعايــت نشــود ديگــر  دهــد و ادبشــان آموزد.اگ
راه کارهــا بــی فايــده و يــا کــم فايــده خواهــد بود. خودســازی 

ــت. ــازی اس ــه س ــه جامع مقدم
ــدای  ــد در ابت ــتگان. خداون ــواده و بس ــردن از خان ــاز ک 2- آغ
ــِذْر  ْن

َ
ــه فرمــود: »َو أ بعثــت بــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه وآل

خويشــاوندان  و   )214  : )شــعراء  ْقَربيــَن« 
َ ْ
ال َعشــيَرَتَك  

نزديکــت را انــذار کــن!
تــک  تــک  بــه  عمــل  و  اقــدام  و  پذيــری  هدايــت   -3
ــی امــر بــا جديــت  آمــوزه هــای دينــی و توصيــه هــای ول
آتاُهــْم  َو  ُهــدًى  زاَدُهــْم   ــَدْوا  اْهَت ذيــَن 

َ
اّل »َو  اســتقامت.  و 

يافته انــد،  کــه هدايــت  کســانی  َتْقواُهــْم« )محمــد: 17( 
آنــان  بــه  تقــوا  روح  و  بــر هدايتشــان می افزايــد  خداونــد 

 ! می بخشــد
 4- اســتمداد مالــی، آموزشــی و تربيتــی از خانــواده هــای 
روان  و  روح  ســالمت  و  پاکــی  از  محافظــت  بــرای  پــاک 
ْهليُکــْم  

َ
ُفَســُکْم َو أ ْن

َ
ــوا أ ــوا ُق ُن ذيــَن آَم

َ
ــا اّل َه ّيُ

َ
فرزندانشــان »يــا أ

نــارا«) تحريــم:6( اى کســانی کــه ايمــان آورده ايــد خــود 
و  انســانها  آن  هيــزم  کــه  آتشــی  از  را  و خانــواده خويــش 

سنگهاســت نگــه داريــد
5-تشــکيل جلســات صنفــی در درون فاميــل هــا و ايجــاد 
انســجام خويشــاوندی) دانشــجويان فاميــل، فرهنگيان، 
فرمــود:»  الســالم  عليــه  ،اميرمؤمنــان  و...(  کارمنــدان 
افضــل الّشــيم صلــة االرحــام«  . افزونتريــن خــوي هــا صلــه 
ــه ايشــان و احســان کــردن  خويشانســت يعنــی پيوســتن ب

ــان. ــدن از ايش و نبري
6-زدودن ابــزار انحــراف و موانــع رشــد ايمــان و تقــوا از درون 
خانــواده هــا بــه کمــک خــود آن هــا از طريــق ارتباطــات 

ــی عاطف
اميرمؤمنــان عليــه الســالم فرمود:»طّهــروا أنفســکم مــن 
دنــس الّشــهوات تدرکــوا رفيــع الّدرجــات«: نفوســتان را از 
ــد را  ــات بلن ــا درج ــازيد ت ــزه س ــهوات پاکي ــی ش ــرك و آلودگ چ

دريابيــد . 
و  عاطفــی  ارتبــاط  اطعــام،  پذيرايــی،  رويــی،  7-گشــاده 
مهربانــی هدفمنــد بــا مــردم بــه ويــژه جوانــان از ســوی 
حضــور  مســاجد  خصوصــا  دينــی  مراکــز  در  کــه  افــرادی 
پيــدا مــی کننــد. ،اميرمؤمنــان عليــه الســالم فرمــود: » َو 
ة «خوشــروئی کمنــد دوســتی اســت 

َ
ــَوّد َم ــُة اْل اَل َبَشاَشــُة ِحَب اْل

و فرمود:»البشاشــة أحــد القرائيــن« گشــاده روئی يکــی از دو 
مهمانــی کــردن اســت . 

8-پربــار و جــذاب کــردن برنامــه هــای مراکــز دينــی بــه 
ــود در  ــراوان موج ــات ف ــل از امکان ــره کام ــاجد. به ــژه مس وي

مســاجد
و  نظــارت  و  جوانــان  بــه  فرهنگــی  کارهــای  9-ســپردن 

همــکاری بــا آن هــا  
نامــه  و  قــَرآن  تربيتــی  هــای  شــيوه  کــردن  10-کاربــردی 
31 نهــج البالغــه در دعــوت بــه خــدا.. ماننــد اســتفاده از 
موضوعــات فطــری، بيــان تاريــخ و قصــص گذشــتگان، 
ــرای  ــات آن ب ــراه الزام ــه هم ــده آل ب ــه اي ــک جامع ــر ي تصوي

و... فرزنــدان 

یادداشت

بهانــه  بــه  گفــت:  يــزد  جمعــه  امــام    
کیمیای وطن

سکینه  ابو شمسیا

کــه موســيقی  افســردگی تــالش می کننــد 
کــه  کنســرت در اســتان بــه راه بيندازنــد، امــا بداننــد  و 
گســترش فســاد و بی بندوبــاری در  کارهــا باعــث  ايــن 
اســتان می شــود.دولت و مســؤوالن مســؤوليت دارنــد تــا 
بــه  فراهم ســازی وســايل جــذب جوانــان  بــه  نســبت 

کنند. فضاهای فرهنگی و مذهبی اقدام 
محمدرضــا  آيــت اهلل  وطــن،  کيميــای  گــزارش  بــه 
ناصــری در خطبه هــای ايــن هفتــه نمــاز جمعــه يــزد بــا 
کبــر  اشــاره بــه اينکــه هفتــه آينــده تولــد حضــرت علی ا
)ع( و روز جــوان اســت، اظهــار داشــت: غالــب جمعيــت 
کشــور مــا را جمعيــت جــوان تشــکيل می دهــد و بــا توجــه 
و  تــالش  تحــرک،  دوران  جوانــی،  دوران  اينکــه  بــه 
ــور ســالمت از ايــن دوره  ــد ســازوکار عب حرکــت اســت باي

باشــد. فراهــم  سرنوشت ســاز 
کار اين اســت  کــرد: بهتريــن  خطيــب جمعــه يــزد عنــوان 
کنيــم  کــه بســترهايی بــرای جوانــان و نوجوانــان فراهــم 
تــا جوانــان بــا فطــرت خدايــی و خداجــوی خــود آشــنا 
شــوند ضمــن اينکــه دولــت و مســؤوالن نيــز مســؤوليت 
دارنــد تــا وســايل جــذب جوانــان بــه فضاهــای فرهنگــی 
کننــد. کــز دينــی، ســپاه و بســيج را فراهــم  و مذهبــی، مرا

جوانــان  بــرای  بايــد  دولتمــردان  کــرد:  تصريــح  وی 
برنامــه  داشــته باشــند و رفــع مســائل و نيازهــای آنهــا بــه 
ــر  ــا را مدنظ ــتغال آنه کار و اش ــادی،  ــائل اقتص ــژه مس وي

قــرار دهنــد و موانــع را از ســر راه آنهــا بردارنــد.
آســيب های فضــای  بــه  اشــاره  بــا  ناصــری همچنيــن 
فضاهــای  کــرد:  عنــوان  امــروز  جامعــه  در  مجــازی 
قبــح  بــردن  بيــن  از  و  بی حجابــی  باعــث  مجــازی 
ايــن  کــه  اســت  مشــخص  و  می شــود  زشــت  اعمــال 
کار دشــمن اســت. آوردن ارکســترها و برگــزاری  اقدامــات 
کــه  بی خــود  منطــق  ايــن  بــا  موســيقی  کنســرت های 

دفــع افســد بــه فاســد می کننــد غلــط اســت و می شــود 
جامعــه را بــدون ايــن برنامه هــا شــاداب نــگاه داشــت 
کرد.امــام جمعــه  و از بدی هــا و فســاد نيــز جلوگيــری 
افســردگی  بهانــه  بــه  نيــز  يــزد  در  اظهــار داشــت:  يــزد 
اســتان  در  کنســرت  و  موســيقی  کــه  می کننــد  تــالش 
باعــث  کارهــا  ايــن  کــه  بداننــد  امــا  بيندازنــد،  راه  بــه 
می شــود. اســتان  در  بی بندوبــاری  و  فســاد  گســترش 
ــرت،  کنس ــيقی و  ــای موس ــه ج ــرد:  ب ک ــح  ــری تصري ناص
هــم  تــا  کنيــد  برگــزار  فرهنگــی  خــوب  جشــنواره های 
ع نباشــد و هــم نيازهــای جامعــه برطــرف  خــالف شــر
کــه دخترهــا  گــر چنيــن نکنيــد، يقيــن بدانيــد  شــود و ا
زيرزمينــی  قهوه خانه هــای  ســوی  بــه  پســرهايمان  و 
آنهــا  ســر  بــر  چــه  نيســت  معلــوم  و  می شــوند  هدايــت 

يــد. می آ
ک  خــورا آنهــا  بــرای  غربی هــا  اينکــه  بيــان  بــا  وی 
کــرد: مســؤوالن مــا  تــدارک ديده انــد، بيــان  فرهنگــی 
ک فاســد برنامــه ای اساســی  بايــد در مقابلــه بــا ايــن خــورا

کننــد. و اصولــی تدويــن 

اشــاره  بــا  طباطبايی نــژاد  آيــت اهلل   
کیمیای وطن

رضا امینی 

کــو در پــی  بــه ســالروز لغــو امتيــاز تنبا
ايــن  بيــان داشــت:  فتــوای ميرزاحســن شــيرازی 
اوليــن  اســت،  آموزنــده  و  مهــم  بســيار  داســتان 
کــه علمــای  ــود  ــان ايــن ب ــده ايــن جري نکتــه آموزن
ســعی  و  داشــته  را  نفــوذ  دغدغــه  هميشــه  مــا 

کشــور نفوذ نکند. می کردند دشــمن به 
ــف  ــت اهلل سيديوس ــن، آي ــای وط کيمي ــزارش  گ ــه  ب
نمــاز  ديــروز در خطبه هــای  طباطبايی نــژاد ظهــر 
جمعــه اصفهــان در ادامــه مبحــث خــود پيرامــون 
اعجــاز قــرآن در بعــد دســتورات اجتماعــی اظهــار 
داشــت: يکــی از دســتورات اجتماعــی قــرآن ايجــاد 

ــوده اســت. وحــدت و نهــی از تفرقــه ب
باورهــای  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
موجــود در بيــن اعــراب آن زمــان ادامــه داد: اعراب 
جاهلــی هــر يــک امتيازاتــی بــرای خــود قائــل بودنــد 
و همــواره بــر اســاس آنهــا بــا هــم می جنگيدنــد و 
بــار جنگجــو  کودکــی  از  نيــز  را  خــود   بچه هــای 

 می آوردند.
آيــت اهلل طباطبايی نــژاد بــا بيــان اينکــه اختــالف 
تصريــح  نــدارد،  پــی  در  چيــزی  شکســت  جــز  بــه 
از  طايفــه  دو  گــر  ا می فرمايــد  کريــم  قــرآن  کــرد: 
را  آنهــا  بيــن  کردنــد  اختــالف  هــم  بــا  مســلمانان 
ــد يکــی از آنهــا  ــر تشــخيص دادي گ کنيــد و ا اصــالح 
در حــال ظلــم اســت بــا ظالــم بجنگيــد تــا دســت از 

بــردارد. ظلــم 
امــام جمعــه اصفهــان همــه مشــکالت مســلمانان 
دشــمن  افــزود:  و  دانســت  اختــالف  از  ناشــی  را 
کــرده ايــن اختالفــات وجــود داشــته  همــواره ســعی 

باشــد.
نمــاز  دوم  خطبــه  در  طباطبايی نــژاد  آيــت اهلل 

جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه ســالروز لغــو امتيــاز 
کــو در پــی فتــوای ميرزاحســن شــيرازی بيــان  تنبا
آموزنــده  و  مهــم  بســيار  داســتان  ايــن  داشــت: 
ايــن  جريــان  ايــن  آموزنــده  نکتــه  اوليــن  اســت، 
را  نفــوذ  دغدغــه  هميشــه  مــا  علمــای  کــه  بــود 
کشــور نفــوذ ــه  ــد دشــمن ب  داشــته و ســعی می کردن

 نکند.
نکتــه  ديگــر  تبييــن  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
آموزنــده ايــن جريــان اظهــار داشــت: نکتــه دوم، 
فتــوای  بــا  کــه  تقليــد  مراجــع  از  مــردم  تابعيــت 
کوهــا را از بين  ميرزاحســن شــيرازی توتون هــا و تنبا
کــو نيــز  بردنــد و ســرانجام بــا ايــن دســتور امتيــاز تنبا

 لغو شد.
نماينــده ولــی فقيــه در اســتان اصفهــان بــا بيــان 
عليــه  ديــد  را  تاثيــر  ايــن  وقتــی  دشــمن  اينکــه 
کنيــم  دعــا  بايــد  افــزود:  کــرد،  اقــدام  روحانيــت 
گــم  را  راه  وگرنــه  باشــد  مــا  ســر  بــر  علمــا  ســايه 

کــرد. خواهيــم 

کرد: کید  امام جمعه یزد تا

گسترش فساد و بی بند و باری کنسرت عامل  موسیقی و 
کرد: کید   امام جمعه اصفهان با اشاره به فتوای میرزای شیرازی تا

کشور را داشته اند علما ی ما همیشه دغدغه نفوذ  دشمن به 

 ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل فائــو بــا اشــاره 
کمــک  کــه بيــش از 50 درصــد از مــردم يمــن بــه  بــه ايــن 
کــرد  هــای غذايــی فــوری نيازمندنــد، هشــدار داد و اعــالم 
اضطــراری  بودجــه  تاميــن  در  کوتاهــی  صــورت  در  کــه 
کشــور ميليــون هــا يمنــی بــا  کمــک بــه مــردم ايــن  بــرای 

يــک فاجعــه انســانی روبــه رو خواهنــد شــد.
ســازمان خواربــار وکشــاورزی ســازمان ملــل متحد‹فائــو‹ 
هــم  کــه  کــرد  اعــالم  درگزارشــی  پنجشــنبه  روز 

از  نيمــی  معــادل  نفــر  هــزار   400 و  ميليــون   14 کنــون  ا
غذايــی فــوری  هــای  کمــک  بــه  کشــور  ايــن   جمعيــت 

 نياز مندند.
کشــور بــه ايــن  کــه بيــش از نيمــی از مــردم ايــن  درحالــی 
کمــک هايــی  ــاز فــوری دارند،حجــم  کمــک هــا ني ــه  گون
کــه نهــاد هــای انساندوســتانه و بودجــه موجــود قــادر بــه 
ــود  ــای موج ــاز ه ــر از ني کمت ــب  ــتند، بمرات ــن آن هس تامي

کشــور اســت. غذايــی درايــن 

کــه همزمــان بــا تنگنــا هــا  کــرده اســت  نهــاد مذکــور اشــاره 
کشــور آفــت  و نارســايی هــای غذايــی وکشــاورزی درايــن 
ملــخ نيــز ســرمايه هــا و امکانــات بيــش از 100هــزار نفــر از 
کشــور را بــا مخاطــرات  کشــاورزان يمنــی در 5 ايالــت ايــن 
آوريــل  مــاه  هــای  وســيالب  کــرده  رو  روبــه  شــديدی 
نزديــک بــه 49 هــزار نفــر از مــردم ايــن ايالــت هــا را بــه 

ــت. ــرده اس ک ــد  ــاز من ــراری ني ــای اضط ــک ه کم
ايرنا

  وزيــر کشــور گفــت: امنيــت اجتماعــی و اخالقــی تنهــا گشــت ارشــاد و تذکــر دادن 
در خيابــان نيســت، بلکــه حيثيــت شــهروندان و ايــن کــه با ابــروی افــراد براحتی 
گــزارش ايرنــا  بــازی نشــود، يــک مســاله هــم در حــوزه امنيــت اخالقــی اســت.به 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی پنجشــنبه شــب در يــک نشســت خبــری در مشــهد 
کشــور در پاســخ بــه ســووالی در زمينــه عامــل  در پايــان همايــش اســتانداران 
گفــت: در شــبکه هــای اجتماعــی و  انتشــار عکــس هــای ›مينوخالقــی‹ هــم 
ــرای جامعــه دينــی مــا  کــه ب فضــای مجــازی عکــس هايــی از وی منتشــر شــد 
ــود زيــرا آبــروی مــردم ارزش و حرمــت  اقدامــی غيــر اخالقــی، زشــت و ناپســند ب

کســی عامــل ايــن اقــدام بــوده  گفــت :مهــم نيســت چــه  دارد.رحمانــی فضلــی 
گرفتــه و در ايــن راســتا روز دوم بعــد از ايــن  کــه شــکل  بلکــه مهــم تخلفــی اســت 
امــر بــه صــورت محرمانــه بــه نيــروی انتظامــی بــرای پيگيــری، ردزنــی ايــن امــر 
کــه  و معرفــی عامــل آن بــه قــوه قضايــی دســتور داده ايــم.وی بــا بيــان ايــن 
پيگيــری، شناســايی و برخــورد بــا ايــن فــرد عيــن قانــون اســت، افــزود: نيــروی 
ــکيل داده و در  ــه را تش ــده مربوط ــرده و پرون ک ــايی  ــرد را شناس ــن ف ــی اي انتظام
کــه مســتوجب  مســير قانــون، بايــد قــوه قضاييــه داوری نمــوده و حکــم بدهــد 
عقوبــت هســت يــا نــه.وی ادامــه داد: در دو روز اخيــر شــاهد دفــاع برخــی رســانه 

کــه ايــن عمــل بــه هيــچ وجــه قابــل دفــاع  کــرده انــد در حالــی  هــا از فــرد متخلــف 
کــه در يــک جامعــه اخالقــی  نيســت و بايــد همــه تــن بــه قانــون داده و بپذيريــم 
کيــد بــر ايــن که انســان هــا دارای  همــه بايــد مصــون باشــند.رحمانی فضلــی بــا تا
کشــور بــه عنــوان  حريــم هســتند و بايــد ايــن حريــم رعايــت شــود، افــزود: وزارت 
ــه  ــی را ب ــت اخــالق و اجتماع ــی و امني ــه اخــالق عموم ک ــری را  ــر ام ــوول، ه مس

کنــد.  خطــر بينــدازد از مجــاری قانونــی پيگيــری مــی 
گــروه  کــدام تفکــر، جنــاح و  کــه ايــن فــرد بــه  کنــد  گفــت: هيــچ فرقــی نمــی  وی 

مرتبــط اســت و هــر جنــاح و فــردی بايــد بــه قانــون پايبنــد باشــد.

کشور: برخورد با ناشر عکسی از مینو خالقی عین قانون است وزیر 

کيميــای وطــن، حجت االســالم  گــزارش  بــه 
خطبه هــای  در  نکونــام  محمدعلــی 
مصــالی  در  کــه  هفتــه  ايــن  جمعــه  نمــاز 
کــرد:  اظهــار  شــد  برگــزار  شــهر  ايــن  بــزرگ 
و  دشــمن  توطئه هــای  کــه  دينــی  جامعــه 
ويژگی هايــی می کنــد  خنثــی  را   فتنه گــران 

 دارد.
يکديگــر،  از  پشــتيبانی  کــرد:  تصريــح  وی 
کوشــش در اشــاعه امــر بــه  معــروف و نهــی از 
ــت زکات و... از  ــاز، پرداخ ــی نم ــر، برپاي منک
جملــه مهم تريــن ويژگی هــای ايــن جامعــه 

هســتند.
و  چهارمحــال  در  ولی فقيــه  نماينــده 
حضــرت  ميــالد  بــه  اشــاره  بــا  بختيــاری 
کبــر )ع( و روز جــوان ادامــه داد: جــوان  علی ا
فرهنگــی،  برنامه هــای  ســايه  در  انقالبــی 
و  منفعــل  گاهــی  امــا  می مانــد  انقالبــی 
کــه بايــد نســبت بــه آن  بی تفــاوت می شــوند 

بــود. حســاس 
کــه  بــا وجــود مفاســدی  کــرد:  وی تصريــح 
لعاب هــای مختلــف در جامعــه  و  رنــگ  بــا 
کــه جامعــه  خودنمايــی می کننــد می بينيــم 
بيــش از پيــش نيازمنــد انســان مؤثــر اســت 
و  جنگيــد  ناهنجاری هــا  بــا  بايــد  کــه  چرا

نباشــيم. بی تفــاوت  آن  بــه  نســبت 
کــرد: الزم اســت مســؤوالن  وی خاطرنشــان 
و دولت مــردان بــرای همــه نيازمندی هــای 
نظــام  کــه  چرا بســوزانند  دل  جامعــه 
نظــام  يــک  ايــران  اســالم  جمهــوری 
همه جانبــه اســت پــس هــم نيازهــای مــادی 

باشــد. مدنظــر  بايــد  معنــوی  هــم  و 
نکونــام بــا اشــاره بــه اينکــه ديــده می شــود 
کاری  ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق در راس
همچنــان  مســؤوالن  و  نمی گيــرد  صــورت 
کــرد: رکــود،  ج دارنــد اضافــه  اميــد بــه خــار
هنــوز  و...  مــردم  معيشــت  اقتصــاد، 

بــه  بايــد  وجــود  ايــن  بــا  امــا  نشــده  حــل 
داشــته توجــه  نيــز  مــردم  معنــوی   مســائل 

 باشيم.
و  چهارمحــال  در  ولی فقيــه  نماينــده 
روز  ارديبهشــت ماه   30 بــه  بختيــاری 
عنــوان  و  کــرد  اشــاره  جمعيــت  ملــی 
شــاخص  يــک  امــروز  جمعيــت  داشــت: 
اهل بيــت  مکتــب  طرفــداران  نظــر  از  هــم 
اجتماعــی و  سياســی  نظــر  از  هــم   و 

 است.
درســت  داد:  ادامــه  شــهرکرد  جمعــه  امــام 
عــراق  و  ســوريه  در  کــه  دشــمن  اســت 
ولــی دشــمنی  نمی شناســند  ســنی  و  شــيعه 
اســت  اهل بيــت  پيــروان  بــا  آن هــا  اصلــی 
معنــا جمعيــت  اهميــت  اينجــا  در   و 

 می يابد.
آن  رأس  در  و  دنيــا  خيــز  بــه  نکونــام 
اســتقرار  بــرای  هم پيمانانــش  و  آمريــکا 
در  تروريســم  بــا  مبــارزه  بانــام  تروريســم 
کــرد:  کيــد  تأ و  اشــاره  برداشــته  منطقــه 
ضايعــه  نباشــد  بصيــرت  و  هوشــياری  گــر  ا
آن روز بــه روز بيشــتر خواهــد شــد و بايــد از 
هــر  و  جمعيــت  بصيــرت،  حضــور،  لحــاظ 
کــه اقتــدار را بــه دنبــال دارد فعــال  موضوعــی 
تســلط مــا  بــر  نتواننــد  شــياطين  تــا   باشــيم 

 يابند.

مجلــس،  خارجــی  سياســت  و  ملــی  امنيــت  کميســيون  عضــو 
عامــل  و  منطقــه  هــای  بحــران  تمــام  ريشــه  قطعــا  گفــت: 
در  اســت،  عربســتان  دولــت  تروريســتی،  هــای  گــروه  ايجــاد 
هــا،  ســعودی  ثروتمنــد  و  بيــکار  شــاهزاده  هــزار   6 کنونــی  شــرايط 
عهــده  بــر  را  منطقــه  ســطح  در  تروريســم  از  حمايــت   مســئوليت 

دارند.
بــه  کنــش  وا کيميــای وطن،محمدحســن آصفــری در  گــزارش  بــه 
کمــک 80 ميليــون دالری پادشــاه  ح شــده دربــاره  موضوعــات مطــر
تريــن  بــزرگ  کنونــی  شــرايط  در  گفــت:  نتانياهــو،  بــه  عربســتان 
بــه  هــا  تروريســت  و  اســت  ســعودی  نظــام  هــا،  تروريســت  حامــی 
تأميــن  مالــی  و  تســليحات  تجهيــزات،  حــوزه  در  مــداوم   صــورت 
مــی شــوند.  نماينــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره 
يمــن  عــراق،  ســوريه،  در  هــا  تروريســت  از  عربســتان  حمايــت  بــه 
و  منطقــه  هــای  بحــران  تمــام  ريشــه  قطعــا  داد:  ادامــه  لبنــان،  و 
گــروه هــای تروريســتی، دولــت عربســتان اســت، در  عامــل ايجــاد 
هــا،  ســعودی  ثروتمنــد  و  بيــکار  شــاهزاده  هــزار   6 کنونــی  شــرايط 
عهــده بــر  را  منطقــه  ســطح  در  تروريســم  از  حمايــت   مســئوليت 

 دارند.
کشــوری، ايــران را بــه  کنونــی مقامــات  کــرد: در شــريط    وی تصريــح 
کنند، که خــود ميلياردها دالر  حمايــت از تروريســم در يمــن متهــم می 
کــرده اســت، از ايــن رو اظهــارات اخيــر  کشــتار مســلمانان هزينــه  بــرای 
وزير خارجه ســعودی، بســيار بزرگ تراز جايگاه وی اســت و الجبير به 
جــای اظهــار نظــر دربــاره جمهــوری اســالمی، پاســخ هــای الزم دربــاره 
 حمايــت از احمــد الماجــد عامــل تروريســتی ســفارت ايــران در لبنــان را 

بدهد.

