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 تعامل اجتماعی با تاکید بر اندیشه های امام )ره(

له
قا

رم
س اگر نیازهای اجتماعی انسان در جامعه محقق 

به  انسان  اجتماعی  ماهیت  اگر  و  می شود 
و  ظهور  دیگر  جایی   در  جامعه  نظام  در  جز 

»تعامل  تعیین کننده  عوامل  و  علل  نمی یابد،  بروز 
اجتماعی«  کدام است؟

در کالم امام خمینی)ره( بر فرهنگ و نظام فرهنگی 
تاکید زیاد شده است:

بدبختی های  و  خوشبختی ها  همه  مبدأ  »فرهنگ، 
ملت است.«

».....در رأس همه چیزها، فرهنگ است«
باید  فرهنگ  در  بشود  باید  تحولی که  »بزرگ ترین 
بشود؛ برای اینکه بزرگ ترین موسسه است که ملت 
قدرت  و  اوج عظمت  به  یا  تباهی می کشد  به  یا  را 
 می کشد.« با این وصف فرهنگ نیز دستخوش تغییر 
واقع  دیگر  عوامل  تاثیر  تحت  و  است  تحول  و 
می شود. عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ هم می تواند از 
 درون جامعه و هم از بیرون جامعه بر آن عارض شود 
با برنامه ریزی برای تغییر و تحول  و حتی می توان 
نظام  کارکرد  بدون  وجود  این  با  کرد.  اقدام  آن 

فرهنگی، کنش اجتماعی میسر نیست...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

برخی مدیران دولت، حقوق
 70 میلیون تومانی می گیرند 

اشتغال معلوالن، کالف سردرگم

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

دعوت به همکاری

تلفن تماس: 031-32298058 
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ایندیزایــن،گرافیــک،فتــوشــاپ
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تعامل اجتماعی با تاکید بر
 اندیشه های امام خمینی)ره(                                                                                                                   

ادامه از صفحه یک: 

کارشناس ارشد امور اجتماعی
محمدعلی اشرفی

  
ــد در  ــی بای ــش اجتماع ــار و کن ــر رفت ــرای تغیی  ب
ــاد  ــول ایج ــر و تح ــگ، تغیی ــی فرهن ــام ارزش نظ

ــود. ش
بــا اســتنباط از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( می تــوان 
بــرای تحلیــل رفتارهــای اجتماعــی دو اصــل ســلطه 

و تعیین کنندگــی را مدنظــر داشــت. 
ــی  ــام سیاس ــلطه و نظ ــل س ــی عام ــام فرهنگ نظ

می شــوند. تلقــی  تعیین کننــده  عامــل 
 نظــام ســلطه بیشــترین تــاش و برنامه ریــزی 
را در اشــکال مختلــف بــرای نفــوذ در نظــام فرهنگی 
ارزش هــای  جایگزینــی  بــر  نفــوذ  زیــرا  دارد؛ 
فرهنگــی می توانــد نتیجــه تغییــرات دلخــواه رفتــار 

ــد . ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب اجتماع
امــام خمینــی)ره( اصــاح جامعــه و اســتقال 
ــام  ــول در نظ ــاح و تح ــه اص ــوط ب ــه را من جامع
اصــاح  ضــرورت  ولــی  می دانــد؛   فرهنگــی 
و تحــول در نظــام فرهنگــی ورود بــه نظــام سیاســی 
بــرای  سیاســی  الزم  اقتــدار  از  برخــورداری  و 

تاثیرگــذاری فرهنگــی اســت.
نظــام  خمینــی)ره(  امــام  دیــدگاه  و  نظــر  از 
ــر  ــده در نش ــل تعیین کنن ــدر(، عام ــی )مقت سیاس
و تثبیــت نظــام فرهنگــی اســت و نظــام فرهنگــی 
تثبیت شــده متقابــا نظــام سیاســی را تقویــت 

 . می کنــد
فرهنگــی ای  نظــام  تحــول  و  تغییــر  بــرای  
 کــه موجــب تغییــر و تحــول در کنــش فــردی 

و اجتماعی شود به دو مقوله نیاز است: 
1-هدف و تعیین خط مشی 

2- محتــوای فرهنگــی و نظــام آموزشــی و تربیتــی 
مناســب آن 

 ایــن دو مقولــه بــه دســت نخبــگان سیاســی 
ــرد .  ــورت می پذی ــه ص ــی جامع ــگان فرهنگ و نخب
ــه ایــن نتیجه گیــری کلــی می رســد  ایــن تحلیــل ب
ــی  ــام سیاس ــی نظ ــده نهای ــل تعیین کنن ــه عام ک
اســت و عامــل ســلطه در شــرایط کلــی نظــام 
تعامــل  در  فرهنگــی  نظــام  نقــش  فرهنگــی. 
اجتماعــی اساســی، ولــی مشــروط بــه نظــام 
سیاســی جامعــه اســت. بنابرایــن اقتــدار سیاســی 
در کنــار محتــوای فرهنگــی قــوی و غنــی می توانــد 
رفتارهــای اجتماعــی مطلــوب را باعــث و مانــع 
نظــام  تعیین کنندگــی  و  ســلطه  نظــام  نفــوذ 
ــود . ــی ش ــای اجتماع ــر رفتاره ــلطه ب ــی س سیاس

سرمقاله 

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم:
 هر حزب قانونی می تواند 

در خانه احزاب فعالیت داشته باشد                     
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم بــا 
بیــان اینکــه هــر حــزب قانونــی می توانــد در خانــه 
ــه  احــزاب فعالیــت داشــته باشــد، گفــت: اگــر خان
ــیار  ــد، بس ــه بده ــیوه ادام ــن ش ــه همی ــزاب ب اح

ــود. ــد ب ــوب خواه خ
ــر  ــا فوالدگ ــن، حمیدرض ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
ــه  ــت: خان ــار داش ــزاب اظه ــه اح ــوص خان درخص
احــزاب یــک کار صنفــی اســت کــه بایــد در آن همــه 

ــد. مشــارکت کنن
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــزاب در  ــه اح ــت خان ــرد: فعالی ــان ک ــامی  بی اس
ــه روشــی غلــط انجــام می شــد؛  دوره هــای غلــط ب
ــال  در گذشــته جریان هــای سیاســی  ــه طــور مث ب

ــد. ــر بودن ــذف یکدیگ ــال ح ــه دنب ب
ــزاب  ــه اح ــته خان ــای گذش ــزود: در دوره ه  وی اف
ــب، اداره  ــی رقی ــای سیاس ــذف جریان ه ــد از ح بع
ــد.  ــه رو می ش ــکل روب ــا مش ــزاب ب ــه اح ــور خان ام
معنــی نــدارد کــه در باشــگاه احــزاب، یــک جریــان 
سیاســی، ســایر جریانــات سیاســی را حــذف کنــد 
و بعــد بگویــد همــه در ایــن باشــگاه حاضــر شــوید.

ــی  ــد توافق ــه در دوره جدی ــان اینک ــا بی ــر ب  فوالدگ
 شــد تــا همــه در خانــه احــزاب ســهیم باشــند

گفــت: اینکــه همــه احــزاب در خانــه احــزاب 
حضــور داشــته باشــند، امــر مثبتــی اســت؛ اال 
احزابــی کــه بــا ابطــال پروانــه متوقــف شــده اند یــا 
ــان  ــردم اصفه ــده م ــد. نماین ــکنی کرده ان ساختارش
در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه هــر حــزب قانونی 
ــه احــزاب فعالیــت داشــته باشــد ــد در خان  می توان

گفــت: اگــر خانــه احــزاب بــه همیــن شــیوه ادامــه 
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــد ب ــوب خواه ــیار خ ــد، بس ده
ــود  ــوب موج ــق چارچ ــر طب ــد ب ــزاب بای ــه اح اینک
ــد، ادامــه داد:  هــم هزینه هــای خــود را تامیــن کنن
ــه  ــزاب ک ــون اح ــاح قان ــرح اص ــه ط ــم ک امیدواری
مجلــس بــر روی آن کار کــرده در مجمــع تشــخیص 
ــف  ــن تکلی ــریع تر تعیی ــه س ــام هرچ ــت نظ  مصلح

و قانون آن اباغ شود.
ــت  ــه فعالی ــون زمین ــن قان ــا ای ــت: ب ــر گف   فوالدگ
سیاســی  نشــاط  و  می شــود  بیشــتر  احــزاب 
ــه وجــود می آیــد و در عیــن حــال  بیشــتری نیــز ب
چهارچوب هــای قانــون و نظارت هــا نیــز انجــام 
می شــود. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی  اظهــار داشــت: احــزاب هــم 
ــی خــود  ــن روش پویای ــا ای ــه ب ــد ک ــد کنن ــد نق  بای
ــی  ــزاب، یعن ــط اح ــد توس ــد. نق ــان می دهن را نش
ــع  ــا وض ــت ب ــا مخالف ــود ی ــع موج ــاع از وض دف
ــزب  ــودن ح ــده ب ــات زن ــن اقدام ــه ای ــود ک  موج

را نشان می دهد.

مجلس

مرگ تدریجی با قلیان                                                      
ــا وجــود صراحــت  ــه ب جــای بســی تاســف اســت ک
ــامتی  ــرای س ــی ب ــان قطع ــه زی ــن ب ــی و یقی قانون
ــامت در  ــش س ــت اندرکاران بخ ــوز دس ــه، هن جامع
 اجــرای قانــون منــع عرضــه قلیــان در چایخانه هــا 
و مراکــز عمومــی  تردیــد دارنــد و هیــچ اقــدام عملــی 
دشــمنان  دام گســترده  از  جوانــان  نجــات  بــرای 
نمی کننــد. گرچــه بایــد شــکرگزار بــود کــه گاه بــا 
می شــود  شــنیده  ســخنی  انــدک  لــرز  و   تــرس 
ــرح می شــود؛  ــم مط ــدان محک ــای نه چن و اظهارنظره
ــی  ــن شایســته کشــوری اســامی  و انقاب ــا ای ــا آی ام
اســت کــه جوانانــش تفریــح خســران بار داشــته 
وضعیــت  ایــن  بــا  اســت  ســزاوار  آیــا  باشــند؟ 
ــرف  ــه  ص ــادی  از بودج ــش زی ــور، بخ ــه ای کش بودج
مــداوای بیماری هــای ناشــی از دخانیاتــی بشــود 
ــری  ــگیری و پیگی ــل پیش ــون قاب ــم قان ــه حک ــه ب ک
بــرود؟  تســامح ها کنــار  و  تســاهل  اگــر  اســت، 
ــا  ــد؟ آی ــه ای دارن ــی چــه وظیف دســتگاه های حاکمیت
ــد؟ بهداشــت  ــه خــود عمــل کــرده و می کنن ــه وظیف ب
ــت  ــه اس ــامت جامع ــر س ــی ام ــه متول ــان ک و درم
ــه  ــه وظیف ــی ک ــتگاه های فرهنگ ــد؟ دس ــه می کن چ
اطاع رســانی و فرهنگســازی دارنــد، چطــور؟ چــه 
دســت هایی در کار اســت کــه همــه می بیننــد در 
ــان  ــه و... دود قلی ــز تفریحــی و چایخان ــارک و مراک  پ
و صــدای غلغلــش بلنــد اســت، امــا فقــط نظاره گــری 
ــن  ــه ای ــود ک ــث می ش ــن باع ــرد؟ ای ــورت می گی ص
 خطــر دامنگیــر افــراد بیشــتری از جامعــه شــود 
ــن  ــی حی ــران ایران ــران و پس ــیله دخت ــن وس و بدی
تفریــح و بــه قــول اشــتباه خوش گذرانــی بــا دوســتان 
قــرار  گیرنــد  دشــمنان  توطئه هــای  دام  در  خــود 
بی آنکــه از آن باخبــر باشــند؟ واقعــا چــه کســی 
مســئول اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه در یــک یــا 
ــرد روزی  ــان می ک ــی گم ــر کس ــش، کمت ــه پی دو ده
ــود  ــته ش ــان شکس ــح قلی ــن قب ــه این چنی ــد ک  برس
و بــه میهمــان پــر و پــا قرص بخــش جالــب توجهی از 
پیک نیک هــا، دورهمی هــا، شب نشــینی ها و حتــی 
طبیعت گــردی جوانــان مبــدل شــود. مشــاهده صحنــه 
جوانانــی کــه در طــول شــبانه روز در اقصــی نقاط کشــور 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــنگین و دم و بازدم ه ــای س پک ه
چــاق شــدن تنباکوهــای رنگارنــگ حبــس و آزاد 
می کننــد، آن چنــان شــایع شــده و گســترش یافتــه کــه 
ــای  ــه لب ه ــت ک ــوان یاف ــی را می ت ــر کس ــر کمت دیگ
ــه  ــا ب ــَزد ی ــی  ِبگَ ــن صحنه های ــدن چنی ــود را از دی خ
نشــانه تاســف ســر خــود را تــکان دهــد؛ گویــی قبــح 
زدایــی از قلیــان بــه میزانــی گســترش یافتــه کــه بــه 

امــری عــادی و روزمــره مبــدل شــده اســت.
امــا آنچــه در طــول ســالیان اخیــر بارهــا تکــرار شــده، 
معطــوف بــه تهدیداتــی می شــود کــه ایــن آلــت 
قدیمــی  و ســنتی اســتعمال تنباکــو بــا گــره خــوردن به 
 تنباکوهــا و دخانیات هــای نوظهــور بــرای کــوی و بــرزن 

و شهر و روستا داشته است.
گفتــه می شــود درســال، 35 هــزار تــن تنباکــو در 
کشــور دود می شــود؛ حــال ایــن عــدد چنــد ده 
ــد، ســوالی اســت  ــار می کن ــان را گرفت هزارنفــر از جوان
این چنیــن  کــه  بهتــر  و  می مانــد  بی پاســخ  کــه 
باشــد؛ چــرا کــه تعییــن اعــداد غصــه را زیــاد می کنــد؛ 
ولــی افســوس کــه...؟  بــاز هــم جــای تاســف اســت 
ــته  ــه گذش ــم ده ــت ک ــر و دس ــال های اخی ــه در س ک
شــاهد تغییــر ســبک زندگــی در جمعیــت جوان کشــور 
ــه در  ــه خوشــایند نیســت؛ چــرا ک ــری ک ــم؛ ام بوده ای
ــور  ــا در حض ــان م ــدان دور، جوان ــه چن ــته ای ن گذش
ــیگار دود  ــد س ــا می کردن ــا حی ــدر و م ــا و پ بزرگ تر ه
ــد؛ امــا امــروز  ــه دســت بگیرن ــا نــی قلیــان ب کننــد ی
دیــوار حیــا ریختــه و قبــح این گونــه مســایل شکســته 
ــار  ــدر و مــادر در کن و می بینــی کــه پســر و دختــر و پ
 هــم مشــغول آتــش زدن مــال و جسمشــان هســتند 

و حیایی در کار نیست؟  
ولــی وضعیــت و ســمت و ســوی ایــن رونــد تــا 
ــارزه  ــت مب ــر کل جمعی ــه دبی ــه ک ــش رفت ــی پی جای
بــا اســتعمال دخانیــات ایــران از مصــرف 18 درصــدی 
قلیــان در میــان دختــران جــوان خبــر می دهــد. 
ــت از شــکننده شــدن  ــه حکای ــز ک ــاری تامل برانگی آم
قبــح دود قلیــان در جامعــه اســت. ایــن نگرانــی قابــل 
ذکــر اســت کــه مصــرف هــر نوبــت قلیــان، معــادل دود 
کــردن 70 نــخ ســیگار اســت و بدتــر اینکــه تنباکوهــا 
آغشــته  بــه مــوادی ســمی  همچــون )معســل( 
ــود  ــه می ش ــاوت عرض ــانس های متف ــا اس ــت و ب  اس

و ابتا به سرطان های زیادی را به همراه می آورد.
خبــر بدتــر اینکــه قلیــان چــاق شــده، درب منــزل بــا 
ــکان  ــد و ام ــترس باش ــی در دس ــاس تلفن ــک تم ی
ــر  ــا 20 براب ــا ب ــو و توتون ه ــده تنباک ــه مان ــروش ت ف

ــد! ــویق کن ــتر تش ــی بیش ــه قلیان کش ــت ب قیم
آیــا در ایــن شــرایط اقتصــادی و ... ســزاوار اســت هــر 
ســاله قریــب بــه 300 هــزار میلیــارد تومــان در کشــور 
دود شــود و 2 برابــر ایــن میــزان بــر هزینه هــای 
ــن  ــرا قوانی ــت؟ چ ــئول کیس ــد؟ مس ــی بیفزای درمان
بــر روی کاغــذ می مانــد؟ مجلــس چــرا نظــارت 
ــون  ــه قان ــد ک ــرا نمی خواه ــش اج ــد و از بخ نمی کن
در اولیــن فرصــت اجرایــی شــود؟ مســبب ایــن همــه 
ــت؟  ــانی کیس ــادی و انس ــام آور م ــای سرس هزینه ه
 آیــا مدعــی العمــوم نمی توانــد توضیــح بخواهــد 

و محاکمه کند؟
شــاید هــم مافیــای ســیگار، دخانیــات و قلیــان 
ــرای  ــی ب ــی چندان ــه توانای ــه ک ــدرت یافت ــان ق آنچن
ــن  ــه ای ــا هم ــا ب ــدارد؛ ام ــود ن ــع آن وج ــه و دف مقابل
اوصــاف در یــک نکتــه هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد کــه 
ســامت جامعــه بــه شــدت در ســایه نحیــف قلیان هــا 
بــه مخاطــره افتــاده و اســتمرار وضعیــت موجــود 
ــه حــوزه بهداشــت  ــی را ب  هزینه هــای ســنگین و گزاف
ــی  ــرد. هزینه های ــد ک ــل خواه ــور تحمی ــان کش و درم
ــی کشــور شــود  ــران و آبادان ــد صــرف عم ــه می توان ک
صــرف احیــا و بازیابــی ســامت از دســت رفتــه 

قلیان بازهــا خواهــد شــد.

  یادداشت مدیر مسئول

ــری  ــر رهب ــای خی ــر دع ــت: اگ ــه گف ــور خارج ــر ام  وزی
ــود، رســاندن مســئله  ــه ایشــان نب و هدایت هــای داهیان

ــه میســر نمی شــد. ــن مرحل ــه ای هســته ای ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از خبرگــزاری دانشــجو 
محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دیروز 
ــی  ــا حضــور در جلســه علن ــاه( ب )یکشــنبه، 23 خردادم
مجلــس شــورای اســامی  ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات 
ــت:  ــان  گف ــارک رمض ــاه مب ــدگان در م ــادات نماین و عب
ایــن دعــای خیــر مــردم بــود در روزهــای ســخت رمضــان 

ســال گذشــته کــه تاکنــون پشــتیبان مــا بــود.
 وی ادامــه داد: اگــر مقاومــت و لطــف مــردم نبــود 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــای خی ــر دع ــر از آن اگ و باالت
ــود، رســاندن مســئله  ــه ایشــان نب و هدایت هــای داهیان

ــد.  ــر نمی ش ــه میس ــن مرحل ــه ای ــته ای ب هس
وی تصریــح کــرد: بــر طبــق شــرایط گذشــته اگــر 
می کــرد پیــدا  افزایــش  ایــران  نفتــی   تحریم هــای 

ــر  ــه کمت ــش ب ــروش نفت ــامی  ف ــوری اس ــروز جمه ام
از 200 هــزار بشــکه رســیده بــود و در آینــده نزدیــک 
ــروش  ــل ف ــوری مقاب ــر می رســید؛ دشــمنان ط ــه صف ب

ــان  ــه در زم ــد ک ــان می دادن ــش نش ــران واکن ــت ای نف
ــت  ــروش نف ــد، ف ــر و امی ــت تدبی ــدن دول روی کار آم
مــا بیــن 850 تــا 900 هــزار بشــکه بــود؛ یعنــی از 2 
ــون  ــک میلی ــر از ی ــددی پایین ت ــه ع ــکه ب ــون بش میلی
بشــکه رســیده بودیــم. ظریــف افــزود:  در حــال حاضــر 
ــروش  ــی، ف ــای جهان ــد بازاره ــت ب ــه وضعی ــا توجــه ب ب

نفــت مــا بــه بیشــتر از 2 میلیــون بشــکه رســیده اســت 
ــور  ــرای کش ــزرگ ب ــتاورد ب ــک دس ــود ی ــن خ ــه ای ک
ــف درخصــوص دســتاوردهای  محســوب می شــود. ظری
ــم  ــار و تحری ــی فش ــع مبان ــت: رف ــابرجام گف دوران پس
ــابرجام  ــای پس ــتاوردهای تاش ه ــی از دس ــد یک را بای
بدانیــم. حــذف برنامــه PMD یــا ابعــاد احتمالــی نظامی 