ــمن  ــد دش ــان باي ــت: جوان گف ــان  کرم ــت  ــه موق ــام جمع      ام
کیمیا ی وطن 
 حسین عبدالهی

شــناس باشــند و بداننــد دشــمن بــا چــه ابــزاری در آنــان نفــوذ 
کنــد تــا از حقايــق بــاز بمانيــد و چيزهايــی در  و شــما را ســرگرم مســائل واهــی مــی 
کــه شــما را در ايمــان و اعتقــادات ملــی  کنــد  فضاهــای مجــازی پخــش مــی 

سست کنند و بايد برخالف آن عمل کنيد.
کيميــای وطنــا حجــت االســالم مهــدی عــرب پــور در خطبــه هــای  گــزارش  بــه 
نمازجمعــه کرمــان در مصلــی امــام علــی )ع( گفــت: مومنــان و مســلمانان بايد از 
يکديگــر حمايــت معنــوی داشــته باشــند و تــالش کننــد حرمــت و آبروی افــراد در 

جامعــه حفــظ و مراقبــت شــود.
کنيــم  کــرد: بايــد بــه تناســب شــخصيت و جايــگاه افــراد ســعی  کيــد  وی تا
کنيــم و حرمــت را حفــظ و شــخصيت انســان هــا حتــی غيــر مســلمان  آبــروداری 

را لگدمــال نکنيــم.
وی گفــت: امــروز وضعيتــی پيــدا کرديــم بويــژه بــا فضاهــای مجــازی و در برخــی 
جاهــا، ناجوانمردانــه حرمــت افــراد لگدمــال، توهيــن و جســارت مــی شــود و 
اينهــا حقوقــی اســت کــه ضايــع مــی شــود و بايــد خيلــی مراقــب باشــيم و تــا جايی 

کــه مــی توانيــم حمايــت معنــوی داشــته باشــيم.
گاهــی در برخــی عکــس هــا دســتکاری هايــی و  کرمــان افــزود:  خطيــب جمعــه 
کــه باعــث بــی آبرويــی افــراد مــی شــود و بايــد دفــاع و  چيــزی را پخــش مــی کننــد 
حمايــت معنــوی کنيــم و جايــی کــه مصلحــت کشــور و ديــن باشــد تکليــف چيــز 

ديگــری اســت و بايــد رعايــت و دقــت شــود.
وی يکــی از حقــوق ديگــر در حمايــت معنــوی را گذشــت از لغــزش هــا برشــمرد و 
گــذرد مــا هــم بــه عنــوان  کــه خداونــد از لغــزش هــای مــا در مــی  گفــت: همانطــور 
کــه امــکان دارد از لعــزش و خطــای  مســلمان و مومــن و پيــرو خداونــد تــا جايــی 

کنيــم. افــراد گذشــت 
کبــر )ع( در يازدهــم ماه شــعبان و  وی بــا اشــاره بــه ســالروز والدت حضــرت علــی ا
روز جــوان ادامــه داد: جوانــان کســانی هســتند کــه آينــده ايــن انقــالب و مملکت 
کــه بــرای اســتقالل ايــن  را بايــد در دســت بگيرنــد و وارث خــون هايــی باشــند 

مملکــت ريختــه شــده اســت.
حجــت االســالم عــرب پــور ادامــه داد: بنابرايــن شــما مســئولين ســنگينی داريد و 
بــرای انجــام ايــن مســئوليت دو چيــز بايــد داشــته باشــيد يکــی تقوا و خودســازی 

و ديگــر مجهــز شــدن بــه ســالح علــم اســت.
بــا چــه  بايــد دشــمن شــناس باشــند و بداننــد دشــمن  گفــت: جوانــان  وی 
کنــد تــا از حقايــق  ابــزاری در آنــان نفــوذ و شــما را ســرگرم مســائل واهــی مــی 
شــما  کــه  کنــد  مــی  پخــش  مجــازی  فضاهــای  در  چيزهايــی  و  بمانيــد  بــاز 
عمــل آن  برخــالف  بايــد  و  کننــد  سســت  ملــی  اعتقــادات  و  ايمــان  در   را 

 کنيد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 جوان انقالبی در سایه برنامه های فرهنگی، 
انقالبی می ماند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس : عضو 

۶ هزار شاهزاده سعودی، مسئولیت 
حمایت از تروریسم را بر عهده دارند

کرمان:  خطیب جمعه 

جوانان باید دشمن شناس باشند وابزار 
نفوذ او را بشناسند

سازمان ملل: یمن با فاجعه انسانی روبه رو است

حتما بخوانید!
وزیر کشور: برخورد با ناشر عکسی.. شنبـــــه  25 اردیبهشت ماه 21395
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کیفیت در خطوط  کسب رکورد 
نورد سرد فوالد مبارکه

 رییــس واحدهــای اســکین پــاس و تمپرمیــل ناحیــه 
کیفــی در خطــوط  بــه تحــول  اشــاره  بــا  نــورد ســرد 
نــورد اســکین پــاس و تمپــر میــل در ســال 1394 بــا 
ــی  ــژه و صادرات ــوالت وی ــد محص ــن تولی گرفت ــر  در نظ
کســب  گفــت: خطــوط اســکین پــاس و تمپــر میــل بــا 
کیفــی  کیفیــت 99.31 درصــد در ســال 94 بــه رکــورد 
کــه  ایــن در حالــی اســت  جدیــدی دســت یافــت و 
کیفیــت  بــا   93 ســال  در  واحــد  ایــن  قبلــی  رکــورد 
98.86 درصــد بــه ثبــت رســیده بــود، ضمــن اینکــه 
کیفیــت در  کســب رکــورد  از نــکات بــارز ایــن موفقیــت 
کیفیــت 99.5  کــه بــا  خــط اســکین شــماره یــک بــود 
درصــد حاصــل شــد بطوریکــه رکــورد قبلــی ایــن واحــد 
کیفیــت 98.71 درصــد در ســال 90 محقــق شــده  ــا  ب
بــود. عبدالرحیــم صادقــی بــا اشــاره بــه تولیــد حجــم 
اســکین  خطــوط  در  ویــژه  محصــوالت  از  زیــادی 
شــرایطی  در  موفقیــت  ایــن  گفــت:  میــل،  تمپــر  و 
کــه ایــن واحــد توانســت مقــدار 82430  بدســت آمــد 
MB )جهــت بدنــه خــودرو(  تــن محصــوالت ویــژه 
را  از محصــوالت صادراتــی  قابــل توجهــی  و حجــم 
در ســال 94 و همچنیــن محصــوالت ویــژه DR8 را 
ــرد  ــوالت س ــن محص کیفی تری ــزء  ــه ج ک ــد  ــد نمای تولی
واحدهــای  رییــس  می آیــد.  بشــمار  انــدود  وقلــع 
اســکین پــاس و تمپرمیــل ناحیــه نــورد ســرد یــادآور 
تولیــد  زنجیــره  از  دو  و  یــک  اســکین  شــد: خطــوط 
خطــوط  از  میــل  تمپــر  خــط  و  ســرد  محصــوالت 
زنجیــره قلــع انــدود می باشــند و نقــش بــه ســزایی 
کیفیــت تولیــد محصــوالت ســرد و قلــع  در بــاال بــردن 
کســب  انــدود ایفــا می کننــد. وی در ادامــه بــه عوامــل 
گفــت: انجــام صحیــح و  ایــن موفقیــت اشــاره نمــود و 
کاری، ارتبــاط مؤثــر  کنتــرل فرآینــد و دســتورالعملهای 
بــا خطــوط همجــوار و واحــد کنتــرل کیفــی نــورد ســرد، 
انجــام بــه موقــع و صحیــح تعمیــرات، افزایــش آمــاده 
کاری خــط و جلوگیــری از بــروز حــوادث و نتیجــه  بــه 
و  کیفیــت محصــوالت  برافزایــش  تأثیرمســتقیم  آن 
کارکنــان ایــن واحــد از جملــه  همچنیــن تــوان دانشــی 
از  پایــان  در  صادقــی  می آیــد.  بشــمار  عوامــل  ایــن 
حمایــت مدیریــت نــورد ســرد، مدیریــت محصــوالت 
گــروه فنــی تولیــد و تعمیــرات  پوششــی و همــکاری 
ریــزی  برنامــه  واحــد  و  کیفــی  کنتــرل  ســرد،  نــورد 
کارکنــان واحــد اســکین و تمپرکــه نقــش  نــورد ســرد و 
کلیــدی در ایــن موفقیــت داشــتند، تشــکر و قدردانــی 

ــود. نم

طراحی سامانه ملی امالک
طراحــی  بــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
اشــاره  کشــور  اســکان  و  ک  امــا ملــی  ســامانه 
خالــی  از  یکســال  گذشــت  از  پــس  گفــت:  و  کــرد 
جریمــه مشــمول  مســکونی  واحدهــای   مانــدن، 

 می شوند. 
قانــون  اجــرای  خصــوص  در  مظاهریــان  حامــد 
ــی اظهــار داشــت: اجــرای  ــر خانه هــای خال مالیــات ب
مالیــات بــر خانه هــای خالــی نیــاز بــه یــک ســامانه ای 
کــه مــا در حــال طراحــی ایــن ســامانه هســتیم  دارد 
کــه بــه زودی آمــاده می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
خانه هایــی  از  اول  ســال  در  کــه  آمــده  قانــون  در 
نشــود،  دریافــت  مالیــات  هســتند،  خالــی  کــه 
افــزود: بنابرایــن پــس از اجــرای قانــون مالیــات بــر 
خانه هــای خالــی در ســال اول وصولــی از ایــن منبــع 
ــی بــودن  ــا زمانیکــه بیــش از یکســال از خال نداریــم ت
گذشــته باشــد. معــاون وزیــر راه و شهرســازی  واحــد 
بــا اشــاره بــه اینکــه تعییــن مالیــات بــر عهــده ســازمان 
ــازی  ــت: وزارت راه و شهرس گف ــت،  ــی اس ــور مالیات ام
ک را طراحــی  فقــط ســامانه مربــوط بــه اطاعــات امــا
در  ک  امــا بــه  مربــوط  اطاعــات  تمامــی  و  می کنــد 
ایــن ســامانه بــه ثبــت می رســد. مظاهریــان ادامــه 
داد: ایــن ســامانه بــا ســامانه های دیگــر دســتگاه ها 
ک و اســکان  هــم افزایــی دارد و بــه ســامانه ملــی امــا
ک  کشــور تبدیــل می شــود تــا تمامــی اطاعــات امــا
ــر روی آن بــه ثبــت برســد بــه همیــن دلیــل طــوری  ب
ارتبــاط  ســامانه ها  دیگــر  بــا  کــه  می شــود  طراحــی 

داشــته باشــد.

 فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت 
به اروپا

کــرات جدیــد  معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه آغــاز مذا
بــرای  آســیایی  و  اروپایــی  نفتــی  شــرکت های  بــا 
فــروش نفــت، از افزایــش صــادرات نفــت ایــران بــه 
اروپــا بــه 600 هــزار بشــکه در روز خبــر داد. رکــن الدین 
نفــت  صــادرات  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  جــوادی 
گفــت: مهم تریــن  ایــران بــه بازارهــای شــرق اروپــا 
کتیــک فــروش نفــت خــام ایــران در  اســتراتژی و تا
قراردادهــای  امضــای  و  عرضــه  پســاتحریم  دوره 
کننــدگان اصلــی و نهایــی اســت.  فــروش بــا مصــرف 
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اعــام اینکــه 
کنندگانــی بــوده  اولویــت فــروش نفــت بــه مصــرف 
کــرد: بــر ایــن  کــه دارای پاالیشــگاه هســتند، تصریــح 
اســاس ســعی و سیاســت شــرکت نفــت آن اســت تــا 
کننــدگان نفــت وارد  الن، واســطه ها و توزیــع  بــا دال

معاملــه نشــود.
کیــد بــر اینکــه بــر اســاس   معــاون وزیــر نفــت بــا تا
تمرکــز  متعــددی  بازارهــای  روی  بــر  سیاســت  ایــن 
قراردادهــای  کنــون  تا کــرد:  بیــان  کرده ایــم، 
اویــل  لــوک  شــرکت های  بــا  یــاران  نفــت  فــروش 
و  ایتالیــا  ســاراس  اســپانیا،  سپســای  روســیه، 
تــا  و  شــده  اجرایــی  و  عملیاتــی  یونــان  پتروهلیــک 
فــروش  دیگــر  قــرارداد  چندیــن  تابســتان  از  پیــش 
خواهــد عملیاتــی  اروپایــی  شــرکت های  بــه   نفــت 

 شد.

اخبار اقتصادی

   اصطــاح »پرداخــت وام« در مــدت زمــان نیم 
سرویس  اقتصاد

  بردیا عباس زاده

یــا یــک ســاعت توســط شــرکت های فعــال در 
بخــش  در  همــواره  گذشــته  ســال های  در  ســرمایه  بخــش 
ایــن  و  می شــد  ج  در کثیراالنتشــار  روزنامه هــای  گهی هــای  آ
کان بــه متقاضیــان ســودهای  شــرکت ها بــا پرداخــت وام هــای 
طریــق  ایــن  از  بســا  چــه  و  می زدنــد  جیــب  بــه  را  هنگفتــی 
مشــکاتی را بــرای نظــام اقتصــادی، مالــی و ســرمایه ای کشــور و 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــود اینک ــا وج ــد. ب ــاد می کردن ــراد ایج ــی اف برخ
فعالیــت اینگونــه شــرکت ها را ممنــوع اعــام کــرده و بارها نســبت 
بــه غیرقانونــی بــودن عملکــرد آنهــا هشــدار داده اســت امــا هنــوز 
ــود،  ــام می ش ــا اع ــن روزنامه ه ــی در همی گهی های ــن آ ــم چنی ه
فعالیتشــان  بــودن  غیرقانونــی  بدلیــل  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا 
ــه »پرداخــت فــوری ســرمایه« تغییــر  اصطــاح پرداخــت وام را ب
ــا از ایــن طریــق بــدون جلــب توجــه بــه فعالیت هــای  داده انــد ت
خــود ادامــه دهنــد. طــی ســال های گذشــته پــس از اینکــه بانــک 
کنــش نشــان داد و  مرکــزی نســبت بــه فعالیــت ایــن شــرکت ها وا
گهی هایــی را در صفحــات خــود  کــه چنیــن آ از روزنامه هایــی 
کــه ایــن شــیوه را متوقــف  کــرد  منعکــس می کردنــد، درخواســت 
گهی هــا متوقــف شــد امــا  ج ایــن آ ــرای مــدت زمانــی در کننــد، ب
حــال شــرکت های فعــال در بخــش پرداخــت وام هــای فــوری 
دوبــاره بــازار فعالیــت خــود را از طریــق همین دســت تبلیغات داغ 

کرده اند و مشتریان بسیاری هم دارند.
  وام در ازای طال و خودرو

توســط  وام هــای خــرد  ویــژه  بــه  وام  پرداخــت  کــه  زمانــی  در 
ــرای دریافــت یــک وام ازدواج  بانک هــا متوقــف شــده و حتــی ب
بــا  ایــن شــرکت ها  مانــد،  نوبــت و صــف  ماه هــا در  بایــد  هــم 
کــه می گیرنــد، وام هایــی را  کــه دارنــد و ســودهایی  شــیوه هایی 

بــه صــورت فــوری و حتــی نیــم ســاعته و یــک ســاعته بــدون نیــاز 
بــه ضامــن بــه متقاضیــان می پردازنــد. برخــی از ایــن شــرکت ها 
ــی از  ــد، برخ ــازار را دارن ــن ب ــدت در ای ــی م ــت طوالن ــابقه فعالی س
آنهــا پرداخــت فــوری وام بــه دارنــدگان طــا و ســکه بــا چــک، 
ــط  ــر قس ــد و در ه ــام می دهن ــا را انج ــد ارزش ط ــا 90 درص 100 ی
گیرنــده  بخشــی از طــای دریافــت شــده بــه عنــوان وثیقــه را بــه 
وام بــاز می گرداننــد. پرداخــت فــوری وام بــه دارنــدگان خــودرو تــا 
50 درصــد ارزش خــودرو بــدون انتقــال ســند هــم شــیوه دیگــری 

کــه آنهــا بــکار می برنــد. اســت 

  وثیقه خط رند یا فرش نفیس
گهی هــای آن هــا تأمــل برانگیــز اســت، پرداخــت آســان  برخــی از آ
کمتــر از  و فــوری وام در ازای وثیقــه خــط رنــد یــا فــرش نفیــس در 
10 دقیقــه یــا 5 دقیقــه، پرداخت وام تــا 60 درصد خودروی مدل 
بــاال، تــا 80 درصــد قیمــت ســیم کارت، پرداخــت وام از یــک تا 15 
میلیــون تومــان ویــژه کارمنــدان دولــت و بازنشســتگان با چک و 
پرداخــت وام بــه هــر میــزان بــا ســند مســکونی تهــران نیــز بخــش 
ح می کننــد  دیگــری از ایــن تبلیغــات اســت. برخــی از آنهــا مطــر
ــه  ــه ســودهای دریافتی شــان شــرعی و براســاس عقــود مضارب ک

کــم تــا  کیــد هــم می کننــد، پرداخــت وام از مبالــغ  اســت و بــر آن تا
میلیاردهــا تومــان هــم در بیــن آنهــا وجــود دارد، پرداخــت وام بــا 
کمتریــن هزینــه یــا پرداخــت وام بــه بــرای خریــد اتومبیل هــای 
ــرای  ــا ب ــی از آنه ــود. برخ ــده می ش ــن دی ــن بی ــم در ای ــی ه خارج
کــه  کننــد، می گوینــد  اینکــه اعتمــاد مشتریان شــان را جــذب 
می شــود. انجــام  محضــر  در  و  وکیــل  حضــور  در  کارهــا  تمــام 
گیرانــه  کــه نظــام بانکــی هــر روز شــرایط ســخت  در شــرایطی 
تــری را بــرای پرداخــت وام اعمــال می کنــد، ایــن شــرکت ها بــا 
کــه دارنــد، خــاء  گرفته انــد و شــگردهایی  کــه بــه کار  شــیوه هایی 
کرده انــد،  پرداخــت وام بــه صــورت فــوری و بــدون ضامــن را پــر 
کانــی را  کننــدگان وام بایــد بازپرداخت هــای  گرچــه دریافــت 
کان نظــام بانکــی  انجــام دهنــد. بهــره ایــن وام هــا از ســودهای 
خ هــا ماننــد  گرچــه عنــوان می کننــد ایــن نر هــم بیشــتر اســت و 
خ هــای ســود بانکــی متعــارف اســت امــا بیــش از 37، 38  نر
کــه بــه صــورت  گاهــی دو ســوم مبلغــی  درصــد ســود می گیرنــد و 

وام دریافــت شــده، بایــد بــه عنــوان ســود بازپرداخــت شــود.
   وام بدون سپرده

منــوط  را  وام  پرداخــت  بانک هــا  اغلــب  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
کرده انــد امــا ایــن شــرکت ها بــدون اینکــه  گــذاری  بــه ســپرده 
ســپرده ای در آنهــا انجــام شــود، وام می دهنــد. در عیــن حــال 
گذاشــته باشــید، انتقــال  گــرو  کــه ســند ملــک یــا خــودرو را  زمانــی 
ســند غیرممکــن اســت و فقــط مــال مذکــور توقیــف می شــود. 
البتــه اقســاط بازپرداختــی ایــن وام هــا بســیار بــاال اســت، بــه 
دریافــت  وام  میلیــون   50 حــدود  مبلغــی  گــر  ا نمونــه  عنــوان 
کمتــر از مــدت یکســال بایــد  شــده باشــد، ایــن میــزان وام در 
بازپرداخــت غیــره  و  کارمــزد  و  ســود  بــا  همــراه  و   بازپرداخــت 

 شود. 

وام میلیاردی در سه سوت

بازار داغ شرکت های پرداخت وام

مدیرعامــل یــک شــرکت خودرویــی دربــاره آخریــن نتایــج 
کــره بــا شــرکت ســیتروئن بــرای آغــاز فعالیــت در ایران  مذا
ــا  کــرات بــرای آغــاز همــکاری مشــترک ب کــرد:  مذا اظهــار 
شــرکت های مختلــف اروپایــی و چینــی از طریــق شــرکت 
ســایپا در حــال انجــام اســت. فریبــرز شــهباز در نشســت 

کــرد: در نهایــت ســایپا  خبــری اظهــار 
کاشــان یــک شــریک معتبــر خارجــی 
آن  محصــوالت  و  داشــت  خواهــد 
ایــن ســایت تولیــد خواهــد شــد.  در 
وی بــا بیــان اینکــه نــوع مشــارکت بــا 
شــریک خارجــی بــه صــورت 50، 50 
کــرد: بــرای  خواهــد بــود، خاطرنشــان 
شــرکت های  بــا  مشــترک  همــکاری 
کــه  کــره شــده  خارجــی متعــددی مذا
برخــی در حــال نهایــی شــدن اســت. 

ــه  ــاره ورود ایــن شــرکت ب کاشــان درب مدیرعامــل ســایپا 
گذشــته در ایــن  کــرد: بررســی هایی در  بــازار ســهام اظهــار 
ــرای  گرفتــه اســت، امــا فعــًا تصمیمــی ب زمینــه صــورت 
ــی  ــد آزمایش ــاز تولی ــهباز از آغ ــم. ش ــورس نداری ــه ب ورود ب

کــرد:  خــودرو چانــگان CS35 خبــر داد و خاطرنشــان 
 تــا پایــان خــرداد ایــن خــودرو بــه تولیــد انبــوه خواهــد

 رسید. 
اول 21 درصــد  ســال  در  ایــن محصــول  داخلی ســازی 
ــازی  ــد آن داخلی س ــد 40 درص ــال دوم تولی ــوده و در س ب
خــودرو  کــرد:  اظهــار  وی  شــد.  خواهــد 
صــورت  بــه  کــه  اتوماتیــک   CS35
قیمــت  بــه  بــود  شــده  وارد   CBU
امــا  شــد،  عرضــه  تومــان  میلیــون   83
 62 کشــور  در  تولیــدی   CS35 قیمــت 
میلیــون تومــان خواهــد بــود. شــهباز در 
بــه اینکــه در صــورت همــکاری  پاســخ 
سرنوشــت  خارجــی  خودروســازان  بــا 
چــه  فعلــی  تولیــدی  محصــوالت 
کــرد: تولیــد  خواهــد شــد؟ خاطــر نشــان 
ــازار آن هــا وجــود دارد  کــه ب ــا زمانــی  ــی ت محصــوالت فعل
ادامــه خواهــد داشــت. البتــه در فراینــدی چنــد ســاله، 
 محصــوالت جدیــد جایگزیــن محصــوالت فعلــی خواهند

 شد.

کاشان یک شریک معتبر خارجی خواهد داشت سایپا 
معــاون ســابق دیــوان محاســبات، ســقف مجــاز حقــوق 
گفــت: بایــد بــا بازرســی های  کــرد و  مدیــران را اعــام 
پرداختی هــای  جلــوی  مدیــران،  آمــوزش  و  مســتمر 
گرفــت. عبــاس محســنی دربــاره مبنــای  غیــر قانونــی را 
 58 ســال  در  انقــاب  شــورای  گفــت:  حقــوق  تعییــن 

کثــر و حداقــل  الیحــه قانونــی »حدا
و  شــاغل  مســتخدمین  حقــوق 
بازنشســتگان و آمــاده بــه خدمت« 
کــه هنــوز برقــرار  کــرد  را تصویــب 
اســت و شــامل همــه دســتگاه های 
عمومــی و دولتــی می شــود. وی بــا 
ــه  ک ــر حقوقــی  کث ــان اینکــه حدا بی
کــرده  تعییــن  قبــل  ســال  دولــت 
بــود، 7 برابــر حداقــل حقــوق بــود، 
حداقــل  پارســال  کــرد:  اضافــه 

کــه 7 برابــر آن،  حقــوق حــدود 750 هــزار تومــان بــود 
محســنی  می شــود.  تومــان  هــزار   250 و  میلیــون   5
العــاده  فــوق  یــا  خــاص  اضافــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
کــرد: براســاس قانــون  خــاص، مســتمر نیســت، تصریــح 

مدیــران  حقــوق  حتــی  کشــوری،  خدمــات  مدیریــت 
عامــل بایــد توســط دولــت تعییــن شــود، بنابرایــن نبایــد 
ــابق  ــاون س ــود. مع ــتر ش ــوق بیش ــل حق ــر حداق از 7 براب
گفــت:  کشــور  محاســبات  دیــوان  حسابرســی  و  فنــی 
پرداخــت  قابــل  قبــل  ســال های  کاری هــای  اضافــه 
بگــذرد،  یــک ســال  وقتــی  زیــرا  نیســت، 
نمی توانــد تأمیــن تعهــد شــود. محســنی 
اظهارداشــت: حــدود 15 دســتگاه نظارتــی 
دیــوان  آن هــا  مهم تریــن  کــه  داریــم 
کشــور،  کل  محاســبات، ســازمان بازرســی 
مدیریــت  ســازمان  حسابرســی،  ســازمان 
اســت.  حســاب  ذی  و  ریــزی  برنامــه  و 
وی بــه اهمیــت و لــزوم آمــوزش مدیــران 
بایــد  قوانیــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  هــم 
شــفاف باشــد. محســنی بــا بیــان اینکــه 
در بســیاری از ســازمان ها هــم پرداختی هــای اضافــه 
گفــت: بــه علــت متعــدد بــودن آنهــا و  انجــام می شــود، 
محــدود بــودن بازرســان رســیدگی بــه همــه آنهــا مقــدور 

نیســت.

گفــت: قیمــت دو محصــول دنــا  گــروه صنعتــی ایــران خــودرو  مدیرعامــل 
کــه قیمت گــذاری آنهــا از ســوی شــورای رقابــت آزاد  و تنــدر 90 اتوماتیــک 

شــده اســت، افزایــش نمی یابــد.
کــردن  ج  کــرد: مصوبــه شــورای رقابــت در خــار ع اظهــار   هاشــم یکــه زار
دو خــودروی دنــا و تنــدر 90 اتوماتیــک از شــمول قیمت گــذاری اقــدام 
کاس و ســطح قیمتــی دارای  درســتی اســت زیــرا ایــن دو خــودرو از نظــر 

چندیــن رقیــب در بــازار خــودروی داخلــی هســتند.
خــود  ســهم  افزایــش  و  رقابــت  دنبــال  بــه  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــرای  برنامــه ای  حاضــر  حــال  در  بنابرایــن  هســتیم  خــودرو  بــازار  در 
و  نداشــته  اتوماتیــک   90 تنــدر  و  دنــا  خــودروی  دو  قیمــت  افزایــش 
خواهنــد  عرضــه  فعلــی  قیمت هــای  بــا  همچنــان  خــودرو  دو   ایــن 

شد.
جلســه  جدیدتریــن  در  کــرد:  اعــام  رقابــت،  شــورای  رییــس  اخیــرًا   
از  اتوماتیــک   90 تنــدر  و  دنــا  خــودروی  دو  شــد  مصــوب  شــورا  ایــن 
کــرده  ج شــوند. رضــا شــیوا اظهــار  حــوزه قیمت گــذاری ایــن شــورا خــار
در  و  اســت  شــده  آزاد  خــودرو  دو  ایــن  قیمــت  حاضــر  حــال  در  بــود: 
رقابــت دیگــر  خودروهــای  بــا  می تواننــد  و  دارنــد  قیمتــی  رقیــب   بــازار 

کنند.  

کاهــش چشــمگیر لبنیــات خبــر داد  گاوداران از  رئیــس انجمــن صنفــی 
ازای صــادرات هرکیلوگــرم شیرخشــک  در  دولــت  اســت  قــرار  گفــت:  و 
کــه مــا منتظــر ابــاغ ایــن موضــوع  کنــد   4000 تومــان یارانــه پرداخــت 

هستیم.
ایــران  لبنیــات  صــادرات  چشــمگیر  کاهــش  از  مقدســی  احمــد  ســید   
و  اروپایــی  کشــورهای  اظهارداشــت:  و  داد  خبــر  عیــد  از  پــس  ایــام  در 
کشــورهایی ماننــد ترکیــه و مصــر بــرای صــادرات هرکیلوگــرم شیرخشــک 
کــه  شــان حــدود 2 یــورو یارانــه و مشــوق صادراتــی پرداخــت می کننــد 
ــا  ــد. وی ب ــران را بگیرن ــی ای ــازار صادرات همیــن عامــل باعــث شــده آنهــا ب
ــرای  ــه ب ک ــر ایــن موضــوع شــدیم  ــا از یــک مــاه قبــل پیگی بیــان اینکــه م
کلیــات ایــن  گفــت:  صــادرات لبنیــات مشــوق صادراتــی پرداخــت شــود، 
امــر در تصویــب و آییــن نامــه اجرایــی آن هــم تدویــن شــده اســت ضمــن 
اینکــه امیــدوار هســتیم هرچــه زودتــر توســط دولــت تصویــب نهایــی 
امیــدوار  کــرد:  گاوداران اضافــه  انجمــن صنفــی  رئیــس  ابــاغ شــود.  و 
کارخانجــات اعــام  کــه  کار بــازار رونــق بگیــرد چــرا  هســتیم بــا انجــام ایــن 
کاهــش می دهنــد  کرده انــد بــا ادامــه رونــد فعلــی ظرفیــت تولیدشــان را 
ــه ــی مواج ــوالت لبن ــت محص ــا انباش ــه و ب ــش یافت کاه ــادرات  ــه ص ک  چرا

 هست.

مشــاور وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه 20 ســد در آســتانه ســرریز شــدن قــرار دارد 
گفــت: 67 درصــد مخــازن ســدها ُپــر اســت. محمــد حــاج رســولی ها بــا 
کــه آمــار آب آنهــا رصــد  کشــور  ــه اینکــه از مجمــوع 167 ســد مهــم  اشــاره ب
می شــود، آب مخــزن حــدود 50 ســد بیــش از 95 درصــد ظرفیــت آنهــا بــوده 
گفــت: بــا مدیریــت افزایــش خروجــی آب  کــه آمــاده ســرریز شــدن اســت، 
ــاور  ــدیم. مش ــد ش ــداد س ــن تع ــرریز ای ــع از س ــرژی مان ــت ان ــش دریاف و افزای
وزیــر نیــرو اظهارداشــت: ذخیــره آب ســدها 34 میلیــارد متــر مکعــب بــرآورد 
کــه وظیفــه تأمیــن آب شــرب را بــر عهــده دارد، در  می شــود. ایــن ســدها 

ــوب اســت.  شــرایط مطل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه غیــر از دو ســد درودزن در فــارس و زاینــده 
و  نفــر هســتند  میلیونهــا  شــرب  آب  کننــده  تأمیــن  کــه  اصفهــان  در  روز 
کشــور  ســدهای  ســایر  دارنــد،  آب  کمبــود  و  جــدی  محدودیت هــای 
ســد   20 حــدود  اظهارداشــت:  اســت،  گرفتــه  قــرار  مطلوبــی  شــرایط  در 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رســولی ها  حــاج  اســت.  شــدن  ســرریز  حــال  در 
 1800 تــا   1700 حــدود  کــه  دارد  وجــود  کشــور  در  رودخانــه  هــزار   146
افــزود: در زمــان وقــوع ســیاب،  کیلومتــر آن در محــدوده شهرهاســت، 
وارد درصــد  دو  محــدوده  همیــن  بــه  خســارت  درصــد   50 از   بیــش 

 می شود.

قیمت دنا و تندر اتوماتیک افزایش نمی یابد

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
ــد  ون ــا ر ــادا ب ــد بهبــود در تولیــد نفــت کان ون ــه دلیــل ر وز پنــج شــنبه ب ــی ر ــازار معامــات آت ــی نفــت در ســاعات اولیــه ب قیمــت جهان
وز پیــش در ایالــت »آلبرتــا« کانــادا، تولیــد نفــت  ی گســترده چنــد ر کاهشــی آغــاز بــه کار کــرد، ایــن در حالــی اســت کــه آتــش ســوز

ایــن کشــور را بــه شــدت کاهــش داده بــود.

در قاب تصویر

کشور کمبود آب دارندکاهش چشمگیر صادرات لبنیات  دو سد درودزن و زاینده روز 

اخبار کوتاه 

گام های دولت  نخستین 
الکترونیک برداشته شد

نخســتین گام هــای پــروژه دولت الکترونیکی شــامل 
»درگاه واحــد خدمــات دولــت« و »گــذرگاه خدمــات 
دولــت« هفتــه آینــده برداشــته خواهــد شــد. درگاه 
مــورد  کــه شناســنامه خدمــات  اســت  ملــی جایــی 
بــا  کشــور  برنامه ریــزی  و  ســازمان مدیریــت  تأییــد 
کــه بــرای  آخریــن ویرایش هــا، اطاعــات و شــرایطی 
دریافــت ایــن خدمــات مــورد نیــاز اســت و راه ورود 
بــه ســامانه های ارائه دهنــده خدمــات الکترونیــک 
فــاز  می گیــرد.  قــرار  آن  در  اجرایــی  دســتگاه های 
شــامل  الکترونیکــی  دولــت  پروژه هــای  نخســت 
»درگاه واحــد خدمــات دولــت« و »گــذرگاه خدمــات 
خواهــد بهره بــرداری  بــه  آینــده  هفتــه   دولــت« 
-دبیــر  اصــل  باقــری  رضــا  گفتــه  بــه  رســید.   
معــاون  و  الکترونیکــی  دولــت  توســعه  کمیســیون 
اطاعــات-  فنــاوری  ســازمان  الکترونیــک  دولــت 
بــه  بنــا  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون  در  خــود  تکلیــف 
معظــم  مقــام  اباغــی  سیاســت های  و  کشــور 
نقشــه  و  توســعه  ششــم  برنامــه  در  رهبــری 
کشــور مبنــی بــر ارائــه  توســعه دولــت الکترونیکــی 
بســتر  در  مــردم  بــه  دولــت  الکترونیکــی  خدمــات 
واحــد  درگاه  طریــق  از  اطاعــات  ملــی  شــبکه 
 خدمــات دولــت، اقــدام بــه راه انــدازی ایــن درگاه

کرد.  

گزینه های احتمالی ریاست بیمه 
مرکزی

رئیــس  امیــن،  ابراهیــم  محمــد  اســتعفای  از  پــس 
وی  اســتعفای  قبــول  و  مرکــزی  بیمــه ی  پیشــین 
صــورت  بــه  او  مقــام  قائــم  اقتصــاد،  وزیــر  توســط 
خــودکار و طبــق اســاس نامــه ی بیمــه ی مرکــزی بــه 
صــورت موقــت جانشــین امیــن شــد ولــی بــا توجــه بــه 
کنــون از ســوی وزیــر اقتصــاد حکمــی  اینکــه وی تا
نگرفتــه اســت؛ بــه احتمــال زیــاد بــه زودی جانشــین 
بیمــه ی  پیشــین  رئیــس  بــرای  دیگــری  قطعــی 
از  یکــی  می شــود  گفتــه  شــود.  منصــوب  مرکــزی 
ــرای ریاســت  گزینه هــای جانشــینی ب محتمل تریــن 
مدیرعامــل  همتــی،  عبدالناصــر  ایــران،  بیمــه ی 
فعلــی بانــک ملــی ایــران و رئیــس شــورای هماهنگــی 
نشــان  همچنیــن  پیگیری هــا  بانک هاســت. 
محتمــل  گزینه هــای  از  دیگــر  یکــی  کــه  می دهــد 
ج جــردن، مســعود حجاریــان،  بــرای حضــور در بــر
کــه  او  اســت.  ملــت  بیمــه ی  کنونــی  مدیــر عامــل 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی نیــز 
کادمیــک و پژوهشــگر فعــال  هســت از چهره هــای آ
بــه شــمار می آیــد. منابــع مطلــع  در صنعــت بیمــه 
هیئــت  رئیــس  معظمــی،  الــه  فضــل  از  همچنیــن 
مدیــره ی بیمــه ی آســیا نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از 
گزینه هــای موجــود تصــدی ســمت مدیرعامــل بیمــه 
ــادی و  ــاالن اقتص ــز از فع ــد. او نی ــام می برن ــزی ن مرک

بــه شــمار می آیــد. دانشــگاهی 

کارت های  بازنشستگان از 
اعتباری استفاده نکردند

محمدرضــا دریانــی - رییــس انجمــن لــوازم خانگــی 
کــه هــر یــک از بانک هــای  کشــور - بــا بیــان ایــن 
کارت هــای اعتبــاری ظرفیــت توزیــع  عامــل توزیــع 
گفــت: بانک هــای  کارت را دارنــد،  350 هــزار عــدد 
کــه  هســتند  بانک هایــی  رفــاه  و  صــادرات  ملــی، 
کــه  کاال می کننــد  ــد  کارت هــای خری ــه ارائــه  اقــدام ب
آمــار نشــان می دهــد دو بانــک ملــی و صــادرات در 
حــال توســعه ارائــه خدمــات اعتبــاری هســتند و در 
کارت  بــا توزیــع فقــط 10 هــزار  مقابــل بانــک رفــاه 
اســت.  داشــته  زمینــه  ایــن  در  ضعیفــی  عملکــرد 
افــراد تحــت  بــا بیــان این کــه بازنشســتگان و  وی 
کارت  از  نتوانســتند  اجتماعــی  تأمیــن  پوشــش 
وزارت  بی میلــی  گفــت:  کننــد،  اســتفاده  اعتبــاری 
کارت هــای  بــه  نســبت  اجتماعــی  تأمیــن  و  رفــاه 
کارت هــا و متعاقــب  کاال  اعتبــاری، تمرکــز بــر روی 
کارت هــای  توزیــع  در  رفــاه  بانــک  کمــک کاری  آن 
تحــت  افــراد  تــا  شــد  باعــث  کاال  خریــد  اعتبــاری 
ــتگان  ــی و بازنشس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س پوش
کننــد.  کارت هــا اســتفاده  نتواننــد از خدمــات ایــن 
داد:  ادامــه  کشــور  خانگــی  لــوازم  انجمــن  رئیــس 
عــدم اطاع رســانی درســت و میــزان اقســاط از جملــه 
کــه باعــث شــده میــزان مراجعــات  دالیلــی هســتند 
کنــدی  بــه  اعتبــاری  کارت هــای  دریافــت  بــرای 

بگیــرد. صــورت 

 پیش بینی قیمت طال

 در روزهای آینده
ــر،  ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی ــی ریی ــه پیش بین ــا ب بن
گذشــته  قیمــت طــا در هفتــه آینــده نیــز مثــل هفتــه 
نوســان  و  تغییــر  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه  و  بــوده 
چندانــی را در بــازار شــاهد نخواهیــم بــود. محمــد 
ــته  گذش ــه  ــدای هفت ــرد: در ابت ک ــار  ــتی آرای اظه کش
در  کــه  بــود  دالر   1288 جهانــی  اونــس  قیمــت 
کاهشــی 13 دالری را تجربــه  طــول هفتــه نوســان 
کــرده و بــه 1275 دالر رســید. وی افــزود:  از اواســط 
گذشــته قیمــت ارز افزایــش یافــت و از طرفــی  هفتــه 
کــه همیــن  کاهــش قیمــت جهانــی بودیــم  شــاهد 
 39 و  میلیــون  یــک  از  را  ســکه  قیمــت  ع  موضــو
تومــان  هــزار  یــک میلیــون و 33  بــه  تومــان  هــزار 
کــرد:  کشــتی آرای در عیــن حــال بیــان  کاهــش داد. 
کاهــش قیمــت جهانــی  البتــه افزایــش قیمــت ارز، 
باعــث شــد  ع  را پوشــش داد و همیــن موضــو طــا 
بــازار طــا شــاهد را در  کاهشــی چندانــی   کــه رونــد 

 نباشیم.

حتما بخوانید!
3نخستین گام های دولت الکترونیک... شنبه   25  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 153 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

ل جی در بازار گوشی آ قیمت انواع 
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590,000 

950,000

1,085,000

504,000

950,000

LG G3

LG G3 Dual-LTE

LG G3 S (Beat)

LG G3 S (Beat Dual)

LG G3 Stylus

سقف مجاز حقوق مدیران چقدر است؟



31 اردیبهشت »روز نکوداشت 
شهرکرد« نام گذاری شد

بــه  مــاه  اردیبهشــت   31 روز  تصویــب  از  شــهرکرد  شــهردار 
ــوان »روز  نکوداشــت شــهرکرد« توســط شــورای فرهنــگ  عن
غالمیــان  نــوراهلل  داد.  خبــر  شهرســتان  ایــن  عمومــی 
دهکــردی بــا بیــان اینکــه انتخــاب یــک روز بــرای نکوداشــت 
ــا توجــه  ــزود:  ب ــد دارای اســاس و مبنایــی باشــد، اف شــهر بای
بــه اینکــه در طــول تاریــخ شــهرکرد مرکــز اســتان شــاهد وقایــع 
تاریخــی، ملــی و مذهبــی بــوده مــی تــوان بــه ســالروز هجــرت 
امامــزادگان دو معصــوم حلیمــه و حکیمــه خاتــون بــه ایــن 
کــرد: از طرفی تنــوع آب و هوایی  کــرد. وی اظهــار  شــهر اشــاره 
و شــرایط اقلیمــی در فصــل بهــار و بــه خصــوص اردیبهشــت 
و  باشــد  مــی  گردشــگران  و  مســافران  پذیــرای  کــه  مــاه 
نا م گــذاری 31 اردیبهشــت مــاه بــه عنــوان روز تنــوع فرهنگــی 
از جملــه دالیــل انتخــاب ایــن روز بــه عنــوان روز نکوداشــت 
گفــت: شــهرکرد بــام ایــران زمیــن دارای  شــهرکرد اســت. وی 
گــر از ایــن  ظرفیت هــای منحصــر بــه فــردی اســت و مســلما ا
شــهر  ایــن  و  اســتان  وضعیــت  شــود  اســتفاده  ظرفیت هــا 

می شــود. دگرگــون 

تحصیل 850 هزار دانش آموز در 
استان اصفهان

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: در حــال 
حاضــر 850 هــزار دانش آمــوز در ســطح اســتان، از خدمــات 
مختلــف آموزشــی اســتفاده می کننــد. محمدحســن قائدیهــا، 
کــه بــه مناســبت یکصدمیــن  در همایــش صــد فصــل رویــش 
ســال تأســیس آمــوزش و پــرورش نویــن در شهرســتان برگــزار 
کــرد: تعلیــم و تربیــت، مهم تریــن و در عیــن حال  شــد، اظهــار 
کــرد:  اضافــه  اســت. وی  از ســخت ترین مشــاغل جامعــه 
معلمــان رســالت خطیــر تعلیــم و آمــوزش را در طــول تاریــخ 
بــه خوبــی انجــام داده انــد و در ایــن راه موفقیت هــای بزرگــی 
ــتادان و  ــادی از اس ــمار زی ــت ش ــه تربی ک ــد  کرده ان ــب  کس ــز  نی
اقــدام  ایــن  ثمــره   مختلــف،  رشــته های  در  فرهیختــگان 
گفــت:  اســت. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
در حــال حاضــر 850 هــزار دانش آمــوز در ســطح اســتان از 
قائدیهــا  می کننــد.  اســتفاده  مختلــف  آموزشــی  خدمــات 
 75 و  شــاغل  معلــم  هــزار   60 اصفهــان  اســتان  در  افــزود: 
هــزار معلــم بازنشســته وجــود دارد و الزم اســت در جهــت 
ارتقــاء خدمــات مختلــف بــه ایــن قشــر از جامعــه تالش هــای 
گیــرد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســابقه  بیشــتری صــورت 
کــرد:  درخشــان تعلیــم و تربیــت در شهرســتان شــهرضا اظهــار 
فرهنــگ و دانــش اســتان اصفهــان مدیــون ایــن شهرســتان 

اخبار  کوتاه 

شهردار اصفهان:
شهرک علمی و تحقیقاتی موتور 

محرکه نوآوری شهری است
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
بــه  نــوآوری شــهری  بــه عنــوان موتــور محرکــه  می توانــد 
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  کنــد.  کمــک  شــهرداری 
نمایشــگاه  افتتــاح  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
بــا  شــیخ بهایی  فــن آوری  ملــی  جشــنواره  دوازدهمیــن 
اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه ایــن جشــنواره طــی 12 ســال 
کــرد: ایــن  گذشــته بــا موفقیــت برگــزار شــده اســت، اظهــار 
بــا  صنعــت  تــا  کــرده  ایجــاد  را  خوبــی  ظرفیــت  جشــنواره 
دانشــگاه ارتبــاط بیشــتری داشــته باشــد. وی بــا بیــان اینکه 
شــهرداری اصفهــان بــا راه انــدازی مرکــز فناوری هــای نویــن 
ــهر  ــن ش ــوان اولی ــه عن ــت ب ــوآوری و خالقی ــز ن ــهری و مرک ش
کشــور دانــش را مبنــای فعالیت هایــش قــرار داده اســت،  در 
ادامــه داد: تمــام این هــا در راســتای تولیــد دانــش بومــی 
شــهری و تبدیــل دانــش بــه ثــروت فعالیــت دارنــد. شــهردار 
ــنواره  ــان در جش ــهرداری اصفه ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایی حضــور بســیار پررنگــی داشــته 
نخســتین  جشــنواره،  ایــن  در  همچنیــن  افــزود:  اســت، 
نویــن  فناوری هــای  بین المللــی  جشــنواره  و  نمایشــگاه 
شــهری را معرفــی کردیــم. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه برای 
تحقــق شــهر هوشــمند و اســتفاده از دانــش نویــن شــهری 
برگــزاری  اهــداف  از  را  شــهرها  اداره  و  در عرصــه خدمــات 
ــای  ــی فناوری ه ــنواره بین الملل ــگاه و جش ــتین نمایش نخس
کــرد و افــزود: ایــن جشــنواره از 27 تــا  نویــن شــهری عنــوان 
30 شــهریور برگــزار خواهــد شــد. جمالی نــژاد ادامــه داد: در 
ــای  ــی فناوری ه ــنواره بین الملل ــگاه و جش ــتین نمایش نخس
ح هــای مختلــف دریافــت و  نویــن شــهری ســعی شــده طر
گــروه آلفــا و شــهرداران شــهرهای  از شــهرداران شــهرهای 
خواهرخوانــده اصفهــان نیــز بــرای ایــن امــر دعــوت شــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه بومی ســازی ایده هــای نویــن 
برگــزاری  اهــداف  مهم تریــن  از  جهــان  ســطح  در  شــهری 
ــای  ــی فناوری ه ــنواره بین الملل ــگاه و جش ــتین نمایش نخس
از  شــده  ســعی  رو  ایــن  از  گفــت:  اســت،  شــهری  نویــن 
ایده هــای مهــم جهــان اســتفاده شــود و بومی ســازی نیــز 
کار اســت. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای  در دســتور 
همــکاری  بایــد  دانش محــور  شــهر  بــه  اصفهــان  تبدیــل 
همگانــی را داشــته باشــیم، افــزود: از ایــن رو بــرای دســتیابی 
اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  بــا  دانایــی،  بــه 
کارآفرینــی،  ــا بیــان اینکــه در حــوزه  همــکاری داریــم. وی ب
کــز جــذب ایــده در عرصــه علــم و فنــاوری، اقتــدار دانشــی  مرا
اصفهــان  شــهرداری  نــوآور  گروه هــای  ســازمان دهی  و 
کــرد: بایــد توجــه  فعالیت هایــی را در دســتور کار دارد، اضافــه 
داشــت شــهرک علمــی و تحقیقاتــی می توانــد بــه عنــوان 
کنــد. کمــک  موتــور محرکــه نــوآوری شــهری بــه شــهرداری 

اخبار کوتاه 

  دیگــر جزئــي  از شــهر شــده انــد، یکــي را ضــرب بــه 
کیمیای وطن 
  هامون رشیدیان

واحــد  اتوبــوس  ســوار  کــه  بینــي  مــي  دســت 
کــرده و در  ــا صدایــي نابهنجــار  نشــده، شــروع بــه زدن و خوانــدن ب
بــا  کــه  راه  را در ســرچهار  کنــد و دیگــري  پــول مــي  پایــان طلــب 
دســتمالي نــه چنــدان تمیــز بــه جــان شیشــه ماشــینت مــي افتــد، آن 
کــرده و بــا چــرپ زبانــي بــه دور  یکــي هــم ظــرف اســفندي را دود 
اتومبیــل هــا مــي چرخــد. از ظاهــرش معلــوم اســت مــاه هاســت بــه 
حمــام نرفتــه امــا بــه ایــن ســادگي هــا حاضــر بــه جــدا شــدن از تــو 
بــا هجــوم  گهــان  نا رو  پیــاده  تــر درون  آن طــرف  کمــی  نیســت. 
کــه تــا دســت  کــودک قــد و نیــم قــد روبــرو مــی شــوید  چندیــن و چنــد 

در جیب نکنید دست از شما برنمی دارند. 
رشد 20 درصدی حضور متکدیان

از  برخــی  بــه  نســبت  اصفهــان  در  متکدیــان  حضــور  گرچــه  ا
مدیــر  گفتــه  بــه  امــا  نیســت  چشــمگیر  دیگــر  کالن شــهرهای 
آمــار  اصفهــان،  شــهرداری  شــهری  تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری 
گذشــته در مقایســه بــا مدت زمــان  جمــع آوری متکدیــان در ســال 
مشــابه ســال قبــل آن بــا رشــد 20 درصــدی همــراه بــوده اســت و 
همــواره ســعی شــده فضــای ناامنــی بــرای حضــور ایــن افــراد در شــهر 
ح می کند  کــه مجتبــی کاظمــی مطــر اصفهــان فراهــم شــود. آن گونــه 
»بیــش از 80 درصــد از ایــن افــراد جــزء قشــر نیازمنــد جامعــه نیســتند 
و بنــا بــه دالیلــی ازجملــه تن پــروری و راحت طلبــی دســت بــه تکــدی 
ــان موضوعــی  ح ســاماندهی متکدی ــد.« دراین بیــن طــر گــری زده ان
اداری  عالــی  اســاس مصوبــه شــورای  بــر  در ســال 81  کــه  اســت 
کلیــه نهادهــای ذی ربــط ابالغ شــده اســت و بــر اســاس آن  کشــور بــه 

کلیــه نهادهــای مرتبــط موظــف بــه ســاماندهی وضعیــت متکدیــان 
)تحویــل و نگهــداری، حمایــت و آمــوزش رایــگان، تأمیــن شــغل و 
بــرای متکدیــان بی خانمــان( هســتند.  ایجــاد ســازوکارهای الزم 
کمبــود اعتبــار بــه نهادهــای متولی اجــازه نگهداری و توانمندســازی 

متکدیــان را نمــی دهــد 

طرح ساماندهی متکدیان
ــان شــهر اصفهــان نیــز بعــد از جمــع آوری  بــه همیــن منظــور متکدی
موردحمایــت  آنجــا  تــا  می کننــد  پیــدا  انتقــال  فضیلــت  مرکــز  بــه 
کشــور  اداری  شــورای  دســتورالعمل  بــا  مطابــق  و  گیرنــد  قــرار 
متناســب بــا نــوع نیازشــان از یکتــا 60 روز در ایــن مرکــز نگهــداری 

و نســبت بــه توانمنــدی آن هــا اقــدام می شــود. باوجوداینکــه مرکــز 
کــه در اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت  فضیلــت ســالیان ســال اســت 
ح ســاماندهی متکدیــان در  کــه طــر نظــر می رســد  بــه  امــا  اســت 
ــه رو نبــوده و همــواره به صــورت  ــا موفقیــت چندانــی روب اصفهــان ب
و  جمــع آوری  کــه  متکدیانــی  معمــواًل  اســت.  اجراشــده  مقطعــی 
از چندســاعتی  پــس  تــوان مدســازی منتقــل می شــوند  مرکــز  بــه 
گــری وارد  و بــا دادن تعهــد رهاشــده و دوبــاره بــه چرخــه تکــدی 

 می شوند .
طبــق قانــون در بحــث ســاماندهی متکدیــان، مدیریــت شــهری 
گــری و هدایــت  و شــهرداری فقــط در مــورد جلوگیــری از تکــدی 
کنــد. در آخریــن  بــه ســوی مشــاغل آبرومنــد بایــد فعالیــت  آنهــا 
ســازمان  شــد،12  تصویــب   78 اردیبهشــت   15 در  کــه  مصوبــه 
متکدیــان  ســاماندهی  و  آوری  جمــع  مســئول  دولتــی  ارگان  و 
کــه فعــال  شــدند و بایــد در ایــن مــورد اقــدام نماینــد امــا ســازمانی 
 مســتقیمًا دخالــت دارد،شــهرداری بــا مشــارکت نیــروی انتظامــی

 است.
 از جملــه ســازمان هــا و نهــاد هــاي مرتبــط  مــي تــوان بــه  شــهرداری، 
ــاه،  کشــور، وزارت رف نیــروی انتظامــی، ســازمان بهزیســتی، وزارت 
کمیتــه امــداد اشــاره  کار و  تأمیــن اجتماعــی، دادگســتری، وزارت 
گفــت برخــورد قاطعانــه و پرهیــز از هرگونــه مســامحه  کــرد.  بایــد 
کاري، ادغــام برخــي از برنامــه هــا و وظایــف مشــابه ســازمان هــا در 
جهــت تســهیل و رفــع ایــن مشــکل و اقــدام همــه جانبــه، جامــع و 
ــد بــه  هماهنــگ تمامــي ســازمان هــا و نهــاد هــاي مرتبــط مــي توان

برطــرف شــدن ایــن مســاله منجــر شــود. 

80درصد متکدیان اصفهان نیازمند نیستند 

متکدیان، سالطین پیاده رو

ــا تاکیــد بــر  معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار یــزد ب
امــر جامع نگــری در بحــث افزایــش جمعیــت و اهتمــام ویــژه بــه 
کارآمــد و صالــح از اولویت هــای افزایــش  گفــت: تربیــت نســل  آن 
جمعیــت در جامعــه اســت. محمدعلــی طالبــی اظهــار داشــت: 

کــه مــورد نظــر مقــام معظــم  افزایــش جمعیتــی 
ــا نگاهــی بــه دور از هرگونــه  رهبــری اســت، بایــد ب
کلیشــه ای محقــق شــود.  شــعارزدگی و رویه هــای 
وی بــا اشــاره بــه اولویت بنــدی طرح هــای افزایــش 
جمعیــت در جامعــه ادامــه داد: فعالیت هــای ایــن 
گونــه ای برنامه ریــزی و زمانبنــدی  حــوزه بایــد بــه 
کــه قابــل تحقــق و دسترســی باشــد. ایــن  شــود 

مســئول با تاکید بر توانمندی مردم در ســطح جامعه در راســتای 
کــه مقــام  افزایــش جمعیــت بیــان داشــت: بایــد بــر اســاس آنچــه 
معظــم رهبــری در سیاســت های ابالغــی خــود در حــوزه جمعیــت 
کامــل و دقیقــی بــه بحــث افزایــش  کرده انــد، نــگاه  مشــخص 
جمعیــت براســاس توانمندســازی مــردم در تامیــن هزینه هــای 

زندگــی باشــد. وی بــا بیــان اینکــه نــگاه و نگرشــی متفــاوت در 
ــا پیــش از ایــن وجــود داشــته اســت الزم  ــه ت ک ــا آنچــه  مقایســه ب
کــه بســیاری از خانواده هــا  کــرد: بایــد توجــه داشــت  اســت عنــوان 
در تامیــن هزینه هــای زندگــی خــود نیــز دچــار مشــکل هســتند، لذا 
گــر بــه دنبــال افزایــش جمعیــت هســتیم بایــد بــه  ا
کــرد: در  کنیــم. طالبــی اضافــه  ایــن نکتــه توجــه 
کــه  برنامه ریزی هــا بایــد ایــن نکتــه دیــده شــود 
مســائل و هزینه هــای افزایــش جمعیــت بــر دوش 
کــه  ایــن افــراد و خانواده هــا ســنگینی نکنــد، چــرا 
ــدآوری و  ــا فرزن ــه ب ک ایــن شــائبه ایجــاد می شــود 
ازدیــاد نســل، ممکــن اســت مشکالتشــان افزایش 
یابــد. معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار یــزد ادامــه 
داد: تنهــا هــدف در ایــن زمینــه نبایــد ازدیــاد نســل و فرزنــدآوری 
باشــد، بلکــه بایــد بــه حــوزه آمــوزش و افزایــش ســطح کیفــی افــراد 
کــه ایــن موضــوع ضــرورت توجــه و  در جامعــه نیــز توجــه شــود 

برنامه ریــزی دقیــق را تبییــن می کنــد.

گفــت: آمارهــای  نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
خ تــورم در ســال  کــه نــر بانــک مرکــزی نشــان می دهــد 
93 بــه 15 درصــد و در ســال 94 بــه 10 درصــد رســیده 
ــا ایــن بهــره  اســت، امــا بهــره بانکــی 25 درصــد اســت و ب

اقتصــاد مقاومتــی عملــی نخواهــد   بانکــی 
شد. 

مصطفــی روناســی در ســمینار اقتصــاد ایــران 
تحلیل هــا و تغییرهــا در ســال 95 اظهــار کرد: 
گذشــته و  کشــور در دهــه  مهم تریــن مســئله 
کــه متاســفانه  ــوده  اوایــل انقــالب اقتصــاد ب
کنــون حــل نشــده و بــه نتیجــه نرســیده  تا
ح  مطــر بحــث  آخریــن  نیــز  امــروز  و  اســت 

شــده اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل اســت. وی افــزود: 
اقتصــاد مقاومتــی، حمایــت از تولیــد، صــادرات، توجــه 
بــه بخــش خصوصــی، اقتصــاد دانــش بنیــان، توجــه بــه 
عدالــت، تولیــد ثــروت و توجــه بــه منابــع و مزیت هــای 
داخلــی اســت، امــا اینکــه چــرا ایــن مجموعــه اقدامــات 

کنــون انجــام نشــده خــود یــک ســؤال اســت، امــا وقتــی  تا
بحــث اقــدام و عمــل پیــش می آیــد یعنــی بایــد اجرایــی 
در  را  فروردیــن  مــاه  خروجی هــای  بایــد  پــس  شــود، 
خ  کــه آیــا اقــدام و عمــل ر کنیــم  اقتصــاد کل کشــور بررســی 
داده اســت؟ نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی 
آمارهــا  متاســفانه  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان 
از  هنــوز  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  و 
ــور  کش ــا در  ــدن بنگاه ه ــف ش ــرعت متوق س
نتوانســته ایم  و  اســت  نشــده  جلوگیــری 
را  داخلــی  تولیــد  رفتــن  بیــن  از  جلــوی 

بگیریــم.
 امــروز بــه شــدت نیازمنــد مبــارزه بــا قاچــاق 
هســتیم، وقتــی اعــالم می شــود 20 میلیــارد دالر قاچــاق 
کشــور می شــود ایــن نشــان از یــک حرکــت ســازمانی  وارد 
اســت و دیگــر بــا »تــه لنجــی« نمی شــود چنیــن میــزان 

قاچاقــی داشــت.