 برنامــه هســته ای ایــران کــه بــا همــکاری بســیار خــوب 
دســتگاه های مختلــف حاصــل شــد در حقیقــت مبنــای 

ــرد. ــن ب ــا را از بی تحریم ه
ــرای  ــور ب ــت  کش ــال 92 دس ــاه س ــزود:  از آذرم  وی اف
دســتیابی بــه منابــع مالــی خــود بــاز شــد و ماهیانــه 700 
ــه کشــور  ــول وارد خزان ــد، پ ــه صــورت نق ــون دالر ب میلی
ــارات  ــرد: گشــایش اعتب ــح ک ــه تصری ــر خارج شــد. وزی
اســنادی یــا ال ســی ها روز 11 خــرداد بــه 4 هــزار و 172 
مــورد می رســد کــه ایــن تعــداد هــر روز رو بــه افزایــش 
ــده  ــم ش ــتری فراه ــات بیش ــدهللا امکان ــه بحم ــت ک اس
اســت. وی گفــت:  از مطالبــات نفتــی جمهــوری اســامی 
 5 میلیــارد دالر بدهــی شــرکت اینــوک امــارات  و بیــش 
از 2 میلیــارد دالر بدهــی شــرکت شــل ایــران بــه کشــور 
ــارد دالر  بازگشــته اســت. وزیرخارجــه ادامــه داد: 6 میلی
ــج  ــه تدری ــد ب ــزد هن ــران ن ــوری اســامی  ای وجــوه جمه
ــارد برگشــته  ــون 1 میلی ــه تاکن ــه کشــور برمی گــردد ک ب

و مابقــی براســاس توافقــی کــه بــا شــرکت های هنــدی 
داشــته ایم، درآینــده ای نزدیــک تمامــا و کمــاال بــه کشــور 

مــا برخواهــد گشــت.

ظریف در صحن علنی مجلس:

 اگر برجام نبود، فروش نفت به صفر می رسید

 رییــس جمهــوری از معــاون اول خــود خواســت در اســرع وقــت 
همــه مــوارد تخلــف و هرگونــه سوء اســتفاده درخصــوص حقــوق 
ــی  ــران در دســتگاه های اجرای ــه مدی ــی ب  و پاداش هــای پرداخت
ــه  ــه ناحــق پرداخت شــده ب ــه ب ــی ک ــد و وجوه را شناســایی کن

ــران متخلــف، عــزل شــوند. بیــت المــال مســترد شــود و مدی
ــانی  ــگاه اطاع رس ــل  از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ریاســت جمهــوری، حجــت االســام و المســلمین حســن 
ــزارش  ــت گ ــری خواس ــحاق جهانگی ــن از اس ــی همچنی روحان
»اقدامــات قاطــع« در ایــن زمینــه را بــه رییــس جمهــوری ارایــه 

ــد. کن

متــن دســتور رییــس جمهــوری بــه جهانگیــری بــه ایــن شــرح 
اســت:

بسم هللا الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم
پیــرو دســتور قبلــی دربــاره بررســی حقــوق و پاداش هــای 
اینــک  اجرایــی،  دســتگاه های  در  مدیــران  بــه  پرداختــی 
از  مــواردی  کــه  می دهــد  نشــان  واصلــه  گزارش هــای 
عنــوان  تحــت  ارقامــی   و  غیرمتعــارف  پرداخت هــای 
چــه  اگــر  کــه  اســت  داشــته  وجــود  وام«  و  »پــاداش 

دوره هــای  از  مانــده  به جــا  مقــررات  بــا  اســت  ممکــن 
عدالــت  موازیــن  بــا  ولــی  باشــد،  توجیه پذیــر   قبــل 
و تعهــد در قبــال بیت المــال و منشــور اخاقــی دولــت ناســازگار 
و غیرقابــل قبــول اســت و حتــی در برخــی مــوارد مصــداق 

سوء اســتفاده از اعتمــاد دولــت به شــمار مــی رود.
تخلــف  مــوارد  همــه  وقــت  اســرع  در  اســت   مقتضــی 
به ناحــق  وجوهــی کــه  شناســایی گــردد،  سوء اســتفاده  و 
پرداخــت شــده بــه بیت المــال مســترد شــود و مدیــران متخّلــف 
عــزل شــوند و گــزارش اقدامــات قاطــع بــه اینجانــب ارایــه شــود.   

ــی« »حســن روحان

ــد  ــا تاکی ــامی  ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
بــر اینکــه طــرف مقابــل در اجــرای برجــام 
 به دنبــال مسئله ســازی بــرای ایــران اســت

تصریــح کــرد: مجلــس، دولــت و شــورای 
نظــارت بــا دقــت بایــد پیگیــری کننــد کــه 
گرفتــه  آمریــکا  زیاده خواهی هــای  جلــوی 

شــود.
ــه  ــه نقــل از خان ــای وطــن، ب ــه گــزارش کیمی ب
مجلــس  رییــس  الریجانــی  علــی  ملــت، 

شــورای اســامی  در جلســه علنــی امــروز خانــه ملــت پــس از ارایــه 
گــزارش وزیــر امــور خارجــه دربــاره اجــرای برجــام و اقدامــات ایــن 
وزارتخانــه در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، در ســخنانی مذاکــرات 
ــه دانســت و از زحمــات  ــده، ســخت و چندجانب هســته ای را پیچی
آقــای ظریــف و همکارانــش در طــول مذاکــرات هســته ای قدردانــی 
ــم  ــدر تی ــه چق ــدم ک ــن دوران می دی ــده در ای ــرد: بن ــار ک و  اظه
ــاع  ــران دف ــت ای ــوق مل ــاش و از حق ــته ای ت ــده هس مذاکره کنن
می کردنــد کــه در ایــن تاششــان نیــز موفــق بودنــد. وی بــا بیــان 
ــازی  ــال مسئله س ــام به دنب ــرای برج ــل در اج ــرف مقاب ــه ط اینک
ــرای  ــازی ب ــال مسئله س ــا به دنب ــزود: آن ه ــت، اف ــران اس ــرای ای ب
ــران هســتند؛ امــا مــا بایــد حــوادث و رخدادهــا را رصــد کنیــم.  ای
رییــس مجلــس تاکیــد کــرد: مجلــس، دولــت و شــورای نظــارت 
بــا دقــت بایــد پیگیــری کننــد کــه جلــوی زیاده خواهی هــای 
 آمریــکا گرفتــه شــود. البی هایــی در طــرف مقابــل وجــود دارد  
ــع ایجــاد  ــد، تقطی ــش می آی ــه پی ــن زمین ــه در ای و در ســواالتی ک
ــود  ــه وج ــه ب ــواهدی ک ــی از ش ــزود: بعض ــی اف ــد. الریجان می کن
آمــد در آن هــا نشــانه هایی وجــود داشــت کــه طــرف مقابــل 

ــه  ــری ب ــای دیگ ــارهایی را از کانال ه فش
ایــران وارد می کنــد کــه وزارت خارجــه 
ــد و در  ــام ده ــل انج ــدام متقاب ــد اق بای
شــورای هســته ای بحث هایــی در ایــن 
زمینــه صــورت گیــرد. بایــد بــا دقــت ایــن 
ــا فشــار  ــه آن ه ــرد ک ــات را رصــد ک اقدام

ــد. ــران وارد نکنن ــه ای ــی ب باوجه
ــراز اینکــه برجــام، یــک قانــون  ــا اب  وی ب
حمایــت  آن  از  بایــد  همــه  و  اســت 
کننــد، اظهــار کــرد: اقتصــاد پویــا و دیپلماســی اقتصــادی در 
ــه  ــه شــنیدم ک ــال شــود؛ البت ــت دنب ــا جدی ــد ب وزارت خارجــه بای
اقتصــادی  موضوعــات  در  ظریــف  آقــای  جهت گیــری   اصــل 
ــاد  ــس نه ــت. ریی ــی اس ــاد مقاومت ــداف اقتص ــردن اه و دنبال ک
ــی  ــذاری داخل ــرمایه گ ــرای س ــا ب ــر »م ــد ب ــا تاکی ــذاری ب  قانونگ
 و خارجــی نیازمنــد فضــای آرام و ترغیــب ســرمایه گذاران هســتیم«

ــد  ــاید الزم باش ــد. ش ــق یاب ــی رون ــاد مقاومت ــد اقتص ــت: بای گف
 کــه قوانینــی بــرای ســرمایه گذاری و بهبــود فضــای کســب 
و کار در مجلــس تســهیل شــود کــه مــا ایــن کمک هــا را خواهیــم 
ــد  ــور بای ــی کش ــای سیاس ــرد: فض ــح ک ــی تصری ــت. الریجان داش
ــه  ــدوارم نتیج ــد. امی ــادی باش ــرمایه گذاری اقتص ــا س ــب ب متناس
ایــن گفت وگو هــا بــه ایــن بینجامــد کــه اراده ملــی در کشــور بــرای 
اســتفاده بهتــر از توافــق هســته ای در جهــت رونــق اقتصادی شــکل 
ــت  ــه فرص ــن جلس ــرد: در ای ــان ک ــان خاطرنش ــرد. وی در پای گی
ــود  ــته ای وج ــوزه هس ــا در ح ــه دیدگاه ه ــان هم ــرای بی ــی ب کاف
نداشــت کــه از آقــای ظریــف می خواهــم در جلســه ای حضــور یابــد 

ــد. و موضــوع هســته ای و مســایل منطقــه ای را مطــرح کن

ســخنگوی قــوه قضاییــه از دســتور 
بــه  قضاییــه  قــوه  رییــس  ویــژه 
ســازمان بازرســی کل کشــور مبنــی بــر 
ورود و بررســی موضــوع حقوق هــای 
دســتگاه ها  در  ده  میلیونــی   چنــد 

و سازمان ها خبر داد. 
قضایــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــام  ــت  االس ــنیم، حج ــزاری تس خبرگ
 و المســلمین غامحســین محســنی 

ــود در  ــری خ ــت خب ــن نشس ــود و هفتمی  اژه ای در ن
ــتگاه  ــا دس ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب پاس
ــی  ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــه موض ــی ب قضای
نامتعــارف ورود کــرده اســت یــا خیــر، افــزود: رییــس 
قــوه قضاییــه بــه ســازمان بازرســی کل کشــور دســتور 
ــا  ــد ت ــن موضــوع را تعقیــب و بررســی کنن داده کــه ای
ــای  ــتگاه ها و بخش ه ــدام دس ــود در ک ــخص ش مش
ــوع  ــت موض ــه دول ــته ب ــای وابس ــا بخش ه ــی ی دولت
مطــرح میلیونــی  چنــد  نامتعــارف   حقوق هــای 

 است.
 وی اضافــه کــرد: همچنیــن رییســه قــوه قضاییــه 
ــد  ــی کنن ــا بررس ــتور داده ت ــی دس ــازمان بازرس ــه س  ب
ــوده اســت و چــرا  ــد کــه منشــأ ایــن کار چــه ب و ببینن
ــا  ایــن میــزان حقــوق غیرمتعــارف پرداخــت شــده؛ آی
 نقصــی در قانــون و مقــررات وجــود دارد یا افــراد تخلف 

و جرم کرده اند.
ــوه  ــس ق ــه داد: ریی ــه ادام ــوه قضایی ــاون اول ق  مع

ــی  ــا زمان ــتور داده ت ــه دس قضایی
ــزارش  ــور گ ــی کل کش ــه بازرس ک
مســتند و دقیقــی ارایــه نکنــد 
ــور  ــه ط ــئله را ب ــت مس الزم نیس

ــم. ــال کنی ــانه ای دنب رس
آغــاز  البتــه  داد:  ادامــه  وی   
ــک  ــدود ی ــاید ح ــه ش ــن قضی ای
از  یکــی  توســط  پیــش  ســال 
ــا  ــتگاه قض ــه دس ــی ک پرونده های

آمــد.  بــه وجــود  دنبــال می کــرد 
ــار  ــر را احض ــک نف ــی ی ــعبه بازپرس ــده ش در آن پرون
کــرده بــود کــه آن فــرد دربــاره وجــود مبالــغ بســیار در 
ــان  ــور همزم ــه ط ــه ب ــرد ک ــا ک حســاب های خــود ادع
ــا  ــره حضــور دارد و مجموع ــت مدی در 9 بخــش و هیئ
می کنــد.  دریافــت  تومــان  میلیــون   60 ماهیانــه 
ــه  ــئله را ب ــن مس ــی ای ــتگاه قضای ــع دس ــان موق هم
ــا از  ــه آی ــرد ک ــام ک ــزارش داد و اع ــا گ ــی نهاده بعض
ــر  ــک نف ــور ی ــی حض ــرعی و عرف ــی، ش ــاظ قانون لح
در 9 دســتگاه درســت اســت. متعاقــب آن مســئله 
امــروز شــاهد بعضــی  انجــام گرفــت و  کارهایــی 
دســتگاه ها ســایر  در  غیرمتعــارف   حقوق هــای 

 هستیم.
 بــه گفتــه اژه ای درخصــوص ایــن موضــوع هنــوز 
پرونــده ای در دادســرا و دادگاه تشــکیل نشــده و قــرار 
شــده ســازمان بازرســی کل کشــور گزارش هــای خــود 

ــد. ــه کن ــه ارای ــه مرحل ــه ب را مرحل

الریجانی در صحن علنی مجلس:

باید جلوی زیاده  خواهی های آمریکا گرفته شود
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: 

دستور ویژه رییس دستگاه قضا برای ورود سازمان بازرسی به حقوق  های نجومی 

نماینــده مــردم ورامیــن گفــت: برخــی از مدیــران دولــت یازدهــم 
ــد  ــد کــه هرچــه ســریع تر بای 70 میلیــون حقــوق دریافــت می کنن
ــی  ــروه سیاس ــس گ ــگار مجل ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــری ش پیگی
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، سیدحســین نقــوی حســینی، نماینــده 
ــه رییــس جمهــور و وزیــر  مــردم ورامیــن، طــی تذکــر شــفاهی ب
ــان  ــاداش پای ــت پ ــر در پرداخ ــاره تاخی ــرورش درب ــوزش و پ آم
خدمــت فرهنگیــان گفــت: همــه همــکاران می  داننــد حقــوق 
معلمــان پــس از 30 تــا 35 ســال خدمــت و بعــد از اینکــه عــروس 

ــد. ــد ش ــته خواه ــدر از آن کاس ــوند، چق ــاددار می ش و دام
ــکات  ــا مش ــر ب ــال حاض ــان در ح ــه فرهنگی ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی زیــادی روبــه رو هســتند، افــزود: ایــن درحالــی اســت 

ــود. ــت نمی ش ــان پرداخ ــت فرهنگی ــان خدم ــاداش پای ــه پ ک

نقــوی حســینی ادامــه داد: جمــع زیــادی از فرهنگیــان بــه مــدت 
یــک ســال اســت کــه بازنشســته شــده اند و تاکنــون یــک ریــال 

بــه آنــان پرداخــت نشــده اســت. 
نماینــده مــردم ورامیــن تصریــح کــرد: بنــده از دولــت تقاضــا دارم 
 از حقــوق نجومــی  برخــی مدیــران کــم کنــد و پــاداش فرهنگیــان 
را پرداخــت کنــد. وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون یــک قســط 
پــاداش بــه فرهنگیــان پرداخــت نشــده اســت، اظهــار داشــت: بــا 
ایــن حــال برخــی از مدیــران دولــت یازدهــم 70 میلیــون حقــوق 
دریافــت می کننــد کــه ایــن درســت نیســت و بایــد هرچــه 

ــود. ــری ش ــوع پیگی ــن موض ــریع تر ای س

ــه  ــود ب ــر دوم خ ــی تذک ــه در ط ــن در ادام ــردم ورامی ــده م نماین
رییــس جمهــور گفــت: در حــال حاضــر کارخانــه ارج و همچنیــن 
کارخانــه قنــد ورامیــن تعطیــل شــده اســت و ایــن زنجیــره 
تعطیلــی کارخانه هــا همچنــان در جریــان اســت. وی افــزود: 
بنــده پنــج مــاه پیــش از پشــت همیــن تریبــون تعطیلــی بعضــی 
از کارخانه هــا را تذکــر دادم؛ امــا هیــچ کــدام از مســئوالن یــک بــار 
ــی  ــل تعطیل ــا دالی ــده تماســی نداشــته اند ت ــا بن هــم کــه شــده ب
ــک  ــی ی ــم؛ حت ــرای آن هــا تشــریح کنی بعضــی از کارخانه هــا را ب
ــده  ــا نماین ــه موضــوع چیســت. باالخــره م ــا نپرســید ک ــر از م نف
ــه ای تعطیــل شــده  ملــت هســتیم و اگــر تذکــر می دهیــم کارخان

انتظــار داریــم وزیــر صنعــت جویــای ایــن موضــوع باشــد. در حــال  
حاضــر هیــچ کــس پیگیــر تعطیــل کارخانه هــا در کشــور نیســت.

نقــوی حســینی در ادامــه تاکیــد کــرد: در حــال حاضر هــزاران کارگر 
ــت  ــف از دس ــم در ص ــه ه ــد و بقی ــت داده ان ــان را از دس شغلش
ــاز اســت هــر چــه ســریع تر  ــه نی دادن مشــاغل خــود هســتند ک
بــه ایــن موضــوع رســیدگی شــود. در ادامــه مســعود پزشــکیان در 
واکنــش بــه تذکــر نقــوی حســینی گفــت: روال بدیــن نحــو اســت 
کــه وقتــی تذکــری از پشــت تریبــون شــنیده می شــود، وزرا هــم 
ــددا  ــا مج ــم از اینج ــا ه ــد؛ م ــتماع می کنن ــرات را اس ــن تذک ای
ــرات  ــن تذک ــم ای ــه گاه ه ــنوند ک ــا بش ــه آن ه ــم ک ــر می دهی تذک
ــت  ــرات را در هیئ ــن تذک ــا ای ــا قطع ــزود: م ــنوند. وی اف را نمی ش

ــج آن را اعــام خواهیــم کــرد. رییســه مجلــس پیگیــری و نتای

نقوی حسینی طی تذکر شفاهی:
برخی مدیران دولت، حقوق 70 میلیون تومانی می گیرند 

ــه  ــن هفت ــامی  ای ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون های تخصص کمیس
ــژه روســای  ــر ترکیــب اعضــا، اعضــای هیئــت رییســه و به وی عــاوه ب
خــود را می شناســند. بــه گــزارش کیمیــای وطــن همزمــان بــا 
ــه از فعالیــت مجلــس دهــم و در آســتانه شــکل گیری  ســومین هفت
ــت  ــازار رقاب ــه ب ــر آنک ــاوه ب ــس، ع ــی مجل ــیون های تخصص کمیس
مجلــس  پرطرفــدار  کمیســیون های  بعضــی  در  حضــور  بــرای 
داغ شــده اســت، صندلــی ریاســت کمیســیون ها نیــز از چشــم 
از  نمانــده و بررســی های خبرنــگار مهــر حاکــی  نماینــدگان دور 
رقابــت تنگاتنــگ میــان چهره هــای شناخته شــده مجلــس دهــم 
ــگاه  ــاس، جای ــن اس ــر ای ــت. ب ــگاه اس ــن جای ــور در ای ــرای حض ب
ــوان  ــه  عن ــی ب ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــت کمیس ریاس
یکــی از حســاس ترین و پرطرفدارتریــن کمیســیون های پارلمــان 
 احتمــاال شــاهد رقابــت عاءالدیــن بروجــردی، نماینــده بروجــرد

ــه  ــمت  هللا فاحت پیش ــران و حش ــده ته ــان، نماین ــی کواکبی مصطف
نماینــده اســام آباد غــرب خواهــد بــود. در کمیســیون صنایــع و معــادن 
ــر،  ــان حمیدرضــا فوالدگ ــی می ــت اصل ــی می شــود رقاب ــز پیش بین نی
نماینــده اصفهــان و رمضانعلــی ســبحانی فر، نماینــده ســبزوار باشــد. در 
 کمیســیون اجتماعــی نیز احتماال رقابــت اصلی میــان عبدالرضا عزیزی 
 نماینــده شــیروان و رییــس ایــن کمیســیون در مجلــس نهــم 
ــیون  ــود. در کمیس ــد ب ــکان خواه ــده مل ــدادادی، نماین ــلمان خ و س
آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری، محمدمهــدی زاهــدی، نماینــده 
ــم و  ــس نه ــیون در مجل ــن کمیس ــس ای ــان و راور و  ریی ــردم کرم م
 محمــد قمــی،  نماینــده مــردم پاکدشــت رقابــت خواهنــد کــرد 
ایــن  بــرای  رقابــت  در  عــارف  محمدرضــا  حضــور  احتمــال  و 