کارآمد از اولویت های افزایش جمعیت استاقتصاد مقاومتی با بهره بانکی 25 درصدی عملی نمی شود تربیت نسل 

حتما بخوانید!
تحصیل 850 هزار دانش آموز در... شنبه 25  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 153 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/1/30 مورخ    107 دادنامه:  شماره    2038/94 ونده:  پر کالسه 
بازار  اصفهان،  نشانی  خیراللهی  حمیدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سیزده 
زند  وشگاه خیراللهی خوانده: جواد جعفری ورنوسفادرانی فر وی پاساژ حیدر، فر وبر رگ، ر بز
قدرت اله به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ 90/000/000 
به  عنایت  با  نشرآگهی   ینه  هز و  تادیه  در  تاخیر  و  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  به  یال  ر
یه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به  ونده و اخذ نظر محتویات پر

صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا  درخصوص دعوی آقای حمیدرضا خیرالهی به طرفیت آقای جواد جعفری 
یال وجه سه فقره چک به شماره های 624659 مورخ  به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 ر
92/6/26 و 624657 مورخ 92/4/26 و 624658 مورخ 92/5/26 به عهده بانک صادرات 
ونده و بقای  امیرکبیر خمینی شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 312 و 314 قانون 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م  د.  آ.  قانون   522 و   519 و   515 و   198 و  تجارت 
ینه  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 1/855/000 ر مبلغ  90/000/000 ر
موصوف  های  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  اجرا  احتساب  با  آگهی  نشر 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   92/6/26 و   92/5/26 و   92/4/26
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین  می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و   مرجع 

می باشد.
یم نباتی        4746/ م الف قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان ـ  مر

 ابالغ رای
ونده: 1363/91  شماره دادنامه: 1416-1417 مورخ 94/12/22 مرجع رسیدگی:  پر کالسه 
کهندژ،  اصفهان،  نشانی  قوچی  اقدس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   17 شعبه 
وجن،  وجنی نشانی بر نرسیده به میدان شهید بختیاری، کوچه 103 خوانده: تورج چراغی بر
یخ 94/12/19 شعبه هفده شورای حل  خ قرنی، ک برلیان، پالک 10  خواسته: مطالبه  به تار
ونده کالسه مفتوح است با مالحظه  یر تشکیل پر اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ز
ونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. اوراق پر

رای شورا 
خواسته  به  وجنی  بر چراغی  تورج  آقای  طرفیت  به  قوچی  اقدس  خانم  دعوی  خصوص  در 
یال موضوع یک چک به شماره ی 119498 مورخ  یال 6/000/000 ر مطالبه مبلغ شش میلیون ر
ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با  90/7/10 عهده بانک صادرات امیرکبیر به انضمام هز
لت بر استقرار دین  ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که دال توجه به محتویات پر
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و  و  و اشتغال ذمه خوانده دارد 
وحه مبنی بر پرداخت دین  هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطر
ز و ثابت تشخیص داده  وبرائت ذمه خویش بعمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محر
و مستندًا به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
ینه  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و325000 ر پرداخت مبلغ  6/000/000 ر
رسید چک 80/7/10 تا  یخ سر از تار نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه 
و اعالم  بانک مرکزی در حق خواهان صادر  ین شاخص  بر اساس آخر زمان اجرای حکم 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای   . نماید  می 
محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر  20 ظرف  مذکور  مدت  اتمام  از  پس  و  شعبه  همین 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. ضمنًا در خصوص قرار تامین خواسته چون 
یز خسارت احتمالی موضوع ..... ماده 108 اقدام نکرده است  خواهان تاکنون اقدام به وار
.............. مواد 115 و 108 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر و اعالم 

می گردد.
قاضی شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان ـ  زهرا عابدینی        4732/ م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
د رسما   نظر به اینکه خانم فاطمه سلطانی با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهو
یر شماره216 مربوط به یکدانگ و نیم مشاع  د شدن سند مالکیت ز گواهی شده مدعی مفقو
از یک  اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که  از ششدانگ پالک شماره 2467 فرعی 
در دفتر 16صفحه 343 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر شده است. اینک نامبره 
ده لذا برابرماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نمو
نسبت  شده  ذکر  اگهی  این  در  آنچه  از  غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  د  شو می  آگهی 
وز به این  یخ انتشار این اگهی تا 10 ر د باشد از تار د سند مالکیت مزبور نزد خو به آن یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا  اداره مراجعه و اعتراض خو
ر اعتراضی  مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقر
د سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی  نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشو

تسلیم شد.
)) مزایده نوبت دوم ((

یدن جرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان فر
ونده  9409983650200012 شماره درخواست 9510463650500004 شماره پر

یخ تنظیم   15 / 02 /1395 شماره بایگانی شعبه  940233 تار
خصوص  در  دارد  نظر  در  یدن  فر حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  واحد 
سلیمانی  شیخ  محمدرضا  له  محکوم  بین  وحه  مطر  2  / ح   940233 کالسه  اجرایی  ونده  پر
جلسه  یدن،  فر یدون  فر وستایی  ر تعاونی  شرکت  علیه  محکوم  و  یمی  کر شهربانو  وکالت  با 
وز چهارشنبه مورخ 1395/03/05 از ساعت 9 لغایت 11 صبح در  مزایده ی نوبت دوم را در ر
وش اموال توقیف شده  یدن جهت فر محل اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی فر
به  زمینه گردویی جمعًا  با  500 شانه  آوا 12 متری  مارک  شامل 1- چهار تخته فرش ماشینی 
یستال  یال معادل سه میلیون تومان  2 – دو تخته فرش ماشینی نگین کر مبلغ 30/000/000 ر
یال معادل یک میلیون  مشهد 12 متری  700 شانه با زمینه گردویی جمعًا به مبلغ 16/000/000 ر
یستال مشهد 12 متری 500 شانه  تومان و ششصد هزار تومان  و  3 – یک تخته فرش کیمیا کر
یستال مشهد 12 متری 500 شانه جمعًا به مبلغ  زمینه کرم و یک تخته فرش ماشینی ماهور کر
یه کارشناسی رسمی  یال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان که طبق نظر 15/000/000 ر
تومان  هزار  یکصد  و  میلیون  شش   معادل  یال  ر  61/000/000 مذکور  اقالم  کل  دادگستری 
ید اموال فوق را دارند می توانند به  یابی گردیده ، برگزار نماید. اشخاصی که قصد خر ز ار
یدن  وز قبل از موعد مزایده ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام شعبه 2 فر مدت پنج / 5 ر
نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  سپس  و   ده  نمو دیدن  مذکور  ملک  از 
ین قیمت  تر وع و برنده مزایده فرد یا افرادی  می باشند که باال مزایده از قیمت کارشناسی شر
قیمت  درصد   10 که  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  توانند  می  کسانی  نمایند.  پیشنهاد  را 
پرداخت  یکماه  مدت  ظرف  را  الباقی  شدن  برنده  صورت  در  و  پرداخت  نقدًا  را  کارشناسی 
نمایند. در ضمن وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در 
ینه مزایده به نفع دولت ضبط  ر بقیه بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از کسر هز موعد مقر

می گردد.
یدن واحد اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی فر

 م/ الف 64
)) مزایده نوبت دوم ((

یدن    اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان فر
ونده  9309983650200106 شماره درخواست 9510463650500003 شماره پر

یخ تنظیم   15 / 02 /1395 شماره بایگانی شعبه  940092 تار
خصوص  در  دارد  نظر  در  یدن  فر حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  واحد 
وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  له  محکوم  بین  وحه  مطر  2  / ح   940092 کالسه  اجرایی  ونده  پر
یفی و غیره، جلسه مزایده ی نوبت  یمی و محکوم علیه آقای حضرتقلی محمدشر شهربانو کر
اجرای  محل  در  صبح   11 لغایت   9 ساعت  از   1395/03/05 مورخ  چهارشنبه  وز  ر در  را  دوم 
وش ششدانگ مشاع یک قطعه زمین  یدن جهت فر احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی فر
محصور تحت پالک ثبتی 4134/2 بخش 13 ثبت اصفهان با کاربری مسکونی به مساحت 
د پس از رعایت عقب  بع ) که مساحت عرصه وضعیت موجو عرصه طبق سند 189/40 مترمر

یفی به  بع می باشد ( مالکیت آقای حضرتقلی محمدشر نشینی از سمت گذر 178/5 مترمر
میزان 5/5 دانگ و خانم زهرا مرادی 5/ دانگواقع در داران- خ شهید بهشتی – کوچه جنب 
یه  نظر طبق  که   2/85619  –  53766 کدپستی  مجاور   -) یمی  کر کوی   ( زی  کشاور بانک 
و  میلیون  هشت  و  بیست  معادل  یال  ر  285/600/000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ید ملک  یابی گردیده ، برگزار نماید. اشخاصی که قصد خر ز پانصد و شصت هزار تومان ار
با واحد  از موعد مزایده ضمن هماهنگی  وز قبل  ر پنج / 5  به مدت  توانند  را دارند می  فوق 
در  تمایل  صورت  در  سپس  و   ده  نمو دیدن  مذکور  ملک  از  یدن  فر  2 شعبه  احکام  اجرای 
وع و برنده مزایده فرد یا افرادی   جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شر
ین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت  تر می باشند که باال
نمایند که 10درصد قیمت کارشناسی را نقدًا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف 
مدت یکماه پرداخت نمایند. در ضمن وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی 
ینه مزایده  ر بقیه بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از کسر هز که برنده مزایده در موعد مقر

به نفع دولت ضبط می گردد. م/ الف 63
یدن واحد اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی فر

گهی حصر وراثت رونوشت آ
آقای/خانم  افسر موسی خانی دارای شناسنامه شماره 135 ـ 1336 به شرح دادخواست به 
ده و چنین توضیح داده  کالسه 147/95 ش 1 ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1395/2/1  د آقا موسی خانی بشناسنامه 3788-1299/7/1 در تار وان محمو که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر  و د بدر اقامتگاه دائمی خو

ـ دو دختر و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد.
د به ش ش 36 - 1326 صادره از خوانسار زند محمو 1ـ ابوطالب موسی خانی فر

د به ش ش 152-1326 صادره از گلپایگان زند محمو 2ـ جالل موسی خانی فر
د به ش ش 446-1342 صادره از گلپایگان زند محمو د موسی خانی فر 3ـ مسعو

د به ش ش 77-1334 صادره از گلپایگان زند محمو 4ـ مرضیه موسی خانی فر
د به ش ش 135-1336 صادره از گلپایگان زند محمو 5 ـ افسر موسی خانی فر

زند سید محمد به ش ش 11750-1304 صادره از گلپایگان و الغیر.  6 ـ بتول شمس فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می  اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و ااّل گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان         م/ الف/ 72   مبلغ 19200 تومان 

گهی حصر وراثت رونوشت آ
آقای سید عطاء اهلل مدنی دارای شناسنامه شماره 972346-121 -1351 به شرح دادخواست 
ده و چنین توضیح  به کالسه 149/95 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
  93/8/126 یخ  تار در   1309/7/4-3 بشناسنامه  مدنی  تقی  محمد  سید  وان  شادر که  داده 
پنج  به  آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  د  و د بدر اقامتگاه دائمی خو

پسر ـ دو دختر 
زند سید محمد تقی به ش ش 6-1334 صادره از گلپایگان 1ـ حسین مدنی فر

زند سید محمد تقی به ش ش 630-1337 صادره از گلپایگان 2 ـ سید محمد رضا مدنی فر
زند سید محمد تقی به ش ش 2-1340 صادره از گلپایگان 3 ـ سید حسین مدنی فر

زند سید محمد تقی به ش ش 217-1344  صادره از گلپایگان 4 ـ سید مهدی مدنی فر
زند سید محمد تقی به ش ش 0-972346-121 ـ 1351 صادره از  5 ـ سید عطاء اله مدنی فر

گلپایگان
زند سید محمد تقی به ش ش 103-1343 صادره از گلپایگان 6 ـ ربابه مدنی فر

زند سید محمد تقی به ش ش 3-1349 صادره از گلپایگان والغیر 7 ـ سید معصومه مدنی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می  اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و ااّل گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان         م/ الف/ 73   مبلغ 20400 تومان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  شماره    9409953722600352 ونده:  پر شماره    9510113722600206 نامه  شماره 

یخ تنظیم: 95/2/8 شعبه: 940527  تار

زند سیف اله  موضوع ترک  زند علی  متهم محمد حسن مرجانی فر شاکی شهربانو اعظمی فر
ده و دسترسی به وی  یق این شعبه تحت تعقیب بو انفاق  با توجه به اینکه متهم مذکور از طر
دن مشارالیه مقدور نمی باشد لذا مراتب در راستای ماده 174  المکان بو به لحاظ مجهول 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به وی ابالغ تا ظرف یکماه از ترایخ انتشار 
پرسی گلپایگان حاضر گردیده  د در شعبه دوم باز آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خو

در غیر اینصورت غیابًا رسیدگی و قرار مقتضی صادر می گردد.
پرس شعبه دوم دادسرای گلپایگان انصاری نسب        م/ الف/ 74  مبلغ 25/000 تومان باز

گهی ابالغ  آ
ونده: 9409983722600437 شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9510103720700836  شماره پر
1ـ  متهمین  طرفیت  به  سلطانی  مهدی  آقای  شاکی    95/2/18 تنظیم:  یخ  تار   950181 شعبه 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  یر  تعز مستوجب  سرقت  اتهام  به  نادری  مهران  2ـ  کیانی  مسلم 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان  شهرستان گلپایگان نمو
)جزایی سابق( واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه 9409983722600437 ثبت گردیده که 
دن  وقت رسیدگی آن 95/3/22 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
د تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  شو

ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.  د، در وقت مقر کامل خو
101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( وحید  مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 

زمانی    م/ الف/ 75  مبلغ 25/000 تومان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1337-4 شماره  شناسنامه  دارای  تکبیری  ابوالفضل  آقای 
که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   158/95
دائمی  اقامتگاه   94/12/18 یخ  تار در   1313/1/2-1137 بشناسنامه  تکبیری  زهرا  وان  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر ـ دو دختر و  و د بدر خو

همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد.
زند محمد علی به ش ش 4 - 1337 صادره از گلپایگان 1ـ ابوالفضل تکبیری فر

زند محمد علی به ش ش 21-1342 صادره از گلپایگان 2ـ رضا تکبیری فر
زند محمد علی به ش ش 45-1345  صادره از گلپایگان 3 ـ مهدی تکبیری فر

زند محمد علی به ش ش 15-1348 صادره از گلپایگان 4 ـ محمدنبی تکبیری فر
زند محمد علی به ش ش 64-1351 صادره از گلپایگان یم تکبیری فر 5 ـ مر

زند محمد علی به ش ش 13-1353 صادره از گلپایگان 6 ـ صغری تکبیری فر
زند محمد مهدی به ش ش101-1309 صادره از گلپایگان و الغیر.  7 ـ محمدعلی تکبیری فر

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می  اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و ااّل گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان         م/ الف/ 76   مبلغ 20400 تومان 

دادنامه
بانک مهر اقتصاد )شعبه مهر بسیجیان سابق( ساکن اصفهان، خیابان توحید، جنب تاالر 
با  تضامنی  محکومیت  خواسته  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  پرستی  سر فرشچیان، 
زند علی اکبر، به آدرس  وکالت خانم بنت الهدی کیان ارثی به طرفیت 1ـ آقای حمید جعفری فر
زند سید اله به آدرس مجهول المکان  خواندگان  مجهول المکان  2ـ آقای قربانعلی محمدی فر
حق  و  دادرسی  ینه  هز و  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام  یال  ر  42410182 مبلغ  پرداخت  به 
وز شنبه پنجم تیرماه  الوکاله وکیل که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 252/94 برای ر
د و پنج ساعت پنج و سی دقیقه بعدازظهر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول  نو
المکان اعالم گردیده است لذا دستور اجرای ماده 1023 و 1029 قانون مدنی و ماده 73 قانون 
د تا  آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شو
خوانده )نامبرده فوق( با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر جهت رسیدگی حاضر  وز مقر یافت و برای ر کامل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز در

د. گردد و اال این آگهی به منزله ابالغ تلقی می شو
شعبه 5 شورای حل اختالف فالورجان  



کارشــکنی های آل صعــود دربــاره ایــران      
سرویس فرهنگی

 مهدی تاروردی
وارد  امســال  حــج  مســاله  شــده  باعــث 
حواشــی تــازه ای شــود. رفتــار خصمانــه دولــت عربســتان در 
قبــال ایرانی هــا ســبب شــده بســیاری از مراجــع مواضــع صریــح 
کننــد. هــر چنــد مقامــات  خــود را دربــاره حــج امســال بیــان 
کردنــد بــا حســن نیــت تمــام مشــکالت را حــل  دولــت ســعی 
کننــد امــا رژیــم دیکتاتــوری آل صعــود بــر ســر رفتارهــای غلــط 
خــود پافشــاری می کــرد. بــه همیــن بهانــه مواضــع برخــی از 

مراجع تقلید را در این گزارش مرور خواهیم کرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی

ــه  ــی عزت مندان ــب حج ــد: طال ــدر می گوی ــی ق ــع عال ــن مرج ای
اذعــان  بــه  منطقــه  در  حاضــر  حــال  در  وقتــی  هســتیم. 
دشــمنان، حــرف اول را می زنیــم، دلیلــی نــدارد ســر ذلــت در 
مقابــل دشــمنان بــه زیــر بیاندازیــم. مــردم مــا از نرفتــن حجــی 
کــه عــزت آن هــا حفــظ نمی شــود، بــه خصــوص حــج امســال 
ناراضــی نیســتند، بلکــه بــا ایــن مســاله موافقــت می کننــد و 
ــت بخواهنــد  ــا ذل ــران ب ــد برخــی زائ ــد؛ نبای کرده ان اظهــار هــم 
ــرا عــزت آن هــا  ــد، زی ــه حــج برون کشــورهای دیگــر ب از طریــق 
حفــظ نخواهــد شــد. حــج امــر عبــادی مهمی اســت، ولــی امروز 
کرامــت و دیــن  کــه بــا عــزت و  امــری عبــادی و سیاســی اســت 
و مذهــب مــا پیونــد خــورده اســت. آن هــا )عربســتان( خــود را 
مالــک حرمیــن شــریفین می داننــد و می خواهنــد انتقــام یمــن 
و ســوریه و عــراق و... را در حــج بگیرنــد و در حــال حاضــر بــه 
دنبــال برخــورد سیاســی و انتقامــی هســتند، چنیــن حجــی نــه 

بــا رضایــت خــدا همــراه اســت و نــه بــا رضایــت بنــدگان خــدا. 
ــر  گ ــدارد. ا ــوان ســرویس دهی وجــود ن ــا ایــن رویکــرد حتــی ت ب
کننــد،  بــا حضــور مــا موافقــت  ایــن مــدت  عربســتانی ها در 
قطعــًا اتفاقاتــی خوبــی منتظــر مــا نخواهــد بــود و آن هــا همــه 
کــه نتوانیــم بــه راحتــی امــورات را  کارهــا را بــه شــکلی چیده انــد 
گــر پیشــنهادی ارائــه  کنیــم. در ایــن زمــان حتــی ا ســاماندهی 

دادنــد نبایــد بپذیریــم.
آیت اهلل حسین نوری همدانی

وقتــی امنیــت و عــزت حجــاج در خطــر اســت، دیگــر حــج 
واجــب نیســت. ایــن مرجــع تقلیــد در دیــدار بــا علــی جنتــی 
بــا بیــان این کــه انقــالب اســالمی مــا بــرای امنیــت و عــزت و 
ــا  کــه ب کســانی  ــا  ــم ب ــد و نمی توانی ــود آم کرامــت اســالمی بوج
کــرد:  کنیــم،  اظهــار  صهیونیســت ها همــراه هســتند همــکاری 
گــر آنهــا شــرایط مــا را نپذیرفتنــد قطعــًا نبایــد اعــزام داشــته  ا
کــه هیــچ ایرانــی بــه هیــچ ترتیبــی  باشــیم. نبایــد اجــازه دهیــم 
کــه در ایــران اختــالف  کننــد  بــه حــج بــرود تــا دشــمنان بیــان 

وجــود دارد و ایــن موضــع، موضــع دولــت ایــران اســت.
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

ایشــان بیــان کــرد: شــرایط بــه گونــه ای اســت که از نظر شــرعی 
ــر  ــی مســتطیع شــده اند، حــج ب کــه امســال از نظــر مال کســانی 
کافــر  گردن شــان نیســت. دودمــان ابوســفیان پیــش از اســالم 
کــه امروز  بودنــد و پــس از اســالم نیــز کافــر شــدند و این مســایلی 

خ می دهــد، غیــر قابــل پیش بینــی نبــود. در آنجــا ر
احتمال لغو حج تمتع در سال 95

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  گذشــته  هفتــه 
مجلــس بــا حضــور رییــس ســازمان حــج و زیــارت تشــکیل 
برخــورد  نــوع  و  شــرایط  ارزیابــی  از  پــس  کــه  داد  جلســه 
کــه احتمــال لغــو حــج  ســعودی ها بــه ایــن جمع بنــدی رســید 
تمتــع در ســال 95 وجــود دارد. رییــس ســازمان حــج و زیــارت 
گفتــه اســت: دولــت ایــران بــه دلیــل اینکــه حــج فریضــه  نیــز 
ج از  واجــب اســت، تمــام تــالش خــود را انجــام داد تــا خــار
پروتــکل سیاســی وارد شــود، بــه همیــن دلیــل چهــار نامــه 
بــرای وزیــر حــج عربســتان و رییــس کنفرانــس اســالمی نوشــته 
شــد، امــا بــه رغــم همــه پیگیری هــا، نــه دربــاره امنیــت زائــر و 
گفتــه  نــه در عرصــه پــرواز تضمینــی ارائــه نکردنــد. اوحــدی 
ــد  ــیار تن ــران بس ــه ای ــتان علی ــا در عربس ــفانه فض ــت: متاس اس
اســت و روزی یــک ســاعت برنامــه تلوزیونــی در شــبکه های 
عربســتانی تولیــد می شــود و بــا ایــن بمبــاران تبلیغاتی، امســال 
وارد  بتوانــد  ملبــس،  روحانــی  یــک  حتــی  کــه  اســت  بعیــد 

فــرودگاه شــود.

مواضع مراجع تقلید درباره حج امسال

طالب حجی عزت مندانه هستیم

مهــدی جمالی نــژاد در ادامــه سلســله برنامه هــای دیــدار بــا 
هنرمنــدان و چهره هــای مانــدگار شــهر اصفهــان بــا حضــور 
هنرمنــد  ایــن  بــا  حریرچیــان  هوشــنگ  اســتاد  منــزل  در 
هوشــنگ  کــرد.  دیــدار  بازیگــری  عرصــه  پیشکســوت 
حریرچیــان ضمــن خوشــآمدگویی بــه شــهردار اصفهــان در 

کــه  گفــت: نیــاز اســت تــا زمانــی  ایــن دیــدار 
هنرمنــدان زنــده هســتند بــه آنهــا رســیدگی 
شــود، همیــن ســرزدن های مســئوالن بــه 
هنرمنــدان مایــه دلگرمــی آنهــا می شــود، 
مــن مرهــون محبــت همــه مــردم اصفهــان 

و ایــران هســتم.
مــوزه  بــه  فرانســه  در  کــرد:  اضافــه  وی   
امــا  می کننــد  افتخــار  ایفــل  ج  بــر و  لــوور 
آثــار بســیار متعــددی در  مــا در اصفهــان 

کنیــم، بــه طــور  کــه بایــد بــه آنهــا افتخــار  کنــار بازارهــا داریــم 
کلکســیون آثــار تاریخــی اســت  مثــال مســجد جامــع اصفهــان 
گذشــته بــه ایــن شــهر  کــه در  گردشــگران داخلــی و خارجــی  و 

می آمدنــد پــس از دیــدن ایــن آثــار ســراغ تئاترهــای بســیار پــر 
رونــق ایــن شــهر می رفتنــد. 

کیــد بــر اینکــه اصفهــان نیــاز بــه تئاتــر دارد،  ــا تا حریرچیــان ب
گفــت: داشــتن یــک ســالن تئاتــر بــرای اصفهــان الزم بــوده 
کافــی نیســت، بایــد فکــری بــه حــال تئاتــر اصفهــان و  امــا 
آنهــا  از  برخــی  کــه  نیازمنــد  هنرمنــدان 
می برنــد ســر  بــه  کامــل  فقــر  در   حتــی 

 بشود.
کــرده ام  کــرد: ســعی   وی در ادامــه تصریــح 
کــه در فیلم هایــم ظاهــر  بــا هــر لهجــه ای 
می شــوم آن لهجــه را بــه تمســخر نگیــرم، 
کارم بــا نــام عشــق ســهراب  در تازه تریــن 
ــا لهجــه اصفهانــی بــازی شــده و  کــه ب نیــز 
ــالش  ــود ت ــش ش ــه زودی پخ ــت ب ــرار اس ق
آداب،  بــا  نحــو همــراه  بهتریــن  بــه  را  لهجــه  ایــن  داشــتم 
فرهنــگ و رســوم اصفهــان در لفافــه طنــز و بــدون تمســخر 

کنــم. اجــرا 

هوشنگ حریرچیان: اصفهان نیاز به تئاتر دارد
گفــت:  تهمینــه میالنــی در جشــن عکاســان ســینمای ایــران، 
عنصــری  بــه  جاذبه هایــش  کنــار  در  روزهــا  ایــن  عکــس 
ــان  ــز تبدیــل شــده اســت، مراقــب عکس های ت ک نی ــا خطرن
انتشــار  طریــق  از  می کننــد  ســعی  عــده ای  زیــرا  باشــید 
بیــن  از  را  ســینما  هنرمنــدان،  خصوصــی   عکس هــای 

آن  اجــرای  کــه  مراســم  ایــن  در  ببرنــد. 
و  ســینما  بازیگــر   - خمســه  علیرضــا  را 
افــرادی  داشــت،  برعهــده   - تلویزیــون 
ماننــد لیــال حاتمــی، علــی مصفــا، بــاران 
کوثــری، مریــال زارعی، ســیروس الونــد، رؤیا 
نونهالــی، مســعود زنــده روح، غوغــا بیــات، 
کیایــی و جمعــی  بهــرام رادان، مصطفــی 
گران، عکاســان و هنردوســتان  از ســینما
از  هیچ کــدام  امــا  بودنــد،  کــرده  شــرکت 

اعضــای هیــأت مدیــره خانــه ســینما در آن حضــور نداشــتند. 
برگزیــدگان  جوایــز  اهــدای  بــه  مراســم  ایــن  دیگــر  بخــش 
دومیــن دوره عکاســان ســینما اختصــاص داشــت. نوشــین 

جعفــری بــرای فیلــم »النتــوری« جایــزه بخــش اصلــی را بــرد. 
ــرد.  ک ــکر  ــری تش کوث ــاران  ــزه اش، از ب ــت جای ــس از دریاف او پ
ــینما  ــان س ــن عکاس ــزه، در انجم ــن جای ــش از ای ــری پی جعف
عضــو نبــود. محمــد فوقانــی، جــالل حمیــدی، امیرحســین 
شــجاعی و محمــد بدرلــو دیگــر نامزدهای دریافــت این جایزه 
بودنــد. فتــاح ذی نــوری نیــز توســط داوران 
ــده بخــش پشــت  به عنــوان عــکاس برگزی
صحنــه بــرای فیلــم »عــادت نمی کنیــم« 
انتخــاب شــد. در ادامــه، از رضــا مهاجــر - 
عــکاس ســینما - توســط پانتــه آ پناهی هــا 
کــه  و اردشــیر شــلیله تقدیــر شــد. مهاجــر 
مهرجویــی  داریــوش  »هامــون«  فیلــم  از 
ــاه  کوت کــرده اســت، در ســخنانی  عکاســی 
داریــوش  نــام  کــه  همان طــور  گفــت: 
ح و مترادف  مهرجویــی و خســرو شــکیبایی بــا »هامــون« مطــر
اســت، همیشــه نــام مــن را نیــز به عنــوان »عــکاس هامــون« 
کــه برایــم باعــث افتخــار اســت. و »هامون بازهــا« می آورنــد 

حرف و نقل
پورقدیــری  عبــاس  درگذشــت  روز  هفتمیــن  مراســم   -
ــگاری اصفهــان از ســاعت 16  اســتاد برجســته روزنامــه ن
و 30 دقیقــه الــی 18 و 30 دقیقــه فــردا یکشــنبه بــر ســرمزار 

وی برگــزار خواهــد شــد.
کــه در اولیــن اجــرای نمایــش »بــر پهنــه  - علــی نصیریــان 
اقتبــاس  یــک  را  نمایــش  ایــن  داشــت،  حضــور  دریــا« 

درســت در قالــب نمایــش ســیاه بازی دانســت.
- حســین علیــزاده آهنگســاز و نوازنــده پیشکســوت در 
کــرد. گــروه »لیــان« حضــور پیــدا  کنســرت  دومیــن شــب از 
از  ایرانــی  خبرنــگار  یــک  کــن  جشــنواره  حاشــیه  در   -
جــودی فاســتر پرســید: آیــا رابرتــز و کلونــی کیفیــت خاصی 
گفــت: مثــاًل وقتــی  کرده انــد. وی  را وارد نقش هایشــان 
کلونــی نــگاه می کنــم تصویــری از یــک رییــس  بــه آقــای 
کلونــی نیــز بــا شــوخی بــه او  جمهــوری آینــده را می بینــم. 
جــواب داد: بــرای جوانــی از ایــران، ایــن معنــای زیــادی 

دارد.
- دکتــر رضــا پایــدار مســئول تیــم رســیدگی بــه درمــان 
گفــت:  روز 24 اردیبهشــت مــاه بــه  کیارســتمی  عبــاس 
اتفــاق آقــای دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت و آقــای دکتــر 
حریرچــی قائــم مقــام ایشــان، دیــدار دیگــری از آقــای 
کیارســتمی داشــتیم و خوشــبختانه حــال ایشــان مســاعد 

اســت.
کــه اخیــرًا از مدیرعاملــی خانــه تئاتــر اعــالم  ج راد  - ایــر
گفــت: دیگــر نمی خواهــم مدیــر  اســت،  کــرده  اســتعفا 
عامــل خانــه تئاتــر باشــم امــا همچنــان در هیــات مدیــره 

ــتم. ــر هس ــه تئات خان
- عوامــل مجموعــه تلویزیونــی »ســرزمین کهــن« که این 
ــد  ــا حضــور بازیگــران جدی ــاز ســوم مجموعــه را ب روزهــا ف
تصویربــرداری می کننــد قصــد دارنــد بــه فراخــور فیلمنامه 

کننــد. و شــرایط جــوی از بــرف مصنوعــی اســتفاده 
عــازم  مــاه  اردیبهشــت  دوشــنبه ۲۷  ایرانــی  ارکســتر   -
فرهــاد  رهبــری  بــه  پــارت  دو  در  تــا  می شــود  چیــن 
فخرالدینــی و نصیــر حیدریــان موســیقی ملــی ایــران و 

برســاند. جهــان  گــوش  بــه  را  کالســیک 
کــن بخشــی از فیلــم ســینمایی  - ســایت جشــنواره فیلــم 

کــرد. »فروشــنده« ســاخته اصغــر فرهــادی را منتشــر 
کــه در فیلم هــای جدیــد در  - اصغــر نقــی زاده می گویــد 
حــوزه دفــاع مقــدس نقش هــای چندانــی بــرای بازیگــران 

مســن نوشــته نمی شــود.
ایــران  دانشــگاهی  تئاتــر  جشــنواره  نوزدهمیــن   -
افتتــاح هنرمنــدان  خانــه  تابســتان  گالــری  در   امــروز 

 می شود.

سخن روز

 حراج بزرگ هنری در اصفهان 
برگزار می شود

گفــت:  اصفهــان  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
را  دیــار  ایــن  فاخــر  کــه هنــر هنرمنــدان  اصفهــان  بــزرگ  حــراج 
بــه مــردم عرضــه می کنــد برگــزار خواهــد شــد و بــه جــد دنبــال 
هنــری  حراج هــای  بهتریــن  و  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه  هســتیم 
کنیــم. حبیــب رضــا ارزانــی  را در ایــران بــه نــام اصفهــان ثبــت 
گــر مارکوپولــو اصفهــان را نصــف جهــان می نامــد  کــرد: ا اظهــار 
نــه بــه خاطــر وســعت و نــه بــه خاطــر جمعیــت اســت بلکــه بــه 
کــه  خاطــر هنرمنــدان و بزرگانــی مثــل اســتاد فرشــچیان اســت 
کرده انــد. وی افــزود: ایــن هنرســتانی  کار  در ایــن شــهر زیســته و 
هنــری  بــزرگان  می گیــرد  جشــن  را  خــود  ســالگی   80 امــروز  کــه 
کشــور و مفاخــر هنــری جهــان مثــل اســتاد فرشــچیان را عرضــه 
کــه بــه جایــگاه و ارزش خــود  کنیــم  کاری  کــرده اســت و بایــد 
گــردد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان  بــاز 
اثــری  فرشــچیان  اســتاد  مثــل  افــرادی  وقتــی  کــرد:  تصریــح 
کــه بســیاری  هنــری مثــل تابلــوی عصــر عاشــورا خلــق می کننــد 
ــال داســتان  ــه دنب ــرده و ب ک ــرار  ــاط برق ــا آن ارتب از مــردم جهــان ب
کســی اســت  کــه هنرمنــد واقعــی  آن می رونــد، نشــان می دهــد 
کــه  اثــری  در  تــا  می کنــد  محــو  آثــارش  و  هنــر  در  را  خــود  کــه 
از  اینکــه تجلیــل  بیــان  بــا  ارزانــی  کــرده جاودانــه شــود.  خلــق 
ــنبه  ــرد: چهارش ک ــار  ــم، اظه ــرار داده ای کار ق ــتور  ــاهیر را در دس مش
پاتــوق هنرمنــدان در هنرســتان هنرهــای زیبــا  مــاه  پایــان هــر 
کــه  کــرد: حــراج بــزرگ اصفهــان  کیــد  برپــا خواهــد شــد. وی تا
می کنــد  عرضــه  مــردم  بــه  را  دیــار  ایــن  فاخــر  هنرمنــدان  هنــر 
بزرگتریــن  از  یکــی  می کنیــم  تــالش  و  شــد  خواهــد  انــدازی  راه 
ثبــت نــام اصفهــان  بــه  را  ایــران   و بهتریــن حراج هــای هنــری 

کنیم.  