ــس  ــل 90 مجل ــیون اص ــت کمیس ــت. ریاس ــم اس ــیار ک ــگاه بس جای
نیــز احتمــاال بــا رقابــت محمدعلــی پورمختــار، نماینــده مــردم 
 بهــار و کبودرآهنــگ و رییــس ایــن کمیســیون در مجلــس نهــم 
مشــخص  کریــم  ربــاط  مــردم  نماینــده  نــوروزی،  حســن  و 
می شــود. در کمیســیون اقتصــادی، یــک ســوی رقابــت بــرای 
ســرا  صومعــه  مــردم  نماینــده  دلخــوش،  ســیدکاظم   ریاســت، 
و ســوی دیگــر آن، ســیدناصر موســوی الرگانــی نماینــده فاورجــان و 
عضــو هیئــت رییســه موقــت مجلــس دهــم خواهــد بــود. بــر اســاس 
قرایــن و اخبــار دریافتــی، در کمیســیون برنامــه و بودجــه نیــز رقابــت 
ــس  ــاران و  ریی ــردم گچس ــده م ــردون، نماین ــا تاجگ ــان غامرض می
ایــن کمیســیون در مجلــس نهــم و عبدالرضــا مصــری نماینــده مــردم 

کرمانشــاه خواهــد بــود. 
ریاســت کمیســیون فرهنگــی نیــز کــه یکــی از کم طرفدارتریــن 
ــد ســالک کاشــانی ــت احم ــا رقاب ــس اســت، ب  کمیســیون های مجل
ــتان  ــده الرس ــور، نماین ــید جعفرپ ــاال جمش ــان و احتم ــده اصفه نماین
مشــخص خواهــد شــد. کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی نیــز کــه 
ماننــد کمیســیون فرهنگــی اســتقبال چندانــی از آن نشــده اســت، بــه 
احتمــال زیــاد، گزینــه ای غیــر از امیــر خجســته، نماینــده مــردم همدان 

و رییــس ســابق ایــن کمیســیون نداشــته باشــد.
 کمیســیون های دیگــر خانــه ملــت نیــز ایــن روزهــا خالــی از 
نماینــدگان، بــه ویــژه نمایندگانــی کــه چهــره شــده اند، نیســت؛ هرچنــد 
 ســر و صــدای کمتــری از آن هــا بیــرون می آیــد. هرچــه باشــد و نباشــد

تکلیــف هیئــت رییســه کمیســیون های مجلــس دهــم تــا پایــان ایــن 
هفتــه مشــخص می شــود. خبرگــزاری مهــر

سبقت نام ها از یکدیگر 
ریاست کدام کمیسیون های مجلس به اصفهان می رسد

دستور قاطع رییس جمهوری به جهانگیری:
وجوه به ناحق پرداخت شده، مسترد و مدیران متخلف عزل شوند

حتما بخوانید!
باید جلوی زیاده  خواهی های آمریکا... دوشنبه 24 خردادماه 21395
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استاندار اصفهان مطرح کرد:
 3 محور جدید توسعه 

پیش روی اصفهان
آمایــش  بررســی  طبــق  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
صنایــع  رســته   8 گذشــته،  ســال   10 در  ســرزمین 
ــه  ــر همین گون ــت و اگ ــه اس ــن رفت ــتان از بی ــتی اس دس
ــیم  ــته باش ــتی داش ــع دس ــه صنای ــبت ب ــی نس  بی توجه
ــز  ــر نی ــته دیگ ــتی 50 رس ــع دس ــته صنای ــن 199 رس از ای
ــر  ــرد: ب ــح ک ــور تصری ــت. رســول زرگرپ ــن خواهــد رف از بی
اســاس تحقیقــات علمــی و بررســی های پی درپــی در 
ــن  ــه در ای ــن نتیجــه رســیده ایم ک ــه ای ــان ب اســتان اصفه
ــع  ــه ای ایجــاد شــود و  در واق ــر کارخان ــد دیگ اســتان نبای
یعنــی دودکــش جدیــدی اضافــه نخواهــد شــد و همچنیــن 
دیگــر نبایــد زمینــی بیــش از ایــن زیــر کشــت بــرود؛ یعنــی 
پمــپ دیگــری راه انــدازی نمی شــود؛ امــا 3 محــور توســعه 
ــه  ــرار گرفت ــده ق ــال ِآین ــرای 50 س ــتان ب ــش روی اس پی
ــه 3 محــور توســعه ای اســتان   اســت. اســتاندار اصفهــان ب
یعنــی علــم و تکنولــوژی، گردشــگری، صنایــع دســتی 
اشــاره کــرد  هنــر  و  فرهنــگ  و  فرهنگــی،  میــراث   و 
و افــزود: اصفهــان امــروز شــهرک علمی تحقیقاتــی بــا 500 
ــدور  ــور کری ــا حضــور رییــس جمه ــه ب ــار فضــا دارد ک هکت
علــم و فنــاوری نیــز کلیــد خــورد و قــرار اســت در ســال های 
آینــده شــهر اصفهــان بــه اضافــه شــهرهای اطــراف بــه یــک 
شــهر علــم و فنــاوری تبدیــل شــوند؛ یعنــی در واقــع محلــی 

کــه در آن هــا علــم بــه ثــروت تبدیــل می شــود.

شهردار کرمان خبر داد:
 آمادگی شهرداری کرمان 

برای زیباسازی خطوط ریلی
شــهردار کرمــان گفــت: شــهرداری کرمــان آمادگــی کامــل 
ــهر را دارد.  ــل ش ــی داخ ــوط ریل ــازی خط ــرای زیباس ب
ــان  ــن کرم ــئوالن راه آه ــا مس ــدار ب ــی در دی ــی بابای عل
ــرح  ــش ط ــال پی ــد س ــت: چن ــان گف ــهرداری کرم در ش
ــهر  ــل ش ــی داخ ــوط ریل ــیه های خط ــازی حاش  زیباس
را ارایــه کردیــم کــه نتیجــه ای نداشــت؛ امــا اکنــون 
ــم. وی  ــرح داری ــن ط ــرای ای ــرای اج ــل ب ــی کام آمادگ
افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح خواهــان تعامــل کامــل 
اداره کل راه آهــن کرمــان و نظــر کارشناســی کارشناســان 
ــان  ــن کرم ــرد: راه آه ــان ک ــی بی ــتیم. بابای آن اداره هس
ــد  ــه بای ــای شــهر اســت ک ــی از ورودی ه ــوان یک ــه عن ب
دارای زیبایــی خاصــی باشــد. شــهردار کرمــان بــا اشــاره 
بــه پــروژه مشــارکتی نصب لکوموتیــو در ورودی ایســتگاه 
راه آهــن کرمــان گفــت: درباره نصــب لکوموتیــو در ورودی 
الزم  همکاری هــای  نیــز  آهــن کرمــان  راه   ایســتگاه 
ــه اتمــام  ــروژه ســریع تر ب ــا ایــن پ را انجــام می دهیــم ت
ــت  ــیر و حرک ــی س ــاون فن ــدار مع ــن دی ــد. در ای  برس
و نــاوگان اداره کل راه آهــن کرمــان نیــز بیــان کــرد: 
ابعــاد  همــه  در  توســعه ای  نــگاه  آهــن کرمــان   راه 
ــل  ــل کام ــز تعام ــارکتی نی ــای مش ــوص کاره و درخص
افــزود:  حلوایی پــور  حســین  دارد.  دســتگاه ها  بــا 
کارشناســان اداره کل راه آهــن کرمــان بــرای اجــرای 
زیباســازی خطــوط ریلــی داخــل شــهر بســیج هســتند.

 توزیع سبد غذایی 
بین خانواده های بیماران

ــی  ــی فاراب ــوق تخصص ــی و ف ــع تخصص ــس مجتم ریی
اصفهــان گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان ۴00 ســبد 
بی بضاعــت  بیمــاران  خانواده هــای  بیــن   غذایــی 
و نیازمنــد توزیــع شــد. مجتبــی طالیــی اظهــار داشــت: 
ــه مجتمــع تخصصــی و فــوق  ــی وابســته ب ــه فاراب خیری
 تخصصــی فارابــی عــالوه بــر کمک هــای بــا ارزش 
ــه  ــک ب ــتان، کم ــران بیمارس ــتای عم ــدگار در راس و مان
بیمــاران بی بضاعــت و خریــد تجهیــزات ســرمایه ای 
ــت  ــل، دس ــاق عم ــتانی و ات ــای بیمارس ــرای بخش ه ب
بــه اقــدام خیرخواهانــه ای زده اســت. وی بیــان داشــت: 
خیریــه فارابــی عــالوه بــر اقدامــات عمرانــی، تجهیزاتــی، 
بــا تامیــن ســبد کاال بــه صــورت فصلــی بــرای ۴00 
ــه بیمــاران بی بضاعــت در رده هــای  ــوار بی بضاعــت ب خان
ــن  ــه در ای ــی ک ــه بیماران ــک ب ــه کم ــدام ب ــف اق مختل
مجتمــع بســتری می شــوند، می کنــد. رییــس مجتمــع 
تخصصــی و فــوق تخصصــی فارابــی اصفهــان اعــالم کرد: 
ــع شــد،  ــاران توزی ــواده بیم ــن خان ــه بی ــی ک ســبد کاالی
ــات،  ــن، حبوب ــج روغ ــرغ، برن ــز، م ــت قرم ــامل گوش ش
پنیــر و خرمــا و ســایر اقــالم غذایــی مــورد نیــاز بــود کــه 
همزمــان باشــروع مــاه مبــارک رمضــان بیــن خانواده هــا 
ــع  ــر دوره توزی ــی ه ــع ارزش ریال ــد. وی جم ــع ش توزی
 ســبد کاال را بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد 
و افــزود: بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان ســبد کاال بیــن 

۴00 خانــواده بیمــاران بی بضاعــت توزیــع شــد.