کشور دانشگاه هنرهای ملی 
می خواهد

گفــت: متاســفانه مســئوالن بــه  محمــود فرشــچیان 
کشــور  ــرای از بیــن رفتــن هنرهــای ایــن  فکــر چــاره ب
کــه  کــردم و فریــاد زدم  نیســتند، بارهــا و بارهــا اعــالم 
دانشــگاهی بــرای هنرهــای ملــی ایــن دیــار تأســیس 
ــردم  ک کشــور خواهــش  کنیــد حتــی از مســئوالن ایــن 
اســتاد  اســت.  نکــرده  گــوش  کســی  کنــون  تا ولــی 
کــرد:  فرشــچیان بــا انتقــاد از آمــوزش و پــرورش اظهــار 
گوینــد فقــط دو روز  اینکــه امــروز دانــش آمــوزان مــی 
چــرا  اســت  تأســف  باعــث  دارنــد  نقاشــی  هفتــه  در 
ــرده  ــف ب ــه ضع ــر را رو ب ــرورش هن ــوزش و پ وزارت آم
اســت؟ وی افــزود: چــه طــور می شــود یــک دانــش 
ــل  ــد تحوی ــت هنرمن ــرار اس ــه ق ک ــتانی  ــوز در هنرس آم
نقاشــی  آمــوزش  روز  دو  فقــط  بدهــد  جامعــه  ایــن 
می بینــد؟ بــا ایــن هفتــه ای دو بــار تصــور می کنیــد 

کــرد؟ هنرمنــد نقاشــی دیگــر پیــدا خواهیــم 

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر شنبه  25  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!  
ـــمـــاره 153کشور دانشگاه هنرهای ملی می خواهد ســـــال دوم       ݡسݒ

دادنامه
دوم  درب  ذر  ابو میدان  وق  ز خور نشانی  به  غالمعلی  زند  فر معتمدی  حسین  آقای   : شاکی 
مسجد  مقابل  وق  ز خور نشانی  به  رضا  محمد  زند  فر ده  نو علی  آقای  متهم:  چپ  سمت 
العاده شعبه  یخ 95/01/16 در وقت فوق  تار به  و جرح عمدی  اتهام: ضرب  الزمان  صاحب 
ونده  102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
را  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  توجه  با  دارد دادگاه  قرار  نظر  کالسه 940439  تحت 
اعالم  و به شرح ذیل مبادرت به صدور می نماید:رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی 
آقای حسین  و جرح عمدی موضوع شکایت  ایراد ضرب  بر  دائر  زند محمد رضا  فر دهی  نو
از جمله کیفر خواست تنظیمی  ونده  پر رسی محتویات  با بر زند غالمعلی دادگاه  معتمدی فر
قانونی  پزشکی  گواهی  شاکی  شکایت  برخوار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  توسط 
مسلم  و  ز  محر را  انتسابی  بزه  موثر  دفاع  ارائه  جهت  متهم  حضور  عدم  و  د  شهو شهادت  و 
دانسته و به استناد مواد 448 و 450 و 462 و 488 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 متهم موصوف را به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت جرح دایمه پیشانی و 
یخ  دی شانه راست در حق شاکی ظرف یک سال از تار یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبو
ابالغ  از  وز پس  و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر ده  جنایت محکوم نمو
قابل واخواهی در این شعبه و سپس با توجه به میزان دیه قطعی است.دفتر شعبه 102 دادگاه 

کیفری دو شهرستان برخوار
یخ  95/02/23 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/221/م الف به تار

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
زاعلیان دستجردی دادخواستی به طرفیت خوانده جواد جابر انصاری  خواهان : فاطمه میر
ده که  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان 
ونده 9309983751400995  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  برخوار ارجاع و به کالسه پر
دن  خوانده و  المکان بو 1395/04/29 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  شو
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو

حاضر گردد. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
یخ 95/02/21  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/214/م الف به تار

اخطار اجرایی
نواب  کوی  رجایی  شهید  خ  وق  ز خور نشانی  به  محمدیان  مهران  له:  محکوم  مشخصات 

ز هفدانی به نشانی مجهول المکان یحانه کشاور صفوی محکوم علیهم ر
اختالف  حل  شورای   6 حوزه   94/11/18 یخ  تار به   531 شماره  رأی  موجب  به   : به  محکوم 
مبلغ  به   009291 های  شماره  به  چک  فقره   2 :وجه  به  است  محکوم  علیه  محکوم  برخوار 
یال و مبلغ  یال جمعا 30000000 ر یخ 90/11/25 و 09292 به مبلغ 15000000 ر یال به تار 15000000 ر
یخ اجرای  یخ صدور چکها تا تار ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تار یال بابت هز 170000 ر

ینه اجراء به عهده محکوم علیه می باشد . حکم رای صادره غیابی می باشد هز
ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  اجرایی  اخطار  این  ابالغ  از  پس  است:  مکلف  علیه  محکوم 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر  و  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به  و  اجرا بگذارد 
ونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل  اینصورت پر

وق شهرستان برخوار  ز خواهد شد..  دفتر شعبه 6شورای حل اختالف خور
یخ 95/01/30 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/130/م الف به تار

اخطار اجرایی
زند اسدا... به نشانی منطقه صنعتی دولت  مشخصات محکوم له: رضا خمسه عشری فر

زند حسین به نشانی مجهول المکان یمی فر آباد سنگبری دماوند محکوم علیهم اکبر کر
حل  شورای   101 حوزه   93/12/05 یخ  تار به   308 شماره  غیابی  رأی  موجب  به   : به  محکوم 
یال بابت اصل خواسته و  اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به :پرداخت 44000000 ر
ینه های نشر آگهی با ارائه رسیدهای مربوطه  ینه دادرسی و هز یال هز نیز پرداخت مبلغ 100000 ر
یخ تقدیم دادخواست 92/02/17 لغایت زمان اجرای حکم  و نیز خسارت تاخیر تادیه از تار

در حق محکوم له.ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
وز  ر اجرایی ظرف ده  اخطار  این  ابالغ  از  فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس  اجتماعی 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای 
ونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری  بدهد در غیر اینصورت پر

محل تحویل خواهد شد..  شعبه 101 مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 
یخ 95/02/22 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/216/م الف به تار

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
زهره  و  علیزاده  هادی  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  صابری  علیرضا  آقای 
وز 95/04/29 و ساعت 05:30  فایضی به این شورا تسلیم که به کالسه 95/82 ثبت و برای ر
وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب 
وزنامه های کثیراالنتشار  ر از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73 
ثانی  یافت نسخه  آید جهت در به عمل می  از خوانده مذکور دعوت  و  د  و نشر می شو طبع 
ر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر  دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر
مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  د.در  شو
وز  د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده ر اتخاذ خواهد نمو

است.دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
یخ 95/02/21  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/213/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
 109/95 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   509 شماره  شناسنامه  دارای  بصیرت  سمیه  خانم 
ده و چنین توضیح داده  ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/10/07 اقامتگاه  یمانی زمان آبادی بشناسنامه 254 در تار وان حسین نر که شادر
به:1-سمیه  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی 
زند  یمانی زمان آبادی فر زند مصطفی ش.ش 509 )همسر متوفی()2( فاطمه زهرا نر بصیرت فر
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زند  )فر  6600330171 ش.ش  حسین 
یخ  مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس 

شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
یخ 95/02/23 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/218/م الف به تار

گهی احضار متهم آ
این  طرف  از  کالهبرداری  اتهام  به  نصر  رضا  محمد  و  تقوی  حمزه  سید  آقای  اینکه  به  نظر 
یخ  تار برای  آن  رسیدگی  وقت  و  است  تعقیب  تحت   102 950200/ج  کالسه  ونده  پر در  شعبه 
یه  به وی بواسطه  95/03/26 ساعت 08:30 تعیین گردیده و با توجه به اینکه ابالغ احضار
 174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  باشد  نمی  ممکن  مشارالیه  اقامت  محل  دن  بو مجهول 
جزایی   102 شعبه  در  فوق  یخ  تار در  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
د حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد  برخوار جهت دفاع از خو

شد.رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار
یخ 95/02/22  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/215/م الف به تار

اخطار اجرایی
وزان مهر و امیر حسین امرالهی به نشانی  مشخصات محکوم له: رضا قربانی وکیل رضا فر
علیه:  محکوم   115 پالک  کوهستان  کوچه  نبش  دادگستری  جنب  جانبازان  بلوار  آباد  دولت 
زند محمد  به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی خیابان شهید محمد داوری کوچه  اکبر داوری فر
یخ 93/10/29 حوزه 3 شورای حل  یورمحکوم به : به موجب رأی  شماره 616 به تار 17 شهر
یال بابت اصل  اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به :پرداخت  مبلغ دوازده میلیون ر
ینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر  یال بابت هز خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ر
و  احکام  اجرای  در  محاسبه  حکم  اجرای  لغایت   93/06/10 چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه 
پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت اجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد  محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف  د  از آن میسر باشد و در صورتی که خو به 
یحا  د رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صر مهلت مزبور صورت جامع دارائی خو

اعالم کند.  دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 
یخ 95/02/03 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/216/م الف به تار

اخطار اجرایی
شهرک  آباد  دولت  نشانی  به  ابراهیم   زند  فر محمدی  محمد  لهم:  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
زند  فر مظاهری  علی  محمد  علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات    72 پ   11 ک  حسین  امام 
: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  به  المکان محکوم  یم  به نشانی مجهول  کر
دادنامه غیابی مربوطه 9409973751401181 محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 75000000 
ینه دادرسی و همچنین پرداخت  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2200000 ر ر
تا زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه  یخ تقدیم دادخواست )94/04/21(  تار از  تادیه  تاخیر 
االجرا  حق  بابت  یال  ر  3860000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  مصرفی  خدمات  و  کاال  بهای 
وز  یخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده ر در حق صندوق دولت.محکوم علیه محکوم مکلف است از تار
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
د را  به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و  وز کلیه اموال خو قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان  قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشر
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
از طرح  از زمان یک سال قبل  اموال مذکور  تغییر دیگر در  نوع  و هر  انتقاالت  و  نیز فهرست نقل  و 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
دداری محکوم  د )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خو له بازداشت می شو
در  را  هفت  درجه  یری  تعز حبس  حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه 
اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ا  ق.م   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  دارد.)  پی 
با  به نحوی که  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال  محکومیت مالی( 5- 
یری درجه شش یا جزای نقدی  قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شو
زندان  از  آزادی محکوم علیه  د  ارائه شو وز  ر از مهلت سی  اموال پس  1394( 6- چنانچه صورت 
د.) تبصره  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو منوط به موافقت محکوم له یا تو

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
یخ 95/02/21 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/217/م الف به تار

اخطار اجرایی
زند محمد علی به نشانی دولت آباد خ مطهری  مشخصات محکوم له/محکوم لهم: امیر صفاری فر
زاق 2.  زند عبد الر ک خیام پ 12  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1. علی کرباسیون فر

زند عباسعلی هردو به نشانی مجهول المکان زاق کرباسیون فر عبد الر
مربوطه   دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب   : به  محکوم 
یال ) وجه یک فقره  9409973751301427 محکوم علیه  محکومند به پرداخت مبلغ دو میلیارد ر
چک 207137-90/05/03 ( بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا هنگام 
وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ئر حق محکوم له و یک بیستم 
از محکوم به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ضمنا با توجه به 
ینه دادرسی به محض وصول محکوم به نامبرده موظف به پرداخت  اعستار خواهان از پرداخت هز
ینه دادرسی در حق صندوق دولت می باشد.محکوم علیه محکوم مکلف است  یال هز 59950000 ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام  یخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده ر از تار
استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2 مدنی( 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به  وز کلیه اموال خو سی ر
و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل  وح  مشر طور 
اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
از  علیه  محکوم  دداری  خو  -4  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 و   8 )مواد  د  شو می 
یری درجه هفت را در پی دارد. اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعز

ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت  ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م 
مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف  برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6-  یا هر دو مجازات می شو محکوم به 
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه 
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
یخ 95/02/18 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/218/م الف به تار

دادنامه
یمی بعد  زند علی به نشانی دستگرد بلوار توحید ک کر یدیان دستجردی فر شاکی : خانم مهری ز
زند علی اکبر  به نشانی اصفهان خ توحید  وز خوشی فر از نجاری امید علیان پ 3 متهم: آقای بهر
یخ 95/02/22 در وقت فوق العاده شعبه 102  چهار راه پلیس اتهام: توهین و مزاحمت تلفنی به تار
ونده کالسه  دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح  940508  تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پر

ذیل مبادرت به صدور می نماید:
یق  زند علی اکبر دائر بر مزاحمت تلفنی از طر وز خوشی فر رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهر
یدیان  یق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم مهری ز شماره تلفن 09138674953 و توهین از طر
ینت تلفن اخذ شده متن  ونده از جمله شکایت شاکی پز رسی محتویات پر زند علی دادگاه با بر فر
ونده بازنویسی شده است و عدم حضور  پیام های ارسال شده توسط متهم که در صفحه 4 پر
 641 و   608 مواد  استناد  به  و  دانسته  مسلم  و  ز  محر را  انتسابی   بزه  موثر  دفاع  ارائه  جهت  متهم 
یرات و مجازاتهای بازدارنده ذمصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل 74 ضربه شالق  قانون تعز
و  ده  نمو محکوم  تلفنی  مزاحمت  بابت  یری  تعز حبسش  ماه  شش  تحمل  و  توهین  بابت  یری  تعز
و  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر بیست  و ظرف  رای صادره غیابی  دارد  اعالم می 
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.دفتر  ظرف بیست ر

شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان برخوار
یخ  95/02/22 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/216/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
خانم زهره صفری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به کالسه 112/95 
که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش 
د  یخ 1394/09/10 اقامتگاه دائمی خو وان یوسف صفری حبیب آبادی بشناسنامه 94 در تار شادر
زند عباسعلی  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه خیری فر و بدر
ش.ش 4616 )همسر متوفی()2( اکبر ش.ش 5478 )3( علی اصغر ش.ش 343 )4( زهره ش.ش 
 522 ش.ش  هاجر   )8(  45 ش.ش  مهری   )7(  23 ش.ش  محبوبه   )6(  5908 ش.ش  )5(زهرا   57
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر یوسف  زند  فر آبادی  حبیب  صفری  همگی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس  تار

شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
یخ 95/02/23 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  5/37/219/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
دادخواست  شرح  به   1270185055 شماره  شناسنامه  دارای  حسین  زند  فر جعفری  مهدی  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   25/95 کالسه  به 
 1393/05/14 یخ  تار در   31 بشناسنامه  کاظم   زند  فر جعفری  حسین  وان  شادر که  داده  توضیح 
به:1- است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
ابوالفضل   )3(  1449 ش.ش  اکبر  متوفی()2(  )همسر   14 ش.ش  عباس  زند  فر طوطی  صدیقه 
 )7(  1270185055 ش.ش  مهدی   )6(  87 ش.ش  )5(علی   98 ش.ش  رسول   )4(  1615 ش.ش 
زندان  )فر حسین  زند  فر کمشچه  جعفری  همگی   1532 ش.ش  ناهید   )8(  148 ش.ش  بتول 
کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی( 
ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 
اختالف حل  شورای  اول  شعبه  شد.رئیس  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه   به 

 برخوار 
یخ 95/02/23 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  5/37/220/م الف به تار

تهمینه میالنی: مراقب عکس های تان باشید



اولین دستور رییس جدید فوتبال
گفــت: باشــگاه های  ــال  ــد فدراســیون فوتب رییــس جدی
فوتبــال بایــد ۲۰ درصــد از بودجــه مصــوب خــود را در 
کنفدراســیون  ــزام را  ــد و ایــن ال کنن ــه  ــه هزین ــال پای فوتب
فوتبــال آســیا بــه دقــت رصــد می کنــد. مهــدی تــاج اظهــار 
کــرد: بررســی پرونــده حرفــه ای باشــگاه ها بــا بازرســان 
ــا را  ــا مجوزه ــا تنه ــت و م ــیا اس ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــه فوتبــال پایــه دیگــر  صــادر می کنیــم بنابرایــن توجــه ب
یــک ترجیــح نیســت و بــه یــک تکلیــف مبــدل شــده 
کادمــی  اســت. وی افــزود: خوشــبختانه بــا محوریــت آ
ایــران و پــس از ۸ ســال تــاش مســتمر  ملــی فوتبــال 
هســتیم  حــوزه  ایــن  در  خوبــی  فعالیت هــای  شــاهد 
بــا  مقایســه  قابــل  فوتبــال  مــدارس  فعلــی  فضــای  و 
کــرد: هــر چنــد  گذشــته نیســت. تــاج تصریــح  ســال های 
ــا  ــم ام ــه داری ــوب فاصل ــه نقطــه مطل ــا رســیدن ب ــوز ت هن
کــه وجــود دارد قابــل تقدیــر اســت و  حرکــت وعزمــی 
نشــان از اراده ای محکــم بــرای خدمــات دهــی مناســب 

در فوتبــال پایــه دارد.

مبلغ پاداش رئالی ها در صورت 
قهرمانی

ــورت  ــا در ص ــانس را دارد ت ــن ش ــب ای ــد امش ــال مادری رئ
ــادا،  گران ــر دپورتیــوو و لغــزش بارســا در زمیــن  پیــروزی ب
قهرمــان اللیــگا شــود. رئالی هــا البتــه می تواننــد دو هفتــه 
ــی  ــوان قهرمان ــار عن ــن ب ــرای یازدهمی ــان ب ــر در می دیگ
کننــد. ۸ خــرداد در ســن ســیرو، رئــال  کســب  اروپــا را نیــز 
بایــد بــه مصــاف اتلتیکــو بــرود تــا سرنوشــت قهرمــان 
چمپیونزلیــگ روشــن شــود. طبــق ادعــای منابــع معتبــر 
اســپانیایی، بازیکنــان رئــال در صورتیکــه بتواننــد دبــل 
کننــد یعنــی قهرمــان اللیــگا و نیــز چمپیونزلیــگ شــوند، 
گرفــت. در  مبلــغ یــک میلیــون یــورو پــاداش خواهنــد 
صورتیکــه تنهــا قهرمــان اللیــگا شــوند مبلــغ پــاداش 4۰۰ 
هــزار یــورو خواهــد بــود و در صــورت از دســت دادن اللیــگا 
یــورو  هــزار   7۰۰ چمپیونزلیــگ،  در  شــدن  قهرمــان  و 

ــرد. ک ــاداش دریافــت خواهنــد  پ

 پیشنهاد تمدید قرارداد چلسی
 به جان تری

کــه  کــرد  باشــگاه چلســی ســرانجام امــروز رســمًا اعــام 
بــه جان تــری پیشــنهاد تمدیــد یــک ســاله قــراردادش 
کاپیتــان 35 ســاله باشــگاه  را داده اســت. جان تــری، 
چلســی، قــراردادش در انتهــای همیــن فصــل بــه اتمــام 
باشــگاه  کــه  می شــد  گفتــه  ایــن  از  پیــش  و  می رســد 

چلســی تمایلــی بــرای تمدیــد قــرارداد وی نــدارد.

کوتاه از ورزش

پروفسوراحرابی فرد:
تغییرات علمی وتکنیکی، 

درنگرش مربیان خوب دنیا
   اصغـــر قلنــدری  اولیــن نشســت پروفســور 

سرویس  ورزش
اضغر قلندری

ایــرج احرابــی فــرد بــا مربیــان والیبال ایــران، 
بــه میزبانــی هیــات والیبــال اســتان، در اصفهــان برگــزار شــد. 
حضورآقــای  بــا  فــرد،  احرابــی  پروفســورایرج  نشســت  اولیــن 
وجوانــان،  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه  معــاون  امینــازاده 
کمیته هــای  غامحســین هژبــر پــور دبیــر و تنــی چنــد از رؤســای 
مختلــف هیــات والیبال اســتان و جمعی از بانــوان وآقایان مربی 
ونماینــدگان  پهناوراصفهــان  اســتان  نقــاط  اقصــی  والیبــال 
انجمــن اوقــات فراغت اصفهان، درســرای ورزشــکاران اصفهان 
برگزارشــد. در ابتــدای ایــن نشســت دو ســاعته، معــاون توســعه 
ورزش اداره کل ورزش وجوانــان اســتان ضمــن خــوش آمدگویی 
اظهــار داشــت: یکــی ازمهــم تریــن هدف هــای مــا ارتقــاء ســطح 
ــت.  ــتان اس ــه ورزش اس ــی در جامع ــی ورزش همگان ــی وکم کیف
کل ورزش وجوانــان اســتان اصفهــان اولیــن  وی افــزود: اداره 
اداره کلــی اســت کــه برنامه هــای راهبــردی خــود را تدویــن وارایه 
کنیــم.  کــه امیدواریــم در ســال جــاری اجرایــی  نمــوده اســت 
اســتان اصفهــان  زاده معــاون توســعه ورزش  امینــا  غامرضــا 
دیگــر  از  درورزش  اخــاق  و  اســامی  فرهنــگ  ترویــج  افــزود: 
کــه بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت ضمــن اینکــه  مــواردی اســت 
توجــه بــه موضــوع آمــوزش مــا را بــه ایــن اهــداف خواهــد رســاند. 
هــای  و هیــات  گروه هــا  کــرد: در صــدد هســتیم  اضافــه  وی 
کنیــم. امینــا زاده  ورزشــی را درزمینــه تخصصی شــان ارزیابــی 
ورزشــی  هــای  هیــات   94 ســال  ارزیابــی  کــرد:  تصریــح 
ــای  ــات ه ــرد، هی ــه عملک ــه ب ــا توج ــا ب ــده ام ــتخراج نش هنوزاس
تنیــس روی میــز، کشــتی و تکوانــدو بــا ثبــات تردرکارپایــه گام بــر 
می دارنــد. ســپس پروفســوراحرابی فــرد ضمــن ابــراز خوشــنودی 
گفــت: آنچــه  ازدیــدار خانم هــا وآقایــان مربــی والیبــال اصفهــان 
کــه بــرای مــن اهمیــت باالیی دارد این اســت کــه در جمعی کامًا 
ــم، آمــوزش وآینــده  ــرده ام وپیرامــون عل ک ــدا  ورزشــی حضــور پی
والیبــال صحبــت می کنــم. پروفســور احرابــی فــرد افــزود: مــن بــه 
اصــل  یــک  عنــوان  وبــه  می کنــم  افتخــار  بودنــم  ایرانــی 
می شناســم ومعتقــدم اصالــت انســانها ریشه هایشــان می باشــد 
کنــد بــه درختــی بــی  کــه اصــل ونســب خــودرا فرامــوش  وکســی 
کــرد:  کــه میــوه و ثمــری نــدارد. وی تصریــح  ریشــه شــبیه اســت 
نــه  اســت  بودنــم  خاطرایرانــی  بــه  آمریــکا  در  مــن  اعتبــار 
مــا  از  هریــک  افتخــار  مایــه  کــه  فاکتــوری  پروفســوربودن، 
کــه باشــیم ایرانــی هســتیم  ایرانی هاســت، در هرلبــاس ومقامــی 
کــه بــه عنــوان ســفیر ورزش ایــران دریونســکو  ومــن خوشــحالم 
ــف  ــته های مختل ــا در رش کالیفرنی ــگاه  ــت دارم و در دانش عضوی
تدریــس می کنــم. پروفســوراحرابی فــرد از جملــه مــردان صاحــب 
نــام ایرانــی دروالیبــال آمریکاســت کــه منشــاء تاثیــرات و خدمات 
مشــاهیر  تــاالر  در  ایشــان  نــام  وحتــی  می باشــد  ارزشــمندی 

قهرمانان و مربیان ورزشی ایاالت متحده می درخشد.

کوتاه از ورزش

کیــا ســتاره    دعــوت فیفــا از مهــدی مهــدوی 
سرویس  ورزش

  دامون رشیدزاده
ســال های دور هامبــورگ و تیــم ملــی فوتبــال 
کــه بیگانه هــا قــدر داشــته های فوتبــال  ایــران بــار دیگــر نشــان داد 
مــا را بهتــر از خودمــان می داننــد. مســئوالن فیفــا خیلــی بهتــر از مــا 
کیــا را می داننــد و برخــاف مــا وقتــی  توانایــی و ارزش مهــدوی 
دربــاره مهدوی کیــا حــرف می زننــد فقــط یــاد گل او بــه آمریــکا در 
جــام جهانــی نمی افتند بلکه فعالیت هــای ارزشــمندش در پرورش 

استعدادهای جدید را می بینند.
کادمی »کیا«   آ

ملــی  تیــم  دور  نه چنــدان  ســال های  کاپیتــان  مهدوی کیــا، 
فوتبــال ایــران، ایــن روزهــا مشــغول پــرورش نســل جدیــدی از 
فوتبالیســت های ایرانــی اســت. او تعــدادی نوجــوان بااســتعداد را 
کــرده و بــا برنامه ریــزی مناســب و  کادمــی »کیــا« دورهــم جمــع  در آ
ــه از ایــن  ک ــی تــاش می کنــد  ــزاری اردوهــا و بازی هــای تدارکات برگ
نوجوان هــا، بازیکنــان بین المللــی و توانمنــد بــرای ســاختن آینــده 
کــه  فوتبــال ایــران بســازد. هــدف »مهــدی«، هــدف واالیــی اســت 
کار،  رســیدن بــه آن تــاش مســتمر، برنامه ریــزی منظــم، جســارت 
شــجاعت روبرو شــدن با ســختی ها و موانع بزرگ و پشــتکار فراوان 
می خواهــد امــا مهــدوی کیــا و تیمــش تمــام ایــن ویژگی هــا را دارند و 
کیــا  به ســرعت بــه ســمت هــدف پیــش می رونــد. مهــدی مهــدوی 
کــه از دیــد فدراســیون جهانــی فوتبــال  کارش تواناســت  آن قــدر در 
دور نمانــده و بیــن هــزاران فوتبالیســت دنیــا و صدها بازیکــن نامدار 
کنگــره  و مشــهور، نــام ایــن ایرانــی را روی یکــی از صندلی هــای 
کــرده اســت. در همیــن ایــن حــال،  فیفــا نوشــته و جــا را برایــش رزرو 
کاری بــه ایــن مســائل  کار خــود را پیــش می بــرد و  کیــا  مهــدوی 
و ســودجویی  انســان منفعت طلــب  هــم  قبــل  از  او  نــدارد؛ چــه 

ــه هــر طریقــی نامــش در رســانه ها مطــرح  نبــوده و نمی خواســته ب
کارش را انجــام می دهــد  شــود. مهــدی در ســکوت مطلــق خبــری 
و بــرای »اســم درکــردن« ذره ای تــاش نمی کنــد. در فوتبــال ایــران، 
کــه خــود را  کــه خواب انــد، آن هــا  آدم هــا ســه دســته اند؛ آن هــا 
کــه بیدارنــد امــا صدایشــان به جایــی  بــه خواب زده انــد و آن هــا 
کــه هــر یــک  نمی رســد. فوتبــال ایــران پــر از گنجینه هایــی اســت 
آبــرو خریده انــد. وحیــد  بــرای فوتبــال فارســی اعتبــار و  در دنیــا 

هاشــمیان و مهــدی مهدوی کیــا دو نمونــه از ایــن افــراد هســتند کــه 
ــد. کرده ان ــار دیگــری پهــن  کارشــان را در دی متأســفانه ســفره 

  استعداد پروری در فوتبال
در  نمی توانســتند  مهدوی کیــا  مهــدی  یــا  هاشــمیان  وحیــد  آیــا 
کننــد و درآمــد میلیــاردی داشــته باشــند؟ آیــا ایــن دو  کار  ایــران 
یــک مربــی در  بــا دســتیاری  را  کارشــان  نمی توانســتند حداقــل 
کننــد و تــا ســال ها از خــوان پرنعمــت فوتبــال  لیــگ برتــر شــروع 

کننــد؟ قطعــًا  فارســی بخورنــد و حســاب بانکی شــان را پروپیمــان 
بــه  را  مهدوی کیــا  امثــال  آنچــه  امــا  می تواننــد  و  می توانســتند 
کارآفرینــی و اســتعداد پــروری در فوتبــال ســوق داده و او را از  ســمت 
کــرده، عــرق و تعصبــش  کار بلــدی جــدا  کاردانــی و  قافلــه مدعیــان 
کــه  کار، جوانــان ایرانــی و فوتبــال فارســی اســت. در ایرانــی  بــه 
نشــده  غــوره  هنــوز  جوانــش،  مربیــان  و  فوتبالیســت ها  برخــی 
کرســی ریاســت بــه یکدیگــر انــگ  مویــز می شــوند، مدیرانــش ســر 
ــخیص  ــوه تش ــی ق ــت هایش حت ــی فوتبالیس می چســبانند و بعض
درســت بــرای انتخــاب لبــاس مناســب را ندارنــد، باید هم به کســی 
مثــل مهدوی کیــا بهایی ندهنــد. اینجا، مــدرک مربیگری نگرفته، 
در زمیــن دور افتخــار می زننــد و وعــده قهرمانــی بــه هــواداران و 

وعــده نیمکــت نشــینی بــه خودشــان می دهنــد!
کی   مهدی مهدوی 

کار می کنــد،  کنــون  کــه ا کــه در فوتبــال ایــران، هــر  این طــور نیســت 
کــه در فوتبــال ایــران فعالیــت  کار بلدهایــی  نااهــل اســت، بلکــه 
هوشــیارند  و  بیــدار  کــه  هســتند  ســومی  دســته  جــزو  می کننــد، 
بشــنوند،  بایــد  کــه  آن هــا  نمی شــنود.  کســی  را  صدایشــان  امــا 
کهنــه و ســایقی فرســوده خــود را  ــا روی اصولــی  خوابشــان بــرده ی
کــه  ــا« آن قــدر جــای خوبــی اســت  کادمــی »کی ــد. آ ــه خواب زده ان ب
ــتاندارد  ــن اس ــد، زمی ــه می کن ــوب تهی ــاس خ ــش لب ــرای بازیکنان ب
غ از دنیــا دنیــا  کادمــی – فــار برایشــان پیــدا می کنــد و حتــی رییــس آ
افتخــار و تجربــه اش – بــا نوجوانان تیم، ســر یک ســفره می نشــیند 
کــه  و در نقــش یــک پــدر دلســوز و مهربــان، از »بچه هــا« می پرســد 
بــرای ناهــار چــه میــل دارنــد. امثــال مهــدوی کیــا راه درســت را پیــدا 
کار  کــه بــه مقصــد برســند، اینجــا امــا ســرنخ  کرده انــد و در تاش انــد 

دســت خــواب آلودهاســت.