تولید روزانه بیش از 3100 تن 
شیر خام در استان اصفهان

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی 
ــام از  ــن شــیر خ ــه ۴00 ت ــت: روزان ــان گف اســتان اصفه
دامــداران اصفهانــی در طــرح حمایتــی خریــد شــیر 

خریــداری می شــود. 
امیرحســین افیونــی درخصــوص طــرح حمایتــی خریــد 
ــاد  ــت و وزارت جه ــرد: دول ــار ک ــداران اظه ــیر از دام ش
کشــاورزی جهــت حــل مشــکل جــذب شــیر در کشــور، 
پیگیــر طــرح حمایتــی خریــد شــیر از دامــداران و اخــذ 

ــتند.  ــی هس ــوق های صادرات ــذب مش ــارات ج اعتب
ــد شــیر  ــی خری ــرح حمایت ــه ط ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــرح از  ــن ط ــزود: ای ــدارد، اف ــی ن ــت زمان ــام محدودی خ
اول خردادمــاه آغــاز شــده و روزانــه یــک هــراز تــن شــیر 
 در ســطح کشــور خریــداری و بــه  صــورت شــیر خشــک 
و بــر پایــه صــادرات اســت و ایــن میــزان شــیر وارد بــازار 

ــود. ــی نمی ش داخل
ــد  ــان داشــت: در ســال 139۴ کل تولی ــه بی  وی در ادام
شــیر خــام در کشــور 9.5 میلیــون تــن بــود کــه بالــغ بــر 
یــک میلیــون و 150 هــزار تــن در اســتان اصفهــان، یعنــی 
ــن  ــام در ای ــن شــیر خ ــزار و 100 ت ــش از 3 ه ــه بی روزان

ــود. ــد می ش ــتان تولی اس

اخبار کوتاه

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات پس از 
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده

کشــمکش های فــراوان ســرانجام تغییراتــی 
ــت  ــه قیم ــرد. البت ــاد ک ــت ایج ــت اینترن ــبه قیم را در محاس
ــر  ــای اخی ــیون در ماه ه ــن کمیس ــه ای ــا دغدغ ــت تنه اینترن
ــای  ــال پیگیری ه ــه دنب ــود ب ــرار ب ــش ق ــدی پی ــود. از چن نب
شــرکت مخابــرات ایــران، تعرفه هــای تلفــن ثابــت و همچنیــن 
قیمــت واگــذاری یــک خــط تلفــن پــس از دو ســال و انــدی 
ــری  ــات، بانگ ــرکت و وزارت ارتباط ــن ش ــان ای ــمکش می کش
ــت  ــر هیئ ــا تغیی ــا ب ــس از مدت ه ــاس پ ــن اس ــر ای ــود. ب ش
ــزوم  ــات از ل ــر ارتباط ــران، وزی ــرات ای ــرکت مخاب ــره ش مدی
تغییــر تعرفه هــای مخابراتــی خبــر داده و نیمــه اول اردیبهشــت 
 مــاه این گونــه اعــالم کــرد کــه پــس از تعییــن اعضــای هیئــت 
ــم  ــازمان تنظی ــاتی در س ــزاری جلس ــرات و برگ ــره مخاب مدی
مقــررات ارتباطــات، امیدواریــم در یــک مــاه آینــده تعرفه هــای 
ــاره  ــی درب ــود واعظ ــود. محم ــالم ش ــت اع ــن ثاب ــد تلف جدی
مخابــرات  تعرفه هــای  در  احتمالــی  تجدیدنظــر  دالیــل 
ــرکت  ــر ش ــای اخی ــه در ماه ه ــود ک ــح داده ب ــه توضی این گون
ــوزه  ــبی را در ح ــوب و مناس ــرمایه گذاری های خ ــرات س مخاب
مخابراتــی انجــام داده اســت و فکــر می کنیــم هزینــه 30 
ــال  ــرای هــر دقیقــه مکالمــه و پرداخــت 500 هــزار ری ــال ب ری
ــی کــم اســت  ــد یــک خــط تلفــن در شــرایط کنون ــرای خری  ب

و باید در آن تجدیدنظر شود.
افزایش 5 برابری قیمت تلفن ثابت

غیررســمی  شــنیده های  صحبت هــا،  ایــن  از  پــس  امــا 
برابــری قیمــت  افزایــش 5  بــرای  از تصمیــم مخابــرات 
هــر خــط تلفــن ثابــت حکایــت می کــرد؛ موضوعــی کــه 

ــرات  ــدی بعــد در مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت مخاب چن
 توســط عضــو جدیــد هیئــت مدیــره ایــن شــرکت تاییــد 
و این گونــه اعــالم شــد کــه بــرای تامیــن دســت کــم بخشــی 
ــرات  ــت مخاب ــن ثاب ــط تلف ــک خ ــیس ی ــای تاس از هزینه ه
ــه حــق اتصــال خــط تلفــن ثابــت از  پیشــنهاد افزایــش هزین

ــه کــرده اســت. ــه 250 هــزار تومــان را ارای 50 هــزار تومــان ب
 لطیــف وصلــی در عیــن حــال یــادآور شــد: هزینــه تاســیس 

یــک  تــا  تومــان  هــزار   800 از  ثابــت  تلفــن  یــک خــط 
میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت. وی همچنیــن بــه 
ــون  ــزود: هم اکن ــرد و اف ــاره ک ــن اش ــتفاده تلف ــوط بالاس  خط
ــدون کارکــرد در کشــور وجــود  ۶ میلیــون خــط تلفــن ثابــت ب
دارد کــه علی رغــم ســرمایه گذاری مخابــرات بــرای دایــر 
ــدارد و افزایــش  ــا ن ــدی از آن ه ــن خطــوط، درآم ــردن ای ک
هزینــه آبونمــان شــاید باعــث شــود مشــترکانی کــه از خطــوط 

ــد.  ــرات بازگردانن ــه مخاب ــد، آن هــا را ب خــود اســتفاده نمی کنن
در ایــن میــان ســناریوهای مختلفــی نیــز در زمینه تغییــر تعرفه 
و آبونمــان از ســوی شــرکت مخابــرات پیشــنهاد شــد کــه البتــه 
بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات در کنــار ایــن پیشــنهادات کمیســیون 
ــت  ــی داشــته و در نهای ــز نظرات ــات نی ــررات ارتباط ــم مق تنظی
ــوارد  ــن م ــوع ای ــس از بررســی مجم ــه پ ــوده ک ــر آن ب ــرار ب ق

نتیجــه قطعــی گرفتــه شــود.
از ســوی دیگــر بحــث تغییــر تعرفــه  اینترنــت و تعییــن رقمــی 
ــی  ــته های اینترنت ــه بس ــرای ارای ــت ب ــف قیم ــوان ک ــه عن ب
ــای  ــی هفته ه ــه ط ــت ک ــه ای اس ــات تعرف ــر موضوع از دیگ
ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــتور کار کمیس ــر در دس اخی
ــج  ــا نتای ــه ب ــن هفت ــا در جلســه ای ــه و گوی ــرار گرفت ــور ق مذک
ــن  ــات ای ــوز جزیی ــه هن ــت. البت ــده اس ــراه ش ــدی هم جدی
موضــوع اعــالم رســمی نشــده و همچنــان مشــخص نیســت 
ــن  ــه تلف ــه تعرف ــه در زمین ــورت گرفت ــرات ص ــات تغیی جزیی
ثابــت و اینترنــت از چــه قــرار اســت؛ امــا در هــر صــورت روز 
ــم 15  ــت ک ــه دس ــش تعرف ــات از کاه ــر ارتباط ــته وزی گذش
ــن طــی  ــود. همچنی ــر داده ب ــت خب ــه اینترن درصــدی در زمین
ــه  ــه کاهــش تعرف ــار متعــددی در زمین روزهــای گذشــته، اخب
دسترســی بــه محتــوای داخلــی منتشــر شــده و دبیــر شــورای 
عالــی فضــای مجــازی نیــز اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه 
 تــا پایــان ســال جــاری تعرفــه دسترســی بــه محتــوای داخلــی 
تــا ۴ برابــر کاهــش پیــدا کنــد. در هــر حــال بــه نظــر می رســد 
کــه گرانــی تلفــن ثابــت، کلیــد ارزان شــدن اینترنــت در کشــور 
اســت و بایــد بــه انتظــار بنشــینیم و ببینیــم کــه ایــن کلیــد در 
ــت ارزان  ــاز هــم سرنوشــت اینترن ــا ب ایــن قفــل می چرخــد ی

بــه گونــه ای دیگــر رقــم خواهــد خــورد.

گزارش کیمیای وطن از آخرین تصمیمات مخابراتی کشور

گرانی تلفن، کلید اینترنت ارزان

ــالب  ــکن انق ــاد مس ــر بنی ــکن مه ــر مس ــر کل دفت مدی
مســکن  واحــد  هــزار   ۷ حــدود  گفــت:  اســالمی 
نفــر  هــزار   25 زیــر  شــهرهای  در  متقاضــی  بــدون 
ــا  ــروش آن ه ــده ف ــرایط محدودکنن ــه ش ــود دارد ک  وج

را برداشته ایم.
  امیــد محمــدی دربــاره نحــوه فــروش 
۷ هــزار واحــد مســکن مهــر بــدون متقاضی 
در شــهرهای زیــر 25 هزار نفر اظهــار کرد: در 
بخشــنامه جدیــد کــه وزارت راه ابــالغ کــرده 
می کنیــم؛  ثبت نــام  متقاضیــان  همــه  از 
بــرای  را  مهــر  مســکن  شــرایط  یعنــی 
ــته ایم.  ــی برداش ــد متقاض ــای فاق پروژه ه

ــا کســانی اســت کــه شــرایط الزم   البتــه هنــوز اولویــت ب
را دارنــد. وی افــزود: بنیــاد مســکن از ابتــدا قــرار بود 380 
هــزار واحــد مســکن مهــر در شــهرهای زیــر 25 هــزار نفــر 
بســازد، امــا بــه جهــت اینکــه خــط اعتبــاری مســکن مهــر 
بــا محدودیــت مواجــه شــد، نتوانســتیم بــرای تعــدادی از 
پروژه هــا تســهیالت بگیریــم؛ در نتیجــه آ ن هــا را از برنامــه 

 مســکن مهــر خــارج کردیــم و در نهایــت 3۴۷ هــزار 
ــتر  ــه بیش ــل ک ــای عام ــا بانک ه ــروژه ب ــد پ و 105 واح

ــم.  ــروع کردی ــود ش ــکن ب ــک مس بان
محمــدی خاطرنشــان کــرد: از 3۴۷ هــزار و 105 واحــدی 
ــام  ــه اتم ــد ب ــزار و 230 واح ــم، 30۴ ه ــاز کردی ــه آغ ک
ــه  رســیده اســت؛ 291 هــزار و 300 واحــد ب
مــردم تحویــل داده شــده 20 هــزار واحــد تــا 
ــدود  ــود و ح ــل می ش ــال تکمی ــان امس پای