کیا در تیم منتخب جهان به بهانه حضور مهدوی 

»کیا« آشنای بیگانه

تیم هــای ملــی »الــف« و »ب« والیبــال ســاحلی ایــران 
رقابت هــای  نهایــی  مرحلــه  بــه  تایلنــد  شکســت  بــا 
تیــم  کردنــد.  صعــود  اســترالیا  در  المپیــک  انتخابــی 
ملــی والیبــال ســاحلی »الــف« )رحمــان رئوفــی و بهمــن 

ســالمی( در دیــدار نخســت بــا 
ــروزی  ــه پی ــر ب ــر صف ــد ۲ ب تایلن
کشــورمان  رســید. ملــی پوشــان 
در ســت نخســت ایــن مســابقه 
در  دوم  ســت  در  و   ۱۶ بــر   ۲۱
 3۲ نزدیــک  بســیار  رقابتــی 
رســیدند.  پیــروزی  بــه   3۰ بــر 
در دومیــن مســابقه تیــم ملــی 
ایــران  ســاحلی  والیبــال  »ب« 

)بهمــن قلــی پــوری و عبدالحامــد میرزاعلــی( در ۲ ســت 
ــا جــدال  ــر ۲۰ مغلــوب تایلنــد شــدند ت ــر ۲3 و ۲۲ ب ۲5 ب
تعییــن  و دیــدار ســوم،  یــک شــود  بــر  یــک  کشــور  دو 

ســومین  در  باشــد.  میــدان  ایــن  فاتــح  تیــم  کننــده 
مســابقه نیــز بهمــن ســالمی و رحمــان رئوفــی بــه مصــاف 
ــا اقتــدار و امتیازهــای ۲۱  تیــم »الــف« تایلنــد رفتنــد و ب
بــر ۱۸ و ۲۱ بــر ۱9 بــه پیــروزی رســیدند تــا در نهایــت تیم 
ایــران بــه عنــوان صدرنشــین بــه رقابت هــای 
مرحلــه نهایــی انتخابــی المپیــک در اســترالیا 
راه یابــد. ایــران در نخســتین مســابقه موفــق 
بــه شکســت چیــن تایپــه شــده بــود. تیم هــای 
ملــی والیبــال ســاحلی چیــن نیــز بــا شکســت 
بــه عنــوان  کــوک  تیم هــای عمــان و جزایــر 
گــروه ایــن رقابت هــا راهــی  صدرنشــین دیگــر 
مرحلــه نهایــی انتخابــی المپیــک شــد. مرحله 
ــی  ــاحلی انتخاب ــال س ــابقات والیب ــی مس نهای
حضــور  بــا  دیگــر  روز   ۲5 آســیا  منطقــه  در  المپیــک 
کشــور ایــران، قطــر، قزاقســتان، ژاپــن، نیوزلنــد،  هشــت 
ــزار می شــود. ــان( برگ ــزی، چیــن و اســترالیا )میزب اندون

صعود والیبال ساحلی ایران به نیمه نهایی انتخابی المپیک

کشــتی فرنگــی جهــان از آمادگــی خــود و تیــم ملــی  قهرمــان 
کســب مقــام اول جهــان و المپیــک خبــر داد. بــرای 

زمــان  بــه  شــدن  نزدیــک  بــه  اشــاره  بــا  نــوروزی،  امیــد   
ــت:  گف ــیراز،  ــی در ش ــتی فرنگ کش ــی  ــابقات جهان ــزاری مس برگ

شــیراز  در  چیــز  همــه  خوشــبختانه 
آمــاده قهرمانــی تیــم ملــی در مســابقات 
تیــم  داد:  ادامــه  وی  اســت.  جهانــی 
ملــی در شــرایط بســیار مطلوبــی از لحــاظ 
قــرار دارد. قهرمــان  روحــی و تکنیکــی 
بــا  فرنگــی  کشــتی  المپیــک  و  جهــان 
ــر رقبایــش در المپیــک  کث بیــان اینکــه ا
شــیراز  جهانــی  مســابقات  در  برزیــل 
کامــل  ــا آمادگــی  گفــت: ب حضــور دارنــد، 

وارد مســابقات جهانــی می شــوم. نــوروزی افــزود: بــا قهرمانــی 
گذشــته  کشــتی فرنگــی خــود را بیــش از  در مســابقات جهانــی 
کــرد:  کیــد  تا المپیــک خواهــم شــد. وی  آمــاده رقابت هــای 

خوشــبختانه طــی مــدت بســیار انــدک، شــیراز آمــاده برگــزاری 
مســابقات جهانــی شــده و ایــن وضعیــت بــه طــور حتــم در 
کســب میزبانی هــای آینــده بســیار تاثیرگــذار اســت. قهرمــان 
جهــان و المپیــک کشــتی فرنگــی بــا بیــان اینکــه مــردم شــیراز از 
برگــزاری مســابقات جهانــی اســتقبال خواهنــد 
کشــتی  بــه  فراوانــی  عاقــه  شــیرازی ها  کــرد: 
دارنــد بــه همیــن دلیــل شــاهد شــلوغ شــدن 

بــود.  برگــزاری مســابقات خواهیــم  ســالن 
المپیــک  در  حضــور  خصــوص  در  نــوروزی 
کــرد: بــه شــدت و بــا تمــام تــوان  کیــد  نیــز تا
بــه دنبــال دســتیابی بــه موفقیــت هســتم و 
بــا دســتان پــر  کــه  بــه مــردم قــول می دهــم 
کشــور و شــیراز برگــردم. مســابقات جهانــی  بــه 
کشــتی فرنگــی 3۰ و 3۱ اردیبهشــت در شــیراز برگــزار خواهــد 
شــد. تیــم کشــتی فرنگی کشــور بــا آذربایجــان، اوکرایــن و ترکیه 

گــروه شــده اســت. هــم 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

آماده کسب مقام جهانی و المپیک ... شنبـــــه  25 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 153 ســـــال دوم       ݡسݒ

کسب مقام جهانی و المپیک هستم آماده 

ابالغ رای
بایگانی  شماره   9409983720101454 ونده:  پر شماره   9010103720101413 ابالغیه:  شماره 
یم منیری دادخواستی به طرفیت  یخ تنظیم: 95/2/19  خواهان: سیده مر شعبه: 941458 تار
د جهانگیری با قیومیت زهرا جهانگیری به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام  خوانده: مسعو
ده که جهت رسیدگی به شعبه  وجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گلپایگان نمو ز
وبه  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  گلپایگان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول 
 :30 ساعت  و   95/4/21 آن  کارشناسی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409983720101454 کالسه 
دن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  ماده 73 قانون 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/ الف/ 77    یافت و در وقت مقر ضمائم را در
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گلپایگان ـ اعظمی  

ابالغ رای
بایگانی  شماره    9409983620201000 ونده:  پر شماره   9510103620201126 ابالغیه:  شماره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  محترم  یاست  ر   95/2/12 تنظیم:  یخ  تار  941020 شعبه: 
وح اله صالحی راد دادخواستی به  شهرستان آران و بیدگل  سالم علیکم با احترام خواهان ر
زاقی و کورش کوکنانی قره بلطاقی به خواسته اعسار از پرداخت  طرفیت خوانده علی محمد ر
ده که جهت رسیدگی  ینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نمو هز
و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  به شعبه دوم 
بیدگل ارجاع و به کالسه 9409983620201000  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/26 
قره  کوکنانی  کورش  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   12 ساعت  و 
بلطاقی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده کورش قره بلطاقی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  می شو
ر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در و ضمن اعالم نشانی کامل خو

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
بیان  دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران وبیدگل ـ عر

5/22/95/114/ م الف    
ابالغ رای

بایگانی  شماره    9409983620200999 ونده:  پر شماره   9510103620201082 ابالغیه:  شماره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  محترم  یاست  ر   95/2/11 تنظیم:  یخ  تار  941019 شعبه: 
وح اله صالحی راد دادخواستی به  شهرستان آران و بیدگل  سالم علیکم با احترام خواهان ر
ینه دادرسی تقدیم دادگاه  طرفیت خوانده حبیب اله عرب به خواسته اعسار از پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی  های عمومی شهرستان آران و بیدگل نمو
کالسه  به  و  ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
12 تعیین  9409983620200999  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/26 و ساعت30: 
به  و  خواهان  درخواست  و  عرب  اله  حبیب  آقای  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است  شده 
امور مدنی و دستور  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  تجویز ماده 73 قانون 
اله  تا خوانده حبیب  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د  عرب پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

بیان  دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران وبیدگل ـ عر
یال 5/22/95/115/ م الف          150/000 ر

ابالغ رای
بایگانی  شماره   92099836212101043 ونده:  پر شماره    65010113621200180 نامه:  شماره 
یاست محترم اداره ارشاد اران و بیدگل  با سالم   یخ تنظیم: 95/2/9  ر شعبه: 941082  تار
های  وزنامه  ر از  یکی  در  مرتبه  یک  برای  یر  ز نشرآگهی  به  نسبت  فرمایید  دستور  احترامًا 
کثیراالنتشار اقدام و نتیجه و نسخه ای از آگهی انتشار شده را به این دادسرا اعالم و ارسال 

نمایند. 
دادیار شعبه اول آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر م الف 5/22/95/116

گهی ابالغ آ
زند احمد فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد در اجرای  ین الدین فر بدین وسیله به مهرداد ز
ماده 115 ایین دادرسی دادگاههای ع و 1 در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار آگهی جهت 
ا آران  ونده کالسه فوق در شعبه اول دادیاری دادسرای ع و  اتهام وارده موضوع پر از  دفاع 
ر موجب اتخاذ تصمیم  وبیدگل حاضر شوید. درصورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقر
مزاحمت  و  بانوان  برای  مزاحمت   ............. آسیابی  محمد  شکایت  موضوع  د  بو خواهد 

تلفنی 
دادیار شعبه اول آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر

بیان  نمایندگی آران و بیدگل ـ عر
   5/22/95/116/ م الف  

دادنامه:
  9409983653500179 ونده:  پر شماره    95/1/31 تنظیم:  یخ  تار   9509973653500122  
ونده کالسه: 9409983653500179   شعبه سوم دادگاه  شماره بایگانی شعبه: 940183  پر
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان تصمیم نهایی شماره 9509973653500122  
دانش،  خ   ، هویه  وستای  ر ـ  فالورجان  نشانی  به  دالور  زند  فر رحیمی  سکینه  خانم  خواهان: 
وی خانه شهید مرتضی رحمانی   وبر یمی، ر ل مجید کر کوچه شهید رحمتی، خانه 50 متری، منز
طالق  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  ور  سر غالم  زند  فر خلیلی  حسین  اقای  خوانده: 
یخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه سوم دادگاه  وجه   در تار به درخواست ز
ونده کالسه  عمومی حقوقی شهرستان فالورجان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پر
رسی  مورد اشاره باال از دفتر واصل و تحت نظر قرارداد طرفین حضور ندارند. دادگاه با بر
ونده و محتویات آنها ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای  اوراق پر

 می نماید.
حسین  آقای  طرفیت  به  دالور  زند  فر رحیمی  سکینه  خانم  دعوی  درخصوص  دادگاه  رای 
ور به خواسته صدور حکم طالق جهت اجرای صیغه طالق به جهت ایراد  زند غالم سر خلیلی فر
ل، دادگاه با توجه به تصویرمصدق گواهی شماره 94/1/26-189  ضرب و جرح و ترک منز
وجیت بین طرفین می باشد. 2ـ  د رابطه ز اله محقق کابلی که موید وجو از دفتر ازدواج آیت 
وج با وصف ابالغ و در نهایت تالش و اظهار نظر داوران )خواهان  عدم تعیین داور از سوی ز
یه شماره 2319-94-94/11/21 ثبت  ن ظر وج تعیین شده( در یستی که برای ز و مددکار بهز
وجه به ادامه زندگی و نیز عدم امکان اداره زندگی مشترک می  دن ز لوایح که موید موافق نبو
د تعرفه شده خواهان و تحقیقات به عمل آمده توسط کالنتری محل  باشد 3ـ اظهارات شهو
د دو  ل ازسوی خوانده از حدو که همگی موید ایراد ضرب و جرح نسبت به خواهان و ترک منز
راستای تایید خواسته خواهان  5  سال پیش می باشد 4ـ اظهارنظر قاضی مشاور خانواده در
د )شخصًا  ـ حاضر نشدن خوانده در جلسات رسیدگی و نیز ارسال نکردن الیحه دفاعی خو
ـ نامه شماره 2/8/م/4970 ـ 94/11/4 پزشکی قانونی که  یا با معرفی وکیل دادگستری( 6 
وجه می باشد دعوی خواهان را با احراز بندهای 1 و4 ماده 1130 قانون  دن ز موید باردار نبو
وجه، وارد دانسته و لذا مستند به مواد 26-29و 34 قانون حمایت  مدنی و عسر و حرج برای ز
خانواده مصوب 1391 و ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 مبادرت به صدور حکم طالق 
ـ اجرت  یه  قبیل مهر از  وجه  ز مالی  نماید در خصوص حقوق  اجرای صیغه طالق می  جهت 
یه و نفقه )گذشتهـ  حال و ایام عده( نظر به اینکه نامبرده در الیحه شماره 1964- المثلـ  جهیز

94-94/10/15 ثبت لوایح بیان داشته که این موارد را به صورت جداگانه مطالبه و پیگیری 
می کند لذا دادگاه دراین مورد مواجه با تکلیف نمی باشد ـ الزم به ذکر است اعتبار رای صادر 
یخ ابالغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد ـ نوع  شده از تار
در  خانواده،  حمایت  قانون   33 ماده  تبصره  با  مطابق  ـ  باشد  می  وجه  ز انتخاب  به  طالق 
رات مربوط( سر  وج برای اجرای صیغه طالق )بر اساس و رعایت مقر صورت عدم حضور ز
ده و  بو رای صادر شده غیابی  د.  نمو اقدام خواهد  رابطه  این  در  وج  ز از  نمایندگی  به  دفتر 
یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت  وز از تار ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظراستان اصفهان و نیز  واخواهی ظرف مدت بیست ر
وز قابل فرجام در دیوان عالی کشور  پس از انقضای مدت تجدید نظر ظرف مدت بیست ر

می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان ـ محمد محمد       

     م/ الف 91        

دادنامه
ساکن  عبدالرسول  زند  فر زارع  د  محمو ناحیه  از  وحه  مطر دعوی  خصوص  در  شورا  رای 
زندان محمد علی ساکن مجهول  یمی فر وی دهیاری  به طرفیت ایمان و الهام کر وبر اردکان خ ر
یال 479184 مورخ 89/6/5 به مبلغ  المکان  74574 مورخ 89/7/2 به مبلغ 15/000/000 ر
یال بابت دو فقره سفته /  یال بانک تجارت به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ر 12/000/000 ر
چک سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به 
یان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت  یه و اطالع خواندگان از جر اینکه با ابالغ اخطار
وحه و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل  به دعوی مطر
د داشته  لت بر برائت ذمه خو نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که دال
ده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خواندگان را  باشد اقامه ننمو
متضامنًا به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین شورا به اتفاق نظر مستندًا به مواد 198 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 ، 309، 410، 313 قانون تجارت خواندگان متضامنًا 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر  را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ر
رسید سفته / چک یا تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق  یخ سر تادیه از سوی تار
و اجرای احکام مکلف است خسارت  ینه دادرسی خواهان محکوم می نماید  و پرداخت هز
یخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به  تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی و در  خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست ر

ینه دادرسی.  همین شورا به انضمام هز
رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان                 علیرضا طالبی ـ م / الف  87   

گهی احضار متهم  آ
بایگانی  شماره   9509983655600065 ونده:  پر شماره    9510113655600012 نامه:  شماره 

یخ تنظیم: 95/1/19   شعبه: 950072 تار
زند غفار به اتهام  ونده کالسه 950072 ب 1 متهم لیال دهقانی چم پیری فر نظربه اینکه در پر
زی فالورجان مجهول المکان  زی موضوع شکایت جهاد کشاور تغییر کاربری اراضی کشاور
از  یکی  نوبت در  آیین دادرسی کیفری مراتب یک  قانون  اجرای ماده 115  لذا در  باشند  می 
وزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی و بدین وسیله به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک  ر
پرسی دادسرای عمومی و  د در شعبه اول باز یخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خو ماه از تار
د دفاع نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه  انقالب فالورجان حاضر و از خو
د آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم  دفاعیه و عدم معرفی وکیل خو

خواهد شد.
پرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  ـ جعفری               علیرضا طالبی ـ  باز

کلیشاد   
ابالغ رای

حقوقی   5 شعبه  رسیدگی:  مرجع     95/2/7 ـ   17 دادنامه:  شماره  ونده:110/94   پر شماره 
وستای  ر فالورجان،  نشانی  وفاپور  مرتضی  خواهان:  فالورجان   اختالف  حل  شورای 
دشتچی، خیابان ولی عصر، پالک 567  خوانده: 1ـ حسین عباسی 2ـ علی ترابی باغ سرخو 
و آردی   گردشکار:  هر دو مجهول المکان  خواسته: الزام به انتقال سند قطعی یکدستگاه پژ
اخذ  و  قانونی  یفات  و طی تشر فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  ونده  پر ارجاع  از  پس 
یر مبادرت به صدور رای  یه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز نظر

می نماید.رای قاضی شورا
زند  فر عباسی  حسین  آقایان  بطرفیت  مراد  زند  فر وفاپور  مرتضی  اقای  دعوی  درخصوص 
دفترخانه  در  حضور  به  الزام  خواسته  به  یم  عبدالکر زند  فر سرخو  باغ  ترابی  علی  و  نگهدار 
و آردی به شماره انتظامی 737 و 93 ـ ایران  اسناد رسمی و انتقال سند قطعی یک دستگاه پژ
خواندگان  د  شو می  مالحظه  وارده  قانونی  خسارات  مطلق  و  دادرسی  ینه  هز بانضمام   13
ده اند و هیچگونه ایراد  وزنامه در جلسه دادرسی حضور ننمو یق آگهی در ر علیرغم ابالغ ازطر
یا دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده اند و راهنمایی و رانندگی حاکی اتومبیل 
ده است لذا دعوی بطرفیت  یم اعالم نمو زند عبدالکر موصوف را آقای علی ترابی باغ سرخو فر
زند نگهدار وارد نیست و باستناد ماده 197 دعوی بطرفیت وی رد می  آقای حسین عباسی فر
د و در خصوص دعوی خواهان بطرفیت آقای علی ترابی باغ سرخو با توجه بر حسب  شو
حقوق و باستناد ماده 198 ق  . ا. د . م حکم به محکومیت وی حضور در یکی ازدفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سند اتومبیل مزبور بنام خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 

یخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل  وز از تار و ظرف 20 ر
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادسرای فالورجان می باشد ضمنًا وی محکوم 

ینه دادرسی می باشد.  به پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان هز
علیرضا طالبی ـ کلیشاد   

ابالغ رای 
بایگانی  شماره    9309983721600755 ونده:  پر شماره    9510113721600047 نامه  شماره 
یخ تنظیم: 1395/2/22   آگهی متهم مجهول المکان  متهم: ناصر طالبی  شعبه: 930782  تار
یق  زند علی موضوع مزاحمت تلفنی تهدید افترا فحاشی  با توجه به اینکه متهم مذکور از طر فر
دن مشاورالیه  المکان بو به لحاظ مجهول  به وی  ده و دسترسی  این شعبه تحت تعقیب بو
ابالغ  وی  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  راستای  در  مراتب  لذا  باشد  نمی  مقدور 
د در شعبه اول  یخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خو تا ظرف یک ماه از تار
می  صادر  مقتضی  قرار  و  رسیدگی  غیابا  غیراینصورت  در  گردد  حاضر  گلپایگان  دادیاری 

گردد.
دادیار شعبه اول دادیاری گلپایگان مجید بوالحسنی    م/ الف  80

ابالغ رای
ونده: 9409983720300581 شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9510103720302452  شماره پر

یخ تنظیم: 95/2/23  آگهی احضار شعبه: 940581 تار
امجدی  هوشنگ  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امجدی  منوچهر  خواهان/شاکی: 
که  ده  نمو گلپایگان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   .. بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409983720300581 کالسه  به  و  ارجاع  گلپایگان  در 
دن خوانده متهم و  المکان بو 1395/4/30 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  و به تجویز ماده 73 قانون  درخواست خواهان/شاکی 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  شو
ر فوق جهت  و در وقت مقر یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خو
رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان گلپایگان م/ الف / 81         
گهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول آ

خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
سید  زند  فر امام  دوازده  السادات  امینه  خانم  نفع  به  احکام  اجرای   940085 کالسه  ونده  پر
ید  وار وانه سادات دوازده امامی و مر یمانی و خانمها پر اله و علیه آقای امیرحسین نر فضل 
به  صبح   12 ساعت   95/4/9 یخ  تار در  ای  مزایده  جلسه  یه  مهر مطالبه  خواسته  به  ظهیری 
وق شهرک  ز وش تمامی پالک ثبتی 437/993437/9932437/9928 واقع در خور منظور فر
1ـ  شامل   46399-83471 پستی  کد   ،  22 پالک  چهار،  شقایق  امینی  عالمه  خیابان  سیمرغ 
به   437/9928 پالک  شماره  و   187655 ملک  ثبت  شماره  به  تجاری  واحد  یک  ششدانگ 
زش ششدانگ آن معادل  یال و ار بع 59000000 ر زش هر مترمر بع به ار مساحت 62/28 مترمر
یال 2ـ ششدانگ یک واحد آپارتمان به شماره ثبتی 437/9930 و شماره ثبت  1688580000 ر
زش ششدانگ  یال و ار زش هر متر 14100000 ر بع به ار ملک 187657 به مساحت 3/51 مترمر
آن معادل 723330000      3 ـ ششدانگ یک واحد آپارتمان به شماره پالک ثبتی 437/9932 
یمانی( و شماره ثبت ملک  و شماره ثبت ملک 187661)سه دانگ مشاع بنام امیرحسین نر
هر  زش  ار به  بع  مترمر به مساحت 81/50  ید ظهیری(  وار مر بنام  ) سه دانگ مشاع   187660
در  شده  توقیف  یال  ر معادل635125000  آن  ششدانگ  زش  ار و  یال  ر  12500000 بع  مترمر
برگزار  گردیده  یابی  ز ار فوق  مبالغ  به  کارشناس  توسط  که  یال  ر  3628167797 مبلغ  قبال 
وز قبل ازمزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام  می نماید طالبین می توانند 5 ر
یابی شده  ز ر در دفتر این اجرا ازمبلغ ار وز مقر ر دادگستری برخوار مراجعه نمایند . مزایده در
وخته خواهد شد الزم به ذکر  ین قیمت را پیشنهاد نماید فر تر وع و ملک به کسی که باال شر
یدار می بایست 10 درصد از مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری  است خر

یز نماید. وار
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار     شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 

یخ 95/2/19 5/37/208/ م الف به تار
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ـــمـــاره 153 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
ایرانی ها عاشق مارک هستند

کــه شــاید بــا شــنیدن آن بســیاری از  »ســوء پیشــینه«؛ واژه ای 
ــرای  کســی ب شــهروندان دچــار اســترس و اضطــراب شــوند. هــر 
کنــد، مســئول  اینکــه بتوانــد قــراردادش را در اداره ای منعقــد 
گواهــی ســوء  کارگزینــی، نامــه ای را می دهــد تــا فــرد مــورد نظــر، 
کــرده و تحویــل دهــد. حــاال  پیشــینه خــود را از پلیــس دریافــت 
کســی در ســالهای دور یــک چــک برگشــتی داشــت و مــدت  گــر  ا
کوتاهــی را در زنــدان بــه ســر بــرده بــود و یــا جرم هــای دیگــر 
ــد  ــرد از قی ــع ف ــود، در ایــن مواق ــرد ثبــت شــده ب ــه در ســوابق ف ک
گــروه دیگــری  کنــد. امــا  اســتخدام می گــذرد تــا آبرویــش را حفــظ 
کــه حتمــًا بایــد در اســتخدام آنهــا هوشــیار بــود و  هــم هســتند 
بــرگ ســوء پیشــینه یــک دیــوار محکــم بــرای ورود ایــن افــراد 
بــه یــک مجموعــه محســوب می شــود. بــه عنــوان مثــال فــردی 
ــا چندیــن  ــوده اســت و ی ــا شــرب خمــر ب ــا ی ــده اش زن ــه در پرون ک
کــه آیــا بایــد  کــرده اســت. امــا ســؤال ایــن اســت  کالهبــرداری  بــار 
ارائــه ســوء پیشــینه بــرای برخــی مشــاغل الزامی باشــد؟ چــرا ارائه 
سوءپیشــینه بــرای مهمتریــن اتفــاق زندگــی یــک فــرد کــه ازدواج 
اســت ضــروری نیســت؟ بــر اســاس قانــون محکومیــت بــه حــد 
)ماننــد حــد زنــا، حــد شــرب خمــر(، محکومیــت بــه قطــع نقــص 
عضــو، محکومیــت الزم االجــرا بــه مجــازات حبــس از یــک ســال 
بــه بــاال در جرائــم عمــدی، محکومیــت قطعــی بــه جــزای نقدی 
بــه مبلــغ بیســت میلیــون )۰۰۰/۰۰۰ /۲۰( ریــال یــا باالتــر در جرائم 

عمــدی، ســابقه محکومیــت الزم االجــرا دو بــار یــا بیشــتر به علت 
ــای  ــازات و جرم ه ــزان مج ــر می ــا ه ــابه ب ــدی مش ــای عم جرم ه
کالهبــرداری، اختــالس، ارتشــا، خیانــت در امانــت از  ســرقت، 
کــه بــرای فــرد متهــم بــه عنــوان  جرائمــی محســوب می شــود 

ســوء پیشــینه ثبــت خواهــد شــد.
  رفع سوء پیشینه

امــا قانــون بــرای رفــع ســوء پیشــینه مــدت زمــان هــم تعییــن 
کــرده اســت. محکومــان بــه قطــع عضــو در جرائــم مشــمول حــد، 

پنــج ســال پــس از اجــرای حکــم، محکومــان بــه شــالق در جرائم 
مشــمول حــد، یــک ســال پــس از اجــرای حکــم و محکومــان 
بــه حبــس تعزیــری بیــش از ســه ســال، دو ســال پــس از اجــرای 
گوینــد: متأســفانه در اعــالم ســوابق  حکــم. حقوقدانــان مــی 
کیفــری  گواهــی عــدم ســوء پیشــینه  کیفــری متهمــان و ارائــه 
ــی  ــاًل حت ــود و عم ــده نمی ش ــده دی ــاب ش ــم و حس ــتم منظ سیس
کــه ممکــن اســت متهــم  کیفــری  ــرار تأمیــن  بازداشــت تحــت ق
کــرده باشــد هنــوز ســوء پیشــینه اعــالم  در نهایــت برائــت اخــذ 