۷ هــزار واحــد بــدون متقاضــی اســت.
بنیــاد  مهــر  مســکن  دفتــر  کل  مدیــر   
مســکن بــا بیــان اینکــه اغلــب پروژه هایــی 
کــه باقــی مانــده دچــار مشــکالت داخلــی 
ــتند ــکاران هس ــان و پیمان ــا، مجری ــا اعض ــا ب  تعاونی ه
ــوده  ــکن ب ــاد مس ــده بنی ــه عه ــه ب ــی ک ــت: وظایف گف
ــه ــا را ب ــه پروژه ه ــال بقی ــان س ــا پای ــده و ت ــام ش  انج

ــات و انشــعابات  ــه بحــث خدم  اتمــام می رســانیم. البت
کــه بــر عهــده دیگــر دستگاه هاســت، از وظایــف مــا 

نمی شــود. محســوب 

مدیر کل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن مطرح کرد:

فروش مسکن مهر بدون متقاضی در شهرهای کوچک
بــرق  مصــرف  پیــک  مصــرف  جهــش  ادامــه  در 
مصــرف  جدیــد  رکــورد  تابســتان،  آســتانه   در 
بــرق در صنایــع بــه ثبــت رســید تــا عمــال بــا ایــن 
افزایــش مصــرف، طرح هــای تشــویقی دولــت بــرای 
ــد.  ــدار بمان ــدون خری ــع ب ــرق صنای ــرف ب ــت مص مدیری

ــرق  ــبکه ب ــت ش ــزارش مدیری ــاس گ براس
ســال  خردادمــاه   22 شــنبه  روز  ایــران، 
جــاری در ســاعت 8 و 21 دقیقــه شــب 
ــزار  ــه ۴۴ ه ــور ب ــرق کش ــرف ب ــک مص  پی
و 91۶ مــگاوات افزایــش یافــت و بیشــترین 
پیــک مصــرف بــرق روزانــه هــم حــدود 
اســت.  بــوده  ۴5 هــزار و 505 مــگاوات 

ــال  ــابه س ــان مش ــه در مدت زم ــت ک ــی اس ــن درحال ای
 گذشــته پیــک مصــرف بــرق کشــور حــدود ۴1 هــزار 
ــاری  ــال ج ــا س ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــگاوات ب و ۶85 م
افزایشــی بالــغ بــر 3 هــزار مــگاوات را تجربــه می کنــد. از 
ســوی دیگــر همزمــان بــا اوج گیــری دوبــاره پیــک مصــرف 
ــش  ــی افزای ــتان و پیش بین ــل تابس ــتانه فص ــرق در آس ب

بیشــتر شــهرهای  در  هــوا  دمــای  درجــه ای  چندیــن 
پرجمعیــت کشــور از جملــه تهــران، متوســط مصــرف 
ــا افزایــش  ــه جــای کاهــش ب ــع کشــور هــم ب ــرق صنای ب
همــراه شــده اســت. در همیــن حــال وزارت نیــرو در طــول 
ــاره اجــرای  ــات گســترده ای درب ــاه گذشــته، تبلیغ ــد م چن
ذخیــره  همچــون  تشــویقی،  طرح هــای 
عملیاتــی بــه منظــور مدیریــت پیــک مصرف 
ــود کــه  ــرق صنایــع کشــور پیشــنهاد داده ب ب
ــا 250  ــدود 200 ت ــش ح ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــع در مقایســه  ــرق صنای ــی مصــرف ب مگاوات
ــا فروردیــن و اردیبهشــت ماه ســال جــاری  ب

ــا  ــا ب ــن طرح ه ــال ای ــد عم ــر می رس ــه نظ ب
اســتقبال واحدهــای صنعتــی کشــور روبــه رو نشــده اســت. 
همزمــان بــا اوج گیــری پیــک مصــرف بــرق در آخریــن ماه 
ــران  ــرق ای ــادالت ب ــم مب ــنبه کل حج ــار، روز ش ــل به فص
ــزان  ــن می ــه از ای ــوده ک ــگاوات ب ــزار و 81۷ م ــدود یکه ح
ســهم صــادرات یکهــزار و ۴10 مــگاوات و ســهم واردات بــرق 

بــه کشــور حــدود ۴0۷ مــگاوات اعــالم شــده اســت.

عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار بــا بیــان اینکــه مشــکل 
ــد  ــد ش ــل نخواه ــی ح ــق نقدینگ ــا تزری ــور ب ــتغال کش ــا و اش  کارخانه ه

 گفــت: وقتــی می توانیــم برنامــه یــک پهپــاد را بخوانیــم و آن را روی زمیــن 
ــون  ــا تلویزی ــک لباسشــویی ی ــد ی ــرای تولی ــم ب بنشــانیم، چطــور نمی توانی
ــار  ــنا  اظه ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــی خدای ــیم؟ عل ــه بنویس برنام
کــرد: اینکــه تصــور کنیــم تنهــا بــا اختصــاص وام و تزریــق نقدینگــی مشــکل 
ــی  ــود و تعطیل ــوی رک ــای اقتصــادی حــل شــده و جل ــا و بنگاه ه کارخانه ه
آن هــا گرفتــه می شــود، اشــتباه اســت؛ چــرا کــه تزریــق وام، تنهــا یکــی از 
مــوارد اســت و تقاضــا، بــازار و مشــتری همگــی در رکــود یــا موفقیــت یــک 
تولیــد تاثیرگــذار اســت. بــه گفتــه وی در حــال حاضــر 80 درصــد بــازار لــوازم 
ــه  خانگــی در دســت کره ای هــا و 20 درصــد باقی مانــده مونتــاژ اســت کــه ب
نــام تولیــد عرضــه می شــود و از همــه ظرفیتــی کــه در صنایــع خانگــی وجــود 
دارد، اســتفاده نمی شــود. خدایــی گفــت: متاســفانه بــازار تولیــدات خــود را 
تقدیــم بــه کشــورهایی کرده ایــم کــه در هیــچ مجمعــی پشــت مــا در نیامدنــد 
و بــه امیــد تبدیــل ایــران بــه بــازار محصوالتشــان بــه ســمت مــا آمده انــد. 
خدایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اخبــار منتشــر شــده دربــاره وضعیــت کارخانــه 
ارج اظهــار کــرد: شــخصا معتقــدم کــه در قضیــه کارخانــه ارج، اولیــن عامــل 
ــوژی  ــا تکنول ــال ب ــال های س ــه س ــت؛چرا کارخان ــوده اس ــت ب ــوء مدیری س
فرســوده و قدیمــی حرکــت کــرده و نوســازی ماشــین آالت و تجهیــزات در 

هیــچ سیســتمی معقــول نبــوده اســت؟

قیمــت بســتنی بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی بــه دلیــل 
ــازار افزایــش نمی یابــد و اگــر تولیدکننــده ای بــدون  نبــود کشــش در ب
مجــوز، اقــدام بــه کاهــش وزن محصولــش بــدون تغییــر قیمــت کنــد 
ــی  ــه از ســوی دســتگاه های نظارت ــارز کم فروشــی اســت ک مصــداق ب
برخــورد می شــود. رضــا باکــری اظهــار کــرد: قیمــت بســتنی بــه دلیــل 
آنچــه اشــباع تولیــد، عــدم تناســب مصــرف بــا تولیــد و نبــود کشــش 
ــه  ــدارد؛ چــرا ک ــوان مــی شــود، امــکان افزایــش قیمــت ن ــازار عن در ب
ــد  ــازار نمی توانن ــود در ب ــود موج ــرایط رک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب کارخانه ه
محصولشــان را بــه فــروش برســانند و عمــال افزایــش قیمــت بســتنی 
منتفــی اســت. وی افــزود: تغییــر وزن هــر محصولــی ماننــد بســتنی 
ــه ســاخت  ــا اصــالح پروان ــد ب ــر نکن ــه قیمــت آن تغیی در شــرایطی ک
ــت آن  ــده و قیم ــول تولیدش ــه اوزان محص ــرا ک ــت؛ چ ــر اس امکان پذی
ــرای هــر محصــول مشــخص شــده  ــی ب از ســوی دســتگاه های نظارت
ــچ  ــه هی ــان اینک ــا بی ــی ب ــع لبن ــی صنای ــن صنف ــر انجم ــت. دبی اس
گزارشــی مبنــی بــر اصــالح پروانــه ســاخت تولیــد یــک نــوع بســتنی 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــت نشــده اســت، تصری در راســتای کاهــش وزن دریاف
تولیدکننــده ای وزن محصــول خــود را بــدون اطــالع دســتگاه های 
نظارتــی، انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی و مــردم بــه عنــوان مشــتریان 
کاهــش دهــد و قیمــت آن را تغییــر ندهــد، مصــداق بــارز کم فروشــی 

ــد. ــا آن برخــورد کنن ــد ب ــی بای اســت و دســتگاه های نظارت

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــهرداری ش ــازی ش ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــر عام مدی
محــدوده بافــت فرســوده شــهرکرد بیــش از 8۶ هکتــار اســت، گفــت: احیــای هــر هکتــار 
ــاط  ــاهوردی در ارتب ــر ش ــت. اکب ــار اس ــال اعتب ــارد ری ــد100 میلی ــوده نیازمن ــت فرس از باف
ــردم  ــارکت م ــرد: مش ــار ك ــهرکرد، اظه ــتان ش ــوده شهرس ــای فرس ــای بافت ه ــا احی  ب
و بازآفرینــی، دو اصــل جدانشــدنی مداخلــه در بافــت فرســوده هســتند. تجربه هــای کســب 
ــی  ــردم در بازآفرین ــه مشــارکت م ــت فرســوده نشــان داده اســت ک ــای باف شــده در احی
ــا  ــرد و در واقــع مــردم خــود شــهر را احی ــه ســمت توانمندســازی بب ــد بافــت را ب می توان
کننــد. بــه گفتــه وی احیــای بافــت فرســوده بــا مشــارکت مــردم، از رویکردهــای ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری شــهرکرد در ســال جــاری اســت تــا در حــوزه مداخلــه در 
بافــت فرســوده، شــهرکرد آبادتــری را شــاهد باشــیم . شــاهوردی محــدوده بافــت فرســوده 
شــهرکرد را  بیــش از 8۶ هکتــار عنــوان و خاطرنشــان كــرد: ایــن محــدوده از شــمال بــه 
خیابــان ســعدی، از جنــوب بــه خواجــه نصیــر، میــدان فردوســی و خیابــان ملــت،  از شــرق 
ــی می شــود.  ــی ســینا منته ــان فردوســی و بوعل ــه خیاب ــظ و از غــرب ب ــان حاف ــه خیاب ب
وی ایــن محــدوده را شــامل هفــت پانــل عنــوان كــرد و گفــت: ایــن ســازمان بــا تصویــب 
ــالد  ــزرگ می ــازار ب ــت فرســوده در ســال های 8۴ و 91، قســمت هایی شــامل ب ــرح باف  ط
ــزدان  ــگ ی ــزادگان دو معصــوم)س(، پارکین ــدان امام ــاری می ــزرگ 3.۶ هکت ــه ب  مجموع
و معابــر و شــوارع حیاتــی شــهر در ایــن محــدوده را بــا مســاحتی بالــغ بــر ۶ هکتــار و بــا 

هزینــه ای بیــش از 500 میلیــارد ریــال نوســازی و ســاماندهی کــرده اســت .