گفــت اصــاًل مرجــع پاســخگویی بــه  می شــود. فراتــر از ایــن بایــد 
کیفــری بــا  کیفــری بــا وجــود اداره ســجل  سوءپیشــینه و ســابقه 
توجــه بــه وظایــف قانونــی نمی توانــد اداره تشــخیص هویــت 
ادامــه دارد و چــاره  اقــدام  ایــن نحــوه  کــه  تــا زمانــی  و  باشــد 
امــور نشــود، مشــکل همچنــان  ایــن  اندیشــی در ســاماندهی 

ــت. ــی اس باق
کیفری   ساماندهی سابقه 

حجــت االســالم مجیــد انصــاری معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور 
کیفــری بــه پیشــنهاد مــن  می گویــد: موضــوع ســاماندهی ســابقه 
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در حــال پیگیــری اســت و 
کــرده ام. اخیــرًا هــم  ح  شــخصًا در هیئــت دولــت هــم بارهــا مطــر
حجــت االســالم پورمحمــدی وزیــر دادگســتری نســبت بــه ایــن 
موضــوع حســاس شــده و باهــم مســئله را پیگیــری می کنیــم. 
نفــر  یــک  پیــش  انصــاری می گویــد: ۵ ســال  االســالم  حجــت 
کیفــری اســت، بعــد از ۶  کــه مصــداق مؤثــر  جرمــی مرتکــب شــده 
کــه  ســال بایــد رفــع اثــر شــود امــا در نظــام جدیــد ایــن طــور شــده 
هــر فــرد بــا هــر عنوانــی و یــا بــا هــر اتهامی کــه به زنــدان مــی رود در 
ســه جلــد کیفــری نیــروی انتظامــی ثبــت می شــود؛ حاال ۲۰ ســال 
ــد ســابقه دارد، امــا  گذشــته امــا وقتــی اســتعالم می کنیــد می گوی
کــی  نیــروی انتظامــی نمی دانــد ایــن فــرد محکــوم شــد یــا خیــر؟ 

کــی محکومیتــش برطــرف شــد؟ محکــوم شــد؟ 

معاون رئیس جمهور:

گواهیعدمسوءپیشینهدربرخیمشاغلحذفمیشود

کشــور  هواشناســی  ســازمان  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــر 
آینــده  روزهــای  طــی  کشــور  هــوای  دمــای  افزایــش  از 
از  پیش بینی هــا  آخریــن  دربــاره  وظیفــه  احــد  داد.  خبــر 
گفــت:  کشــور طــی امــروز و دو روز آینــده،  وضعیــت جــوی 
پیش یابــی  نقشــه های  و  داده هــا  تحلیــل  براســاس 

شــرق،  شــمال  در  امــروز  هواشناســی، 
کشــور  شــرق و مناطقــی از جنــوب شــرق 
گاهــی همــراه بــا رعــد وبــرق  رگبــار بــاران 
می شــود.  پیش بینــی  بــاد  وزش  و 
نقــاط  برخــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جنــوب  و  شــرقی  البــرز  دامنه هــای  از 
و  شــدید  بــاد  وزش  نیــز  کشــور  شــرق 
اســت،  شــده  ک پیش بینــی  خــا و  گــرد 
گفــت: ایــن ســامانه از اوایــل وقــت روز 

شــرق  جنــوب  و  شــرق  مــرزی  مناطــق  برخــی  در  شــنبه 
کشــور  کنــده شــده و بــه تدریــج از  کشــور ســبب بــارش پرا
گــذر موجــی  ج می شــود. همچنیــن در روز شــنبه بــا  خــار

کشــور در برخــی مناطــق شــمال غــرب و  از نــوار شــمالی 
کــه  بــاران  کنــده  پرا بــارش  مرکــزی،  البــرز  دامنه هــای 
گاهــی بــا رعــد وبــرق و وزش بــاد خواهــد بــود، پیش بینــی 
گفتــه وظیفــه، ایــن مــوج نیــز روز یکشــنبه در  می شــود. بــه 
دامنه هــای البــرز شــرقی، شــمال شــرق و بخش هایــی از 
کشــور فعــال بــوده  شــرق و جنــوب شــرق 
ــرق و  ــد و ب ــار و رع ــی، رگب ک ــبب ابرنا و س
وزش بــاد خواهــد شــد. مدیرپیش بینــی 
کشــور  هواشناســی  ســازمان  هشــدار  و 
و  شــنبه  روزهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا 
یک شــنبه بــه دلیــل وزش بــاد شــدید، 
مــواج  هرمــز  تنگــه  و  فــارس  خلیــج 
ایــن وضعیــت در  گفــت:  بــود،  خواهــد 
کشــور  غــرب  جنــوب  مناطــق  برخــی 
کیــد  ک خواهــد بــود. وی تا گــرد و خــا همــراه بــا وزش بــاد و 
ــرای  ــد افزایــش دمــا ب ــا اواســط هفتــه آینــده رون کــه ت کــرد 

می شــود. پیش بینــی  کشــور  مناطــق  غالــب 

کشورازاواسطاینهفتهافزایشمییابد دمایهوای
قائــم مقــام معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، هزینــه ارائــه 
خدمات در پایگاه های بهداشــتی و درمانی شــهری و روستایی را 
گــر هزینــه ای نیــز در ایــن پایگاه ها  »رایــگان« اعــالم کــرد و گفــت: ا
کالنتــری در پاســخ  دریافــت شــود، تخلــف قطعــی اســت. ناصــر 
بــه برخــی انتقــادات دربــاره عــدم حضــور نیــروی مامــا در تعــدادی 

پایگاه هــای بهداشــت و درمــان شــهری  از 
حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  روســتایی،  و 
همــه پایگاه هــای بهداشــتی و درمانــی مامــا 
دارنــد. برخــی خدمــات مربــوط بــه زنانگــی و 
همچنیــن خدمات مــادران بــاردار را ماما باید 
ارائــه دهــد. بــه همیــن خاطــر از بیــن چهــار یــا 
پنــج مراقــب ســالمت یــک یــا دو نفــر از آن هــا 
حتمــًا مامــا هســتند. وی افــزود: در توزیــع 
ــا  ــه ماماه ــالمت، ب ــان س ــان مراقب ــوار می خان

درصــدی پایین تــری ســپرده می شــود تــا بتواننــد هــم خانواده هــا 
کــه ســایر مراقبیــن بــه  کــرده و هــم معاینــات زنانگــی  را ویزیــت 
آن هــا ارجــاع می دهنــد را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. رییــس مرکــز 

مدیریت شــبکه و ارتقای ســالمت وزارت بهداشــت، در خصوص 
هزینــه ارائــه خدمات بهداشــتی در پایگاه های ســالمت شــهری و 
روســتایی نیــز توضیــح داد: ایــن پایگاه هــا، ســطح اول خدمــات 
غ التحصیــالن  کــه جــزو فــار را ارائــه می دهنــد و مراقبــان ســالمت 
ــتار  ــا و پرس ــودک، مام ک ــادر و  ــا، م ــی، بیماری ه ــت عموم بهداش
هســتند نیــز حضــور دارنــد. آن هــا ابتــدا دوره 
خانــواده  ســالمت  مراقــب  بــه  و  می بیننــد 
نظــام  اصــول  مطابــق  و  می شــوند  تبدیــل 
مراقبت هــای اولیــه چنــد پیشــه، فعالیــت 
گــر هزینــه ای نیــز در ایــن پایگاه ها  می کننــد. ا
کــه  دریافــت شــود، تخلــف قطعــی اســت؛ چرا
آنهــا پرداخــت شــده اســت. وی در  ســرانه 
پایــان ضمــن اشــاره بــه ســاخت 1955 پایــگاه 
و 818 مرکــز جامــع خدمات ســالمت در کشــور 
از ابتــدای طــرح تحــول بهداشــت، ادامــه گســترش شــبکه های 
بهداشــتی و درمانــی را مشــروط بــه مشــخص شــدن وضعیــت 

کــرد. منابــع مالــی عنــوان 

هزینهارائهخدماتدرپایگاههایبهداشتیرایگاناست

آتیهوکسبوکارجوانان
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی و ســاماندهی امــور جوانــان وزارت 
گفــت: شــصت و یکمیــن جلســه ســتاد  ورزش و جوانــان 
اردیبهشــت  امــور جوانــان دوشــنبه 27  ملــی ســاماندهی 
پورتــال  از  برگــزار،  جــوان(  هفتــه  آغــاز  بــا  )همزمــان  مــاه 
ح آتیــه جوانــان  کارآفرینــی جوانــان رونمایــی و دربــاره طــر
قــرار  افــزود:  تصمیم گیــری می شــود. ســید جــواد رضــوی 
ح آتیه جوانــان – که  اســت تصمیم گیــری نهایــی دربــاره طــر
ح شــد – انجــام  در یکــی از جلســات ســتاد در ســال 94 مطــر
ح توانمندســازی جوانــان بــرای  می شــود. عــالوه بــر آن از طــر
کــه بــه عنــوان پورتــال  کار در فضــای مجــازی –  کســب و 
کارآفرینــی در جلســه پنجــاه و ششــمین جلســه ســتاد ملــی 
ســاماندهی امــور جوانــان بــه تصویــب رســیده بــود - در ایــن 
ح  گفــت: ایــن طــر جلســه رونمایــی می شــود. وی در ادامــه 
از  و  می شــود  اجــرا  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  راســتای  در 
جملــه اهــداف آن می تــوان بــه توســعه و ترویــج فرهنــگ 
کارآفرینــی میــان جوانــان، توانمندســازی جوانــان در قالــب 
ــای  کاره ــب و  کس ــدازی  ــر راه ان ــد ب کی ــا تا ــی ب ــوزش مهارت آم
مجــازی، ارائــه مشــاوره های تخصصــی و عمومــی مــورد نیاز 
کار، تشــکیل و توســعه هســته های  برای راه اندازی کســب و 

کــرد. کارآفرینــی از میــان ســمن های جوانــان اشــاره 

ثبتنامفرزندانشهدایمدافعینحرم
درمدارسشاهد

مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
مــدارس  ابتدایــی  پایــه اول  اینترنتــی  نــام  ثبــت  آغــاز  بــه 
مدافعیــن  شــهدای  فرزنــدان  خردادگفــت:  اول  از  شــاهد 
کفراشــی  حــرم در اولویــت ثبــت نــام هســتند. محمدحســین 
گفــت: ثبــت نــام اینترنتــی دانش آمــوزان پایــه اول ابتدایــی 
ــزود:  ــود. وی اف ــاز می ش ــرداد آغ ــاهد از اول خ ــدارس ش در م
فرزنــدان شــهدا و جانبــازن مدافعیــن حــرم در اولویــت ثبــت 
کــه  نــام مــدارس شــاهد هســتند هــر پرونــده دانــش آمــوزی 
گیــرد در مــدارس شــاهد و  مــورد تأییــد بنیــاد شــهید قــرار 
ایثارگــر ثبــت نــام خواهــد شــد. مدیــرکل دفتــر امــور شــاهد 
کــرد:  بیــان  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  امورایثارگــران  و 
شــهدا و جانبــازان مدافعیــن حــرم چــون تحــت پوشــش 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران هســتند فرزنــدان آنــان نیــز از 
امتیــاز ویــژه ای بــرای ثبــت نــام در مــدارس شــاهد و ایثارگــر 
مســتقل  ردیفــی  دربــاره ی  کفراشــی  می شــوند.  برخــوردار 
در بودجــه ســال 95 بــرای تأمیــن شــهریه مــدارس شــاهد و 
ایثارگــر گفــت: بنیــاد شــهید بــرای نخســتین بــار ردیفــی برای 
کــرده  تأمیــن شــهریه مــدارس شــاهد و ایثارگــر پیــش بینــی 

 است.

سخن روز

ایرانیهاعاشقمارکهستند
ــه در  ک ــی  ع پوشش ــو ــاد از ن ــا انتق ــاس ب ــراح لب ــک ط ی
گفــت  گفــت: متاســفانه بایــد  کالنشــهرها رواج یافتــه، 
مــارک  لباس هــای  عاشــق  حــد  از  بیــش  ایرانی هــا 
هســتند. زینــب شــجاعی در حــوزه پوشــش جامعــه 
گفــت: بیش تریــن آســیب را از ســوی اجنــاس چینــی 
اســت  کــه وضعشــان خــوب  داریــم. آن هــا  تــرک  و 
و  می خرنــد  کــره ای  و  چینــی  ضعیف ترهــا  و  تــرک 
کارهــای ایرانــی می آینــد.  ــه ســمت  کمتــر مــردم مــا ب
گفــت: بــه  ــا اشــاره بــه همیــن اســتقبال  ایــن طــراح ب
ــه  ک ــازار  کارهــای موجــود در ب ــی از  همیــن دلیــل خیل
در داخــل ایــران تولیــد می شــود بــا مــارک تــرک بــه 
بــازار می آیــد و اســتقبال خوبــی هــم از آن می شــود. 
بــه دالیــل متعــدد مــردم مــا  افــزود: متاســفانه  وی 
کار  کــه  بــه لبــاس داخــل اعتمــاد ندارنــد، در حالــی 
داخلــی می توانــد خیلــی بهتــر از نمونه هــای خارجــی 
کارهــای  باشــد. همــه دنبــال لبــاس تــرک هســتند، مــا 
خیلــی خــاص بــر اســاس ســبک ایرانــی اســالمی در 
کشــور تولیــد می کنیــم، امــا تــا ایــن نــگاه تغییــر نکنــد، 
نمی آورنــد.  روی  ایرانــی  لباس هــای  بــه  مــردم 
کارهــای  دیگــر  بــد  اتفــاق  کــرد:  اضافــه  شــجاعی 
پاییــن  قیمــت  بــا  چــون  و  اســت  کــره ای  و  چینــی 
می آورنــد، توانســته اند بــازار را بگیرنــد. قیمــت ســه 
کار ایرانــی برابــری می کنــد.  تــا لبــاس چینــی بــا یــک 
ایــن طــراح ادامــه داد: بــا ایــن رونــد مــا نمی توانیــم 
جــای لبــاس تــرک را بگیریــم. مــردم مــا مــارک پرســت 
کار را بهشــان بدهیــم و بگوییــم  ــر همــان  گ شــدند. ا
چینــی  کارهــای  نمی کننــد.  قبولــش  اســت  ایرانــی 
ع دارد و دیگــر قیمــت  کــه تنــو کارهایــی اســت  هــم 
گسترششــان شــده اســت.  بســیار مناســب آن باعــث 
کار  یــک  و  بگیرنــد  کار  تــا  ســه  می دهنــد  ترجیــح 
کیفیــت نــدارد ولــی در  کارهــا  ایرانــی نگیرنــد. ایــن 
اســت. شــجاعی  بــازار هســت و قیمت هــا مناســب 
مشــکل  ایــن  از  رفــت  بــرون  راهــکار  بــه  اشــاره  بــا 
ــاء  کارهایشــان را ارتف گفــت: یکــی اینکــه تولیدی هــا 
کار. دوم اینکــه بــه  ع  بدهنــد بویــژه در دوخــت و تنــو
مــزون دارهــا و تولیدی هــای ایرانــی بهــا بدهنــد. مــا 
کار  گمنــام  کــه  گــم نــام هســتیم  یکســری آدم هــای 

می کنیــم.
تولیدی هــا  از  حمایــت  واژه  توضیــح  در  وی   
تولیــدی  بــه  کننــد،  ایرانــی  کاالی  تبلیــغ  گفــت: 
االن  بدهنــد.  بهــا  داخلــی  هنرمنــدان  و  داخلــی 
نابرابــر  خارجــی  جنس هــای  بــا  مــا  رقابــت 
بــه  نیــاز  امــا  می توانیــم.  صــد  در  صــد  مــا  اســت. 
مــادی الزامــًا  حمایــت  ایــن  کــه  داریــم   حمایــت 

 نیست.

یادداشت 

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره  3393 فرعی از 10393  چون تحدید حدو
ونده ثبتی بنام حبیب اله رحیمی  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای شماره 139460302027023143  زند حسین در جر نهوجی  فر
مورخ 94/9/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید  شر
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر  د اولیه  پالک اصلی فوق قانونی نبو حدو
ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از 
وع و بعمل  وز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شر یخ 1395/03/23 ر مرقوم در تار
ین اخطار میگردد که در  خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وز وساعت مقر ر
سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف  ر
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع  مدت یک ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید  ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
رات ادامه خواهد  اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد  یخ انتشار : 95/2/25 هادیزاده ر داد. شماره : 4944/ م الف تار

ق اصفهان  و امالک منطقه شر
گهی فقدان سند آ

کوهانستانی  یزی  عز سکینه  ورثه  از  احد  گورتانی  محققیان  علی  آقای  باینکه  نظر 
با  اصفهان  وراثت  حصر   10 شعبه   95/1/19  -271 وراثت  حصر  گواهی  طبق 
 20 از  مشاع  سهم   2/5 مالکیت  سند  فقدان  مدعی  د  شهو استشهاد  برگ  تسلیم 
سهم ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 14/331 بخش 14 اصفهان گردیده که 
و  ثبت  محققیان  محمد  بنام   39710 شماره  ثبت  ذیل   356 دفتر   361 صفحه  در 
به  79/4/6 دفتر خانه 7 اصفهان  و بموجب سند قطعی 144437-  سند صادر 
یزی کوهانستانی انتقال گردیده است و قهرا به وراث انتقال می یابد و  سکینه عز
ده لذا  د گردیده چون نامبرده در خواست صدور المثنی نمو در اثر جابجایی مفقو
د  آگهی می شو ثبت مراتب  قانون  نامه  آیین   120 طبق تبصره یک اصالحی ماده 
د سند  که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده یا وجو
وز به این اداره مراجعه و  یخ انتشار این آگهی تا ده ر د باشد از تار مالکیت نزد خو
د را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا  اعتراض خو
ر  د. اگر ظرف مهلت مقر مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شو
د المثنی سند مالکیت  اعتراضی نرسد یا در صورت اعراض اصل سند ارائه نشو
یان  صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4846/ م الف پیمانه قادر

معاون غرب
گهی حذف بهاء ربعیه اعیانی آ

زندان اصغر مبنی بر  بر اساس تقاضای فاطمه و مهران و محمد همگی قضاوی فر
داز پالک  5933/2 مورد  مالکیت خو از  اعیانی  ربعیه  بها  استثنا  به  حذف عبارت 
ثبت اصفهان که   5 در بخش  واقع  11و 595  ثبت صفحه 389و 398و 542 دفتر 
فاطمه  خانم  مزبور  اعیانی  ربعیه  بها  مالک   ، امالک  دفتر  گواهی   / سوابق  طبق 
دانشمند خوراسگانی همسر مرحوم علی قضاوی خوراسگانی می باشد در اجرای 
تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری 
به شماره 105 مورخ 95/2/7 پالک به صورت زمین شخمی می باشد و فاقد اعیانی 
می باشد و اعالم داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات  وی 

د تا  وزنامه کثیر االنتشار آگهی می شو اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در ر
ق اصفهان  ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شر
صورتی  در  و  نماید  مراجعه  تیر  هفتم  میدان  نبش  تاالر  خ  جی  خیابان  در  واقع 
مراجع  به  یکماه  مدت  به  آگهی  این  انتشار  یخ  تار از  باشد  حق  تضییع  مدعی  که 
در  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  را  دعوی  طرح  گواهی  و  مراجعه  قضایی  صالحه 
صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ربعیه اعیانی از سند فوق 
ییس منطقه ثبت اسناد  الذکر حذف خواهد شد. شماره : 5010/ م الف هادیزاده ر

ق اصفهان و امالک شر
گهی تحدید حدود اختصاصی  آ

د ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 2/52 واقع در ابلوالن علیا  چون تحدید حدو
یان ثبت  زندعلی و شرکا در جر بخش دوثبت گلپایگان به نام اسد اله صلصالی فر
د نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون  می باشد که تاکنون تحدید حدو
 1395/3/16 شنبه  یک  وز  ر در  فوق  پالک  د  حدو نامبرده  تقاضای  برابر  و  ثبت 
در صورت مصادف شدن با  وع و به عمل خواهد آمد و ساعت 9 صبح در محل شر
وز بعد از تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب  د در ر تعطیلی ناگهانی تحدید حدو
ر در  وز و ساعت مقر ین اخطار می گردد که در ر این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون  محل حضور یابند اعتراضات مجاور
وز اعتراض پذیرفته خواهد  تا 30 ر یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از تار ثبت 
واحده  ماده  تبصره  طبق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  ضمنا  شد 
73/2/25 )موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف 
یخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع  از تار ر  مدت مقر
یخ انتشار : 1395/2/25  ذیصالح قضایی صورت گیرد. شماره : 67/ م الف تار

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان مهدی ذکاوتمند
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  اله  ذبیح  زند  فر صیادی  رضا  حمید  آقا  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین 
مطرح  شعبه  این  در  وجه  مطالبه  بر  مبنی  یداله  زند  فر بندای  کیامرث  طرفیت  به 
 95/4/23 چهارشنبه  یخ  تار در  گردد  می  ابالغ  فوق  خوانده  به  لذا  دارد  رسیدگی 
بیدگل  و  آران  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه  در  رسیدگی  جهت   18/00 ساعت 
یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه  د. ضمنا جهت در حاضر شو
اول شورای حل  الف رئیس شعبه  : 5/22/95/113 / م  مراجعه نماید./ شماره 

اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اله  ذبیح  زند  فر صیادی  رضا  حمید  آقا  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین 
زند بابا مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک  د آبادی فر ویز لنگی محمو به طرفیت پر
یخ  تار در  گردد  می  ابالغ  فوق  خوانده  به  لذا  دارد  رسیدگی  مطرح  شعبه  این  در 
حل  شورای  اول  شعبه  در  رسیدگی  جهت   19/30 ساعت   1395/4/2 چهارشنبه 
یافت نسخه ثانی دادخواست  د. ضمنا جهت در اختالف آران و بیدگل حاضر شو
و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید./ شماره : 5/22/95/112 / م الف رئیس 

شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  6398به  شماره  شناسنامه  دارای  پور  شفیعی  حسین  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   1 165/95/ش  کالسه 
یخ  تار در   1614 بشناسنامه  پور  شفیعی  عباس  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   92/4/27
زند عباس به شماره شناسنامه 92  منحصر است به 1- مهری بخارایی بیدگلی فر
زند عباس به شماره شناسنامه  د شفیعی پور فر به عنوان همسر متوفی  2- مسعو
زند عباس به شناسنامه شماره 251  زند متوفی  3- مهدی شفیعی پور فر 9341 فر
زند  زند عباس شماره شناسنامه 6398 فر زند متوفی  4- حسین شفیعی پور فر فر
زند متوفی 6-  زند عباس شماره شناسنامه 32 فر متوفی 5- ناصر شفیعی پور فر

عطیه   -7 متوفی  زند  فر  211 شناسنامه  شماره  عباس  زند  فر پور  شفیعی  فاطمه 
زند متوفی و الغیر  اینک با انجام  زند عباس شماره شنا سنامه 87 فر شفیعی پور فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی  یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 5/22/95/111/م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف 

آران و بیدگل

اجرائیه
ونده: 9309983653401274 شماره اجرائیه: 9510423653400024 شماره پر

محکوم  مشخصات   1395/02/09 تنظیم:  یخ  931370تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
نشانی:  علی   صفر   : پدر  نام  شمس   : خانوادگی  نام  غالمرضا    : نام   1 ردیف  له 
یر زمین مغازه لوازم برقی  مشخصات محکوم  د ز و فالورجان خ میثم پاساژ زاینده ر
نشانی:  کیومرث    پدر:  نام  بصیری    : خانوادگی  نام  نام:رضا    -1 ردیف  علیهم 
و دهاقان  نشانی : دهاقان خ  مجهول المکان  2- نام : شرکت خدماتی ارمان نیر
شهید حمیدی  محکوم به: بموجب دادنامه مربوطه 9409973653400591  محکوم 
یال بابت اصل خواسته )  علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ دویست میلیون ر
انضمام  به   )92/3/5  -/121174/843254 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  بابت 
شصت  و  نهصد  و  میلیون  پنج  مبلغ  به  دادرسی  ینه  هز از  اعم  دادرسی  خسارات 
سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  حق  و  یال  ر هزار 
رسید لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق 
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر دولت . محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  اموال خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( شماره: 104/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم 

دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان  محمدی

قای / خانم گهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آ آ
آقای  طرفیت  به  دادخواستی  عبدالرسول  زند  فر زارع  د  محمو آقای  اینکه  به  نظر 
زند سید رضا به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل  امیر مولوی فر
وز مورخه 95/3/23  اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 1170/94 ثبت و برای ر
ساعت 16/15 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان 
استناد  به  دادگاه   / شورا  دستور  و  خواهان  تقاضای  به  و  است  ده  نمو معرفی 
درج  رسمی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  73ق.آ.د.م  ماده 
شورای  خانه  دبیر  به  مراجعه  با  که  مینماید  دعوت  خوانده  از  و  د  میشو آگهی  و 
یافت  در و  دقیق  آدرس  و  نشانی  اعالم  و  فالورجان  حقوقی   2 شعبه  اختالف  حل 
اختالف  حل  شورای  در  ر  مقر وقت  برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
به  آگهی  این  اینصورت  غیر  در  شوند   حاضر  رسیدگی  جهت  فالورجان   2 شعبه 
اعالم  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه   / شورا  و  محسوب  ابالغ  منزله 
حقوقی   2 شعبه  اختالف  حل  شورای  رئیس  الف  م   /86  : شماره   . د  نمو  خواهد 

فالورجان

دادنامه
شماره   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  9409973654002923 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940582  : شعبه  بایگانی  شماره   9309983654701411  : ونده  پر
جزایی   102( فالورجان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه   9309983654701411
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409973654002923 شاکی : خانم شهین فرهادی 
وستای محمدیه خ اصلی بعد از مسجد ک  زند عبدالحسین به نشانی ر ممدی فر
المکان  مجهول  نشانی  به  اقا  حاج  زند  فر عشوری  مجید  آقای   : متهم   2 صفائیه 
د  ونده و سایر قرائن و امارات موجو اتهام : تهدید دادگاه با عنایت به محتویات پر

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
زند حاج اقا دائر بر تهدید با  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای مجید عشوری فر
زند عبد الحسین با توجه به شکایت  چاقو نسبت به شاکیه خانم شهین فرهادی فر
با وصف احضار  ایراد دفاع  و عدم  و عدم حضور متهم  د  شاکیه ، شهادت شهو
ز است دادگاه با استناد به ماده 617  یق نشر آگهی بزه منتسب به وی محر از طر
یرات متهم را به تحمل شش ماه حبس و بیست  قانون مجازات اسالمی بخش تعز
وز از  ضربه شالق محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز  یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و سپس ظرف مدت بیست ر تار
 /. باشد  نظر استان اصفهان می  قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید  نیز 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان – ابراهیمی

دادنامه
شماره   1394/10/28 تنظیم:  یخ  تار  9409973653401661  : دادنامه  شماره 
کالسه  ونده  پر  930521  : شعبه  بایگانی  شماره   9309983653400456  : ونده  پر
شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9309983653400456
یم  مر خانم   : خواهان   9409973653401661 شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان 
بلوک  زاگرس  شهرک  افجد  وستای  ر نشانی  به  اصغر  زند  فر دشتی  سفید  شبانی 
زند  فر افجد  توکلی  محسن  آقای   : خوانده  تناتور  کبری  ل  منز  2 واحد  دوم  طبقه   10
وجه  ز درخواست  به  طالق   : خواسته  برات  شیخ  ک  کلیشاد  نشانی  به  رضا  محمد 
رای صدور  به  مبادرت  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با   دادگاه 

می نماید. رای دادگاه
طرفیت  به  اصغر  زند  فر دشتی  سفید  شبانی  یم  مر خانم  دادخواست  خصوص  در 
زند محمد رضا به خواسته صدور حکم طالق با احراز  آقای محسن توکلی افجدی فر
شرایط اعمال وکالت در طالق راجع به شرط ضمن العقد بند ب عقدنامه )بند 8 سند 
وج( با توجه به کپی مصدق سند ازدواج به شماره 4034 دفتر ازدواج  نکاحیه – غیبت ز
ز و مسلم است و  وجیت فی مابین طرفین محر شماره 50 حوزه ثبتی فالورجان علقه ز
د : همسرم دو سال است  با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی که بیان نمو
د برده است و با توجه به نتیجه  که زندگی را رها کرده و دختر شش ساله ام را نیز با خو
وج را مجهول المکان اعالم و اطالعی از محل سکونت  تحقیقات محلی که حسب ان ز
یق نشر  از طر ابالغ  ارسال الیحه علیرغم  و  وی حاصل نشده و عدم حضور خوانده 
یه داوران ، گواهی پزشکی قانونی ارائه شده از سوی  اگهی صدور قرار داوری و مفاد نظر
وجه دادگاه با جلب نظر قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد  ز
1119 قانون مدنی و مواد 26-29 قانون حمایت خانواده و به لحاظ ترک زندگی از سوی 
وج و احراز غیبت بیش از شش ماه متوالی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت صادر و  ز
ده است نوع  دش را در قبال طالق بذل نمو وجه تمامی حق و حقوق خو اعالم می نماید ز
یخ ابالغ رای فرجامی یا  طالق خلع می باشد و مدت اعتبار حکم طالق 6 ماه پس از تار
ده  د را بذل نمو یه خو وجه کل مهر انقضای مدت فرجام خواهی است با توجه به اینکه ز
وط ضمن عقد نکاح نسبت به قبول مابذل و  لذا می تواند با اعمال وکالت حاصل از شر
یخ ابالغ  وز از تار د اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر مطلقه کردن خو
یخ ابالغ قابل تجدید  وز از تار قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست ر
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد و سپس ظرف مدت بیست 
وز نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشد. / رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی  ر

حقوقی فالورجان – احمد رضا قاضی



افزایش سرعت رشد بیماری 
کننده است دیابت نگران 

ســرعت  افزایــش  تغذیــه،  کارشــناس 
کاشان

محمد حسین ملکی

رشــد مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت را 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  دانســت  کننــده  نگــران 
کاشــان، امیــن  ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری 
دیابــت  دانســتنی های  همایــش  در  صالح پــور، 
نخســتین جشــنواره لبخنــد ســالمت در فرهنگســرای 
مهــر گفــت: انتخــاب موضــوع دیابــت در هفتــه ســالمت 
امســال بــا توجــه بــه افزایــش شــیوع ایــن نــوع بیمــاری 
گســترش آن در جامعــه بــا توجــه بــه پیــش  در دنیــا و 
کــز بهداشــتی درمانــی  بینی هــای وزارت بهداشــت و مرا
ــا  گســترش دیابــت اســت.وی، ب اعــداد نشــان دهنــده 
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر نزدیــک 420 میلیــون 
نفــر مبتــال بــه دیابــت در دنیــا زندگــی می کننــد اظهــار 
داشــت: تــا بیســت ســال آینــده جمعیــت افــراد مبتــال بــه 
دیابــت در منطقــه خاورمیانــه  2 برابــر خواهــد  شــد. بــه 
گفتــه وی، بــر اســاس مطالعــات وبررســی های صــورت 
مناطــق  و  شــهرها  در  دیابتــی  افــراد  جمعیــت  گرفتــه 
اســت.این  افزایــش  روبــه  متاســفانه  نیــز  روســتایی 
کارشــناس تغذیــه، بــا بیــان اینکــه هــر هفــت ثانیــه یــک 
نفــر بخاطــر دیابــت جانــش را در دنیــا از دســت می دهــد 
خاطــر نشــان کــرد: در دنیــا حــدود پنــج میلیــون مــرگ در 
کــه ایــن  ســال بخاطــر بیمــاری دیابــت اتفــاق می افتــد 
کننــده اســت. صالح پــور افــزود:  اعــداد بســیار نگــران 
بــاال رفتــن قنــد خــون از مقــدار طبیعــی دیابــت اســت که 
خشــکی دهــان، تکــرر ادرار، ُپرخــوری، خواب آلودگــی، 
دیرخــوب شــدن زخــم در بــدن، چاقــی و اضافــه وزن و 
حســاب  بــه  دیابــت  بیمــاری  عالئــم  از  حالــی  بــی 
بــه  مبتــال  تشــخیص  می آینــد.وی، مهمتریــن روش 
کــرد و  بیمــاری دیابــت را »تســت قنــد خــون« عنــوان 
بــرای ایــن تســت بایــد صبــح ناشــتایی  یــادآور شــد: 
گذشــته  یعنــی حــدود هشــت ســاعت از خــوردن غــذا 
باشــد.متخصص تغذیه، اســترس، فشــارهای عصبی، 
اضطــراب، چاقــی و اضافــه وزن را از جملــه عوامــل موثــر 
کافــی،  گفــت: تحــرک  در افزایــش قنــد خــون برشــمرد و 
کنتــرل  ــد در  ورزش و برنامــه صحیــح غذایــی مــی توان
قنــد خــون تاثیرگــذار باشــد.صالح پور خاطــر نشــان کــرد: 
برنــج ســفید بــه میــزان باالیــی دارای قنــد اســت، لــذا بــه 
بیمــاران دیابتــی توصیــه می شــود بــه همــراه برنــج از 
حبوبــات و ســبزیجات مصــرف کننــد.وی تصریــح کرد: 
قنــد  میــزان  بــه  نمی تــوان  میوه هــا  مــزه  اســاس  بــر 
موجــود در آن پــی بــرد، بــه عنــوان مثــال آلبالــوی تــرش 
گیــالس دارد.ایــن  بــه  درصــد قنــد بیشــتری نســبت 
ماننــد خرمــا،  میوه هایــی  افــزود:  تغذیــه  متخصــص 
انگــور، انجیــر، انبــه، آنانــاس، خربــزه، مــوز، طالبــی قند 
درختــی،  ســیب  ماننــد  میوه هایــی  و  دارنــد  باالیــی 
کیــوی، خرمالــو و  پرتقــال، لیمــو شــیرین، لیمــو تــرش، 
پروژه هــای  دارند.مســئول  متوســط  قنــد  هندوانــه 
گفــت:  نیــز  پــارس  نوونوردیســک  شــرکت  آمــوزش 
ــای  ــل آنزیم ه ــه در مقاب ک ــی  گیاه ــای  ــی از غذاه بخش
گوارشــی انســان مقــاوم بــوده و هضــم نمی شــود فیبــر 
نامیــده می شــود.محمود اطروشــی اظهــار داشــت: فیبــر 
نظیــر  بیماری هایــی  از  پیشــگیری  در  مهمــی  نقــش 
دیابــت، حمــالت قلبــی و ســکته ها، چاقــی، فشــارخون 
و برخــی ســرطان ها دارد.وی، بــا اشــاره بــه اینکــه دو 
نــوع فیبــر محلــول و نامحلــول وجــود دارد افــزود: نیــاز 
ــا 25  ــرم و خانم ه گ ــان 38  ــاالن آقای ــر در بزرگس ــه فیب ب
حاشــیه  در  اســت:  ذکــر  است.شــایان  روز  در  گــرم 
»همایــش دانســتنی های دیابــت« نخســتین جشــنواره 
ــازمان  ــالم س ــهر س ــط اداره ش ــه توس ک ــالمت  ــد س لبخن
کاشــان در فرهنگســرای  فرهنگــی ورزشــی شــهرداری 
ویــژه  رایــگان  خــون  قنــد  تســت  شــد،  برگــزار  مهــر 
شــهروندان و دانشــجویان آموزشــکده فنــی و حرفــه ای 

فدک نیز اجرا شد.

سالمت  در کاشان

اعتیاد به خاطر داشتن رابطه با زن 
مطلقه

بــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز بــه نقــل از شــرق، این متهم 
گفت وگــو، جزئیاتــی از زندگــی و جرمــش را توضیــح داده  در ایــن 

اســت.
   چندسالت است، شغلت چیست؟

متولد ٦٩ هستم، قبال پیتزاپز بودم، اما االن پایپ می فروشم.
  چرا تنها زندگی می کردی؟

به خاطر اعتیاد به شیشه و درست کردن پایپ.
  کجا زندگی می کردی؟

کــه مــن  ــود  ــاق کوچــک ب ــادور آن ١0 ات کــه دورت ــود  ــه  ای ب یــک خان
در یکــی از آن اتاق هــا زندگــی می کــردم و مقتــول هــم در یــک اتــاق 

دیگــر.
  مقتول را از کجا می شناختی؟

او را نمی شــناختم فقــط در یــک حیــاط زندگــی می کردیــم. او مــردی 
کــه خانــواده اش در شهرســتان زندگــی می کردنــد. او  4٧ســاله بــود 
کاری هــم نداشــت. می گفتنــد  در تهــران تنهــا زندگــی می کــرد و 

کرایه خانــه و خرجــی اش را می دهنــد. خانــواده اش 
  چرا تصمیم به قتل گرفتی؟

او  بــه  زورم  و  می کــرد   اذیتــم  بکشــم.  را  او  نمی خواســتم  مــن 
کنــار  نمی رســید. همــه همســایه ها را اذیــت می کــرد. آنهــا بــا موضــوع 

کنــم. آمــده بودنــد امــا مــن نمی توانســتم تحمــل 
 یعنی چی اذیت می کرد؟

روی مخــم می رفــت. برایــم ســوت مــی زد و شــوخی هایی بــا مــن 
کــه رفتــم خانــه  کــه اصــال دوســت نداشــتم. مثــال یک بــار  می کــرد 
دیــدم از دم اتــاق مقتــول تــا دم در و داخــل اتــاق مــن پــر از آب اســت.
 او همــه همســایه ها را اذیــت می کــرد. دیوانــه بــود امــا آنهــا بــا موضوع 
کــن. مــن از همــه  کنــار آمــده بودنــد و بــه مــن هــم می گفتنــد ولــش 
کوچک تــری هــم داشــتم بــرای همیــن  کوچک تــر بــودم و جثــه 

بیشــتر روی مــخ مــن می رفــت.
  چرا تصمیم به قتل گرفتی؟

من نمی خواستم او را بکشم.
  چه شد که کار به اینجا کشید؟

روزی کــه ایــن اتفــاق افتاد در حیاط نشســته بود، از پشــت رفتم زدم 
روی شــانه اش گفتــم آقــا بیــا بی خیــال مــا شــو کاری بــه مــن نداشــته 
انــگار تنــت  گفــت  بــا مــن دســت به یقه شــد و  بــاش. یک دفعــه 
کتــک می خواهــد. مــن هــم می خواســتم بــا دســته  می خــارد و دلــت 
کــه بــه درخــت تکیــه داده شــده بــود، او را بزنــم امــا او هیکلــش  تــی 

گرفــت. خیلــی از مــن بزرگ تــر بــود و دســته تــی را از مــن 
ــای او  ــه از رفتاره ک ــم  ــن ه ــوردم. م ــن خ ــم داد و زمی ــم هول ــد ه  بع
گــر آتشــت نزنــم. بعــد رفتــم  کالفــه شــده بــودم گفتــم نامــوس نــدارم ا

گرفتــم. بــه انــدازه یــک بطــری نوشــابه خانواده بنزیــن 
 رفتــم اتاقــم و شیشــه مصــرف کــردم بعــد هــم ســر بطــری را بریــدم تــا 
راحت تــر بتوانــم بنزیــن را بپاشــم. رفتــم دِر اتاقــش را زدم و بنزیــن را 
گرفــت. مــن فقــط  کــه ناگهــان آتــش  ریختــم روی او و فنــدک را زدم 
ــد.  ــته باش کاری نداش ــن  ــا م ــر ب ــه دیگ ک ــانم  ــتم او را بترس می خواس

نمی خواســتم او را بکشــم.
  چرا معتاد شدی؟

کــه او شیشــه  چنــد ســال پیــش بــا زن مطلقــه ای ارتبــاط داشــتم 
ــی  ــه جنس ــه رابط ــرای اینک ــت ب گف ــم  ــن ه ــه م ــرد و ب ــرف می ک مص

کنــم. بهتــری داشــته باشــیم، مــن هــم شیشــه مصــرف 
 بعــد از آن کم کــم معتــاد شــدم و شــغلم را هــم بــه همیــن دلیــل از 
ــا  ــم ی ــار می رفت ــه دروازه غ ــواد ب ــه م ــرای تهی ــا ب ــم ی ــت دادم. دائ دس
دنبــال مصــرف بــودم. ســر همین صاحب پیتزافروشــی مــن را بیرون 

کــرد و بعــد از آن تنهــا درآمــدم ســاخت و فــروش پایــپ بــود.
  هــر پایــپ را چنــد می فروختی؟دانــه ای  هــزار تومــان امــا دانــه ای 

پایــپ می فروختــم. تــا 80  نمی فروختــم روزی ٧0 
  آیــا ســابقه داری و اهــل دعــوا هســتی؟نه ســابقه دارم نــه اهــل دعــوا 

هســتم. فقــط دو ســابقه مــواد دارم.
  چــرا مقتــول را آتــش زدی. می توانســتی بــه شــکل دیگــری او را 

بترســانی؟
فقــط می خواســتم از مــن بترســد و بعــد از ایــن بــه مــن کاری نداشــته 

باشــد، االن هــم پشــیمانم. فکــر نمی کــردم این جــور شــود.
  وقتی او را آتش زدی، چه شد که جان باخت؟

گرفــت مــن را هــول داد و دویــد. مــن ترســیده بــودم  وقتــی آتــش 
کوچــه رفتــه  کنــم، امــا او بــه  کــه او را خامــوش  و رفتــم پتــو آوردم 
بــود، مــن هــم دنبالــش رفتــم دیــدم آدم هــا دورش جمــع شــده اند و 
کــه ترســیده بــودم پتــو را  کــرده اســت مــن هــم  خــودش را خامــوش 
انداختــم و راهــم را کشــیدم و رفتــم. حتــی دیــدم او خــودش بــا پــای 
خــودش بــه بیمارســتان رفــت. نمی دانــم چــه شــد کــه مــرد. کال ١0 تــا 

گرفتــه بــود. ١5 ثانیــه تنــش آتــش 
 آیــا موضــوع اختالف تــان را بــه صاحبخانــه گفتــه بودی؟بلــه، گفتــه 
بــودم، امــا چــون صاحبخانــه یــک پیــر زن تنهــا بــود و کارهــای خرید 
و خرده کارهــای خانــه اش را مقتــول انجــام مــی داد، بــه حرف هایــم 

توجه نکــرد.
آن  بــه  کنــم،  گــر شــکایت  ا   چــرا شــکایت نکردی؟نمی دانســتم 

یــا نــه. رســیدگی می کننــد 
کــه بیاینــد کمکت؟مــن دوســتی نــدارم    چــرا بــه دوســتانت نگفتــی 
ــا یک ســری معتــاد رفت وآمــد داشــتم  و بــه خاطــر اعتیــادم بیشــتر ب
گــر از موضــوع مطلــع می شــدند، خودشــان موضــوع را  کــه آنهــا هــم ا

دســت می گرفتنــد و دســتم می انداختنــد.
  خــب، حــاال می خواهــی چــه کار کنی؟امیــدوارم خانــواده مقتــول مــن 
گــر او مــرا اذیــت  را ببخشــند. چــون تقصیــر پســر خودشــان هــم بــود. ا
کار بــه اینجــا نمی کشــید. یــک زمیــن ١20متــری هــم دارم  نمی کــرد، 
کــه آن را می فروشــم و همــه اش را بــه آنهــا می دهــم، اما بیشــتر از این 

بــرای دیــه نــدارم کــه بــه آنهــا بدهــم.
کــه در بهزیســتی بــودم آقــای خیــری    زمیــن را از کجــا آوردی؟زمانــی 
کــرد و  آمــد و یــک زمیــن بــزرگ را بیــن بچه هــای بهزیســتی تقســیم 

بــه مــن ١20 متــر رســید.
کــه بابــام ورشکســت شــد و    چــرا بهزیســتی بــودی؟١0 ســالم بــود 
خــودش را در بهارســتان آتــش زد و مــرد. بعــد از آن وضــع مــا خــراب 
ــودم.  ــتی ب ــد در بهزیس ــال بع ــه س ــا دو، س ــالگی ت ــن از ١3س ــد و م ش
ــا بقیــه بچه هــای  امــا چــون مــن قبــل از آن در بهزیســتی نبــودم، ب
بهزیســتی فــرق داشــتم و همیــن باعــث شــد نتوانــم در بهزیســتی 

دوام بیــاورم.
گــر اولیــای دم مقتــول را ببینــی، بــه آنهــا چــه می گویی؟تقاضــای    ا
بخشــش می کنــم. می گویــم مــن را ببخشــید پســر خودتــان هــم 
کار خــودم  کاری نداشــتم و ســرم بــه  کال بــه کســی  مقصــر بــود. مــن 
کارهایــش می رفــت تــوی مخــم. امــا به هرحــال تقاضــای  بــود. او بــا 

بخشــش دارم و پشــیمانم. اصــال نمی خواســتم او را بکشــم.
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اضطــراب مزمــن یــک وضعیــت جــدی و ضعیف کننــده اســت.
و  خاطــرات  احساســات،  افــکار،  از  توقف ناپذیــری  جریــان 
ــرای ســالمت تان  ــا مضــر، ب موقعیت هــای ناخواســته ی منفــی ی
خــوب نیســت. در صــورت عــدم بررســی، اضطــراب مزمــن نــه 

تنهــا بــه روان بلکــه بــه جســم نیــز آســیب می رســاند.
اثرات مخرب اضطراب مزمن

یــک وضعیــت  کیمیــای وطــن، اضطــراب مزمــن  گــزارش  بــه 
ــان توقف ناپذیــری از افــکار،  جــدی و ضعیف کننــده اســت. جری
منفــی  ناخواســته ی  موقعیت هــای  و  خاطــرات  احساســات، 
بــرای ســالمت تان خــوب نیســت. در صــورت عــدم  یــا مضــر، 

بررســی، اضطــراب مزمــن نــه تنهــا بــه روان بلکــه بــه جســم نیــز 
می رســاند. آســیب 

۱.خواب مشکل
کــه خوابــی عمیــق و   بایــد بــه نحــوی آســوده خاطــر و آرام باشــید 

کیفیــت داشــته باشــید. با
کنــد.  اضطــراب مزمــن می توانــد تــن را فرســوده و ذهــن را نــاآرام 
نمی کنیــد  اســتراحت  وقتــی  اســت،  بی رحمانــه ای  چرخــه ی 
بــه خوبــی روبــه رو  بعــد  بــا فشــارهای روز  کم تــر احتمــال دارد 
کــه ضعیــف مدیریــت می شــوند فقــط  شــوید. موقعیت هایــی 
ســوخت اضافــه ای بــرای اضطــراب بیش تــر هســتند. اســتراحت 

همیشــه بایــد در اولویــت باشــد.
۲.مشکالت گوارشی

کنــش ســتیز و گریــز فعال می شــود بدنمــان عملکردهای  وقتــی وا
‘غیرضــروری’ جســمانی را تعطیــل می کنــد. وقتــی تحــت فشــار 
هســتیم، غــذا را بــه خوبــی هضــم نمی کنیــم. هم چنیــن ۸۰ الــی 
گــوارش تولیــد می شــود.  ۹۰ درصــد ســروتونین بــدن در دســتگاه 
ایــن انتقال دهنــده ی عصبــی بــرای احســاس رضایــت و مثبــت 

بــودن الزم اســت.
۳.نوسانات خلق وخو و زودرنجی

حساســیت بــاال بــرای مــدت طوالنــی می توانــد باعــث شــود از 
کار ایــن  کلیــد  کج خلق تــر شــویم.  کــوره در برویــم و از همیشــه 
بــرای  و  بمانیــم  متمرکــز  پربــار  فعالیت هــای  روی  کــه  اســت 
انجام شــان انگیــزه داشــته باشــیم. بــه خودتــان اجــازه ندهیــد 

کنیــد یــا بــه روال منفــی ادامــه دهیــد. ترشــرویی 

۴.مشکل تمرکز یا حواس جمعی
اضطــراب منابــع ذهنــی را بــه بــاد می دهــد. خــواب و عــادات 
غذایــی بــد می تواننــد بــه آن دامــن بزننــد. تمرین هــای تمرکــز 
ســودمند  بســیار  می تواننــد  آرامش بخــش  اقدامــات  و  حــواس 

باشــند.
۵.سردردهای مداوم و شدید

ســطوح دائمــی از فشــار بــاال می توانــد موقعیت هــای بســیاری 
تعــادل  عــدم  شــوند.  ســردرد  ایجــاد  باعــث  کــه  کنــد  ایجــاد 
شــیمیایی همــراه بــا تنــش ماهیچــه ای اطــراف ســر می توانــد 
و  قهــوه  چــای،  ماننــد  محرک هایــی  شــود.  ســردرد  باعــث 
تشــدید را  ســردرد هایتان  تکــرر  و  شــدت  می توانــد   نیکوتیــن 

 کنند.

اثرات مخرب اضطراب مزمن

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر
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وجّل-  
َ

قال رسول اهلل)ص(: إّنَ أَحّبَ األعماِل إَلی اهلل - َعّز
الُه و الِبّرُ و الَجهاِد الّصَ

همانا، محبوب ترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن 
و جهاد در راه خداست.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 27 

-«  حدیث روز   »-

جدول سودوکو - شماره 13پاسخ جدول شماره 11 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

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

یافــت:

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

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

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

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

27   ْC

25   ْC

29   ْC

33   ْC

9   ْC

10   ْC

12   ْC

15   ْC

مصــرف انــرژی الکتریکــی ارتبــاط 
مســتقیم بــا آلودگــی محیط زیســت 
مــا دارد. براســاس آمارهــای دقیــق 
ســاعت  هرکیلــووات  ازاي  بــه  
ــرق ، حــدود ۹2۰  ــرژی ب مصــرف ان
عمدتــا«  کــه  آالینــده  مــواد  گــرم 

کســیدکربن اســت از دودکــش  ک دی ا گاز ســمی و خطرنــا
کنیــم مــی  کــه مــا استنشــاق مــی  نیروگاههــا وارد هوایــی 
ــودن 1۰ عــدد  ــووات ســاعت معــادل روشــن ب کیل شــود)یک 
 54۰ است(ســاالنه  ســاعت   1 مــدت  بــه  وات   1۰۰ المــپ 
میلیــون تــن ذرات آالینــده در محیــط زیســت مــا منتشــر مــی 
کیفیــت هــوا در شــهرها مــی شــود  کاهــش  شــود و موجــب 
کــه حــدود 2۰۰ میلیــون تــن آن یعنــي نزدیــک بــه 4۰ درصــد 
ــه  ــه آلودگــی ناشــی از  نیروگاههــای حرارتــی و ب آن مربــوط ب
دلیــل تولیــد و مصــرف بــرق اســت. بیــش از ۸5 درصــد تولیــد 
حرارتــی  نیروگاههــای  همیــن  از  مــا  نیروگاههــای  در  بــرق 
ــه خاطــر خودروهــا  اســت و6۰ درصــد آلودگــی شــهرها هــم ب
و صنایــع آالینــده اســت. بنابرایــن هرالمــپ یــا وســیله برقــی 
کنیــم در واقــع  کلیــد آن را روشــن مــی  کــه مــا بــا زدن یــک 
داریــم در شــهر و محیــط زندگیمــان آلودگــی بیشــتری بــه 
ــه ضــرر آن متوجــه ســالمت وتندرســتی  ک ــم  وجــود مــی آوری
مــا مــی شــود و ســالمت مــا را بــه خطرمــی اندازد.البتــه ایــن 
کــه حــدود 4۰ درصــد  مســئله بعــد جهانــی دارد و آلودگــی هــوا 
آن بــه خاطــر مصــرف بــی رویــه انــرژی بــرق مــی باشــد یــک 
ــی  ــی م ــا درآن زندگ ــه م ک ــن  ــره زمی ک ــرای  ــی ب ــکل اساس مش

ــت. ــده اس ــم ش کنی

در  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
اســت  کــرده  اعــالم   2۰12 ســال 
آلودگــی  اثــر  در  نفــر  میلیــون   7 کــه 
داده  دســت  از  را  خــود  جــان  هــوا 
کــه تقریبــا« یــك هشــتم مــرگ  انــد 
بــوده  ســال 2۰12  در  انســانها  ومیــر 
است.درکشــورما نیــز در ســال 13۹2 
ثابــت  پزشــکی  علمــی  تحقیقــات 
کــه بــه دلیــل افزایــش و رشــد شــتابان آلودگــی  کــرده اســت 
ع و  هــوا بیمــاری هــای صعــب العــالج ماننــد ام اس ، صــر
کــودکان عقــب افتــاده ذهنــی در حــال افزایــش اســت.  تولــد 
مغــز  ومســمومیت  مغــز  شــدن  کوچــک  هوامنشــأ  آلودگــی 
کــدام  کــودکان در شــکم مــادران آنهــا مــی شــود. بنابرایــن هــر 
کنیــم و  از مــا در برابــر ایــن آلودگــی بایــد احســاس مســئولیت 
کــه نگوییــم هــر  کنــد  مســئولیت اجتماعــی مــا ایجــاب مــی 
کنیــم و پــول آن را  بــرق مصــرف  چقــدر دلمــان خواســت 
هــم هــر چقــدر باشــد مــی پردازیــم. بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم 
کــه بــا مصــرف بهینــه انــرژی بــرق در واقــع بــه  کنیــم  توجــه 
کنیــم  کمــک مــی  کاهــش آلودگــی محیــط زیســت خودمــان 
کنیــم. کمــک مــی  ودر حقیقــت بــه ســالمتی خــود و جامعــه 
ــی  ــه معن ــم ب کنی ــرف  ــه مص ــرق را بهین ــم ب گویی ــی  ــی م وقت
کنیــم  کــه از ایــن نعمــت الهــی خــود را محــروم  آن نیســت 
بلکــه بایــد بــه انــدازه ضــرورت ودر حــد رفــع نیــاز وتامیــن 
گرمــا مــی خواهیــم  کنیم.ا گیــری  رفــاه معمــول ازآن بهــره 
کمتــر شــود بایــد از روشــن مانــدن المــپ  آلودگــی محیــط مــا 
هــای اضافــی بــه مــدت زیــاد جلوگیــری کنیــم و وســایل برقی 
 را در حداقــل زمــان ممکــن و بــراي رفــع نیــاز روشــن نگــه

 داریم.

مصرف برق و آلودگی محیط زیست
کــه مغــز   محققــان دریافتنــد 
ــردازش  ــه از پ گاهان ــور آ ــه ط ب
ســیگنال   هــای حســی مربــوط 
بــه قلــب اجتنــاب مــی   کنــد؛ 
کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
را  قلبمــان  ضربــان  صــدای 

نمــی شــنویم.
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 

تحقیقاتــی  موسســه  محققــان  پســت،  ازهافینگتــن 
در   Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
ســوییس توانســتند پاســخ مناســبی بــرای ایــن پرســش 
کــه چــرا صــدای ضربــان قلبمــان را نمــی   شــنویم! بیابنــد 
گاهانــه از پــردازش  کــه مغــز بــه طــور آ آنهــا دریافتنــد 
ســیگنال   هــای حســی مربــوط بــه قلــب خــودداری مــی 
  کنــد. در واقــع بــدن مــا تنهــا آن بخــش از محیــط را درک 
کــه مغــز تصمیــم مــی   گیــرد در رابطــه بــا آن  مــی   کنــد 

هوشــیار باشــد. 
کــه قلــب مــا نیــز در  امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

نحــوه درک محیــط اطــراف موثــر اســت.
دو  داوطلــب،   15۰ مغــز  از  کار،  جریــان  در  محققــان 
منظــور  ایــن  بــرای  کردنــد.  تصویربــرداری  مرتبــه 
ــه  ــان ب ــرای داوطلب ــی ب ــکال هندس ــه   ای از اش مجموع
گاهــی تنــاوب نمایــش  کــه  نمایــش درآمــد؛ بــه   طــوری 
گاهــی  تصاویــر بــا ضربــان قلــب آنــان هماهنــگ بــود و 
ــه  ــرداری ب ــت. در تصویرب ــود نداش ــی وج ــن هماهنگ ای
آهنــگ  کــه  مــواردی  در  شــد  مشــخص   fMRI شــیوه 
اســت،  هماهنــگ  قلــب  ضربــان  بــا  تصاویــر  نمایــش 
و درک صحیــح تصویــر  بــه   یادســپاری  در  داوطلبــان 

دچــار مشــکل مــی   شــوند. 
آهنــگ  هماهنگــی  نبــود  حالــت  در 
قلــب،  ضربــان  و  تصاویــر  نمایــش 
دارای عملکــرد  مغــز  منــزوی  غشــای 
عــادی بــود؛ امــا در حالــت هماهنگــی، 
افزایــش  آن  الکتریکــی  فعالیــت 
چشــمگیری مــی   یابــد. ایــن عملکــرد، 
ســیگنال غیــرارادی   پــردازش 

بــه  اســت. محققــان دریافتنــد غشــای منــزوی مغــز   
پــردازش  مانــع  و  مــی   کنــد  عمــل  فیلتــر  یــک  عنــوان 
ســیگنال   هــای حســی مربــوط بــه ضربــان قلــب توســط 

مغــز مــی   شــود. 
ج از بــدن  گاهــی نســبت بــه وقایــع محیــط خــار در واقــع آ
بــرای مــا اهمیــت دارد و دلیلــی بــرای پــردازش تمــام 
اطالعــات دریافتــی از انــدام   هــای داخلــی وجــود نــدارد. 
ابتــدای  از  و  مغــز  شــکل   گیــری  از  پیــش  مــا  قلــب 
آن  بــه  مغــز  و  اســت  داشــته  ضربــان  همــواره  حیــات 
کــه  اســت  طبیعــی  ایــن  بنابــر  دارد.  عــادت  کامــال 
کنــد تــا در  کمرنــگ  مغــز ســیگنال   هــای حســی آن را 
ایجــاد تداخلــی  خارجــی  اطالعــات  پــردازش   فرآینــد 

 نشود.
و  شــنیدن  شــد،  مشــخص  پیشــین  تحقیقــات  در 
گاهــی از ضربــان قلــب مــی   توانــد منجــر بــه اضطــراب  آ
مهمتریــن  بنابرایــن  شــود؛  روانــی  مشــکالت  ســایر  و 
تمرکــز  و  آرامــش  حفــظ  طبیعــی،  فرآینــد  ایــن   تاثیــر 

است.
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شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مهندس مهدی ثقفی 

تاث�ی حکم یک مرجع :

ــار نــارص  ــد و قلیانهــا حــیت در درب زای حکــم تحریــم تنباکــو را صــادر کردن زای شــری آیــت هللا مــری

الدیــن شــاه شکســته شــد 