تعطیلی ارج و قبضه بازار توسط کره ای ها

زانمیشود هندوانهتا۲هفتهدیگرار
بــراثــروزشبــادگــرمعنــوان بیــنرفتــنهندوانــهجنــوبکشــور رااز بــازار ییــساتحادیــهمیــوهوســبزی،علــتگرانــیهندوانــهدر ر

زانمیشــود. تــا۲هفتــهدیگــرایــنمحصــولار کــردوگفــت:بــاعرضــههندوانــهاراکوبوییــنزهــرابــهبــازار

در قاب تصویر

با ثبت یک رکورد جدید مصرف

صنایع، کلید خاموشی های تابستان را زدند

 محدوده بافت فرسوده شهرکرد بستنی گران نمی شود
بیش از 86 هکتار است

اخبار کوتاه 

اقتصاد روز

 وزارت نیرو 
باید پاسخگوی خسارت کشاورزان باشد

از  اخطــاری  در  در مجلــس  مبارکــه  مــردم  نماینــده 
ــه  ــا پاســخگوی خســارات وارده ب وزیــر نیــرو خواســت ت
کشــاورزان باشــد. زهــرا ســعیدی در اخطــاری بــا اســتناد 
بــه اصــل 3 بنــد ۶ قانــون اساســی دربــاره رفــع تبعیــض 
نــاروا گفــت: بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن و خشــک شــدن 
ــت  ــود پرداخ ــا وج ــن ب ــه و همچنی ــوالت در مبارک محص
ــل  ــه دلی ــن اقشــار ب هزینه هــای ســنگین کشــاورزان، ای
ــه و خشکســالی ها دچــار خســارت  ــع ناعادالن عــدم توزی
شــده اند. وی افــزود: از وزارت نیــرو درخواســت می شــود 
تــا بــا جبــران خســارت نارضایتــی کشــاورزان را رفــع کنــد.

زمان واریز یارانه خردادماه مشخص شد
کیمیــای وطــن: بامــداد چهارشــنبه 2۶ خردادمــاه یارانــه 
ــز  ــوار واری ــتان خان ــاب سرپرس ــه حس ــی ب ۴5500 تومان
ــل  ــای قب ــد ماه ه ــدی مانن ــه نق ــم یاران ــد شــد. رق خواه

ــود.  ــد ب ــان خواه ۴5500 توم

خرمای جدید، مرداد وارد بازار می شود
مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه مشــکلی در تولید 
خرمــا نداریــم، گفــت: خرمــای جدیــد از اواســط مردادمــاه 
وارد بــازار می شــود. ابوالقاســم حســن پور بــا بیــان 
اینکــه تولیــد خرمــا در ســال گذشــته و امســال بــا هیــچ 
مشــکلی مواجــه نبــوده اســت و کمبــودی در ایــن زمینــه 
وجــود نــدارد، اظهــار داشــت: ســال گذشــته حــدود یــک 
میلیــون و 50 هــزار تــن خرمــا در کشــور تولیــد شــد کــه 
ــک  ــا نزدی ــزان ب ــن می ــال ای ــود امس ــی می ش پیش بین
ــن  ــزار ت ــا 1۴0 ه ــه 130 ت ــش ب ــن افزای ــزار ت ــه 90 ه ب
ــر  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن پور ب ــم حس ــد. ابوالقاس برس
اســاس آمــار گمــرک ســال گذشــته 1۷0 هــزار تــن خرمــا 
از کشــور صــادر شــده اســت، افــزود: برداشــت خرمــا بــه 
صــورت رطــب، معمــوال از اوســط مردادمــاه در کشــور آغــاز 

ــه دارد. ــاه ادام ــا اواخــر مهرم می شــود و ت

کاهش 35 درصدی قیمت حبوبات
رییــس اتحادیــه بنکــدارن مــواد غذایــی از کاهــش 30 تــا 
35 درصــدی قیمــت حبوبــات بــا ورود محصــوالت تــازه بــه 
بــازار خبــر داد. محمــد آقاطاهــر کاهــش قیمــت را تــا یــک 
مــاه و نیــم آینــده اعــالم کــرد و افــزود: محصــوالت جدیــد 
عدســی و نخــود از ایــالم و ســر پــل ذهــاب وارد بــازار شــده 
اســت کــه بــه زودی قیمت هــا را در مراکــز عرضــه کاهــش 
می دهــد. وی لوبیــا قرمــز را ارزان تریــن محصــول موجــود 
ــون  ــی هم اکن ــاده غذای ــن م ــت: ای ــت و گف ــازار دانس در ب
ــازار عرضــه  روزانــه هــر کیلــو ۶ هــزار تــا ۷500 تومــان در ب
ــر  ــان در ه ــا ۶500 توم ــزار ت ــازار ۶ ه می شــود. نخــود در ب
کیلوگــرم فروختــه می شــود کــه بــا ورود محصــوالت 

ــد. ــن قیمــت کاهــش می یاب ــه زودی ای ــد ب جدی

پردرآمدترین مشاغل آگهی شده
بازاریــاب  آگهی شــده  نیازمندی هــای  میــان  در 
راننــده  بیمــه،  بازاریــاب  آپارتمــان،  و  ملــک 
 آژانــس، کارمنــد اپراتــور تلفــن، نگهــدار کــودک 
و ســالمند، پیــک موتــوری و آرایشــگر زنانــه در 
زمــره پردرآمدتریــن مشــاغل آگهی شــده قــرار 
دارنــد. بازاریــاب ملــک و آپارتمــان بــا درآمــد 
ــه نخســت  ــان در رتب ــون توم ــا 10 میلی ــه ۶ ت  ماهان
ــه 3  ــا درآمــد ماهان ــده آژانــس ب و پــس از آن رانن
ــن  ــه دوم پردرآمدتری ــان در رتب ــون توم ــا 5 میلی ت

ــد. ــرار دارن ــده ق ــاغل آگهی ش مش

تولید فوالد به 50 میلیون تن 
نزدیک می شود

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: ســال گذشــته 
ــاره  800 واحــد تولیــدی در شــهرک های صنعتــی دوب
ــد  ــده تولی ــال آین ــن از س ــد. همچنی ــدازی ش راه ان
ــراز 50 میلیــون تــن  ــه ت ــا حــدودی ب فــوالد کشــور ت
ــان  ــا بی ــت زاده ب ــا نعم ــود. محمدرض ــک می ش نزدی
اینکــه در یــک و نیــم ســال گذشــته علی رغــم 
محدودیت هــای ریالــی در کشــور و افــت قیمــت 
ســنگ آهن و فــوالد، منطقــه ســنگان پیشــرفت 
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــوان ک ــت، عن ــته اس ــی داش خوب
حــل شــدن مشــکالت بانکــی دو پــروژه دیگــر ایــن 
ــرداری برســند. وی  ــه بهره ب ــا آخــر ســال ب ــه ت منطق
دربــاره ظرفیــت منطقــه ســنگان بــرای تولیــد ســنگ 
آهــن اظهــار کــرد: طبــق پیش بینــی کارشناســان 
ــره  ــن ذخی ــون ت ــه 800 میلی ــن منطق ــه ای وزارتخان
ســنگ آهــن دارد. البتــه برخــی دیگــر از کارشناســان 
ذخیــره ســنگ آهن منطقــه ســنگان را تــا یــک 

ــد. ــن زده ان ــن تخمی ــارد ت میلی

مدیر عامل شرکت نفت برکنار شد
کاردر بــه عنــوان مدیــر عامــل جدیــد شــرکت 
ــوادی،  ــن ج ــن الدی ــای رک ــران ج ــت ای ــی نف مل
ــی کاردر  ــت. عل ــت را گرف ــر نف ــابق وزی ــاون س مع
بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــاون  ــن مع ــا پیــش از ای ــه ت منصــوب شــد. وی ک
ســرمایه گذاری و تامیــن منابــع مالــی شــرکت 
ــل  ــر عام ــوان مدی ــه عن ــود، ب ــران ب ــت ای ــی نف مل
ــی هیئــت  ــران و عضــو اصل ــی نفــت ای شــرکت مل

ــت. ــده اس ــوب ش ــرکت منص ــن ش ــره ای مدی

 کاهش 200 واحدی 
شاخص کل بورس در یزد

ــه  ــزد در هفت ــه ای ی ــورس منطق ــالت ب ــاالر معام ت
ــون  ــداد 8۷ میلی ــتد تع ــاهد داد و س ــته ش گذش
ســهم و حــق تقــدم بــه ارزش بیــش از 232 میلیارد 
ــالت  ــامانه معام ــار س ــاس آم ــر اس ــود. ب ــال ب ری
ــه 19  ــی ب ــه منته ــالت هفت ــان معام ــورس در پای ب
ــا 208  ــورس ب ــاخص کل ب ــاری، ش ــاه ج خردادم
ــم  ــه رق ــل، ب ــه قب ــه هفت ــبت ب ــش نس ــد کاه واح

ــید.  ــد رس ــزار و 8۷۶ واح ۷5 ه

حتما بخوانید!
33 محور جدید توسعه پیش روی  ... دوشنبـــــه  24 خردادماه 1395

ـــمـــاره 177 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع قابلمه در بازار )تومان(

سرویس قابلمه استیل 
کرکماز

سرویس سرامیکی 9 پارچه 
455000رویالتی الین

سرویس گرانیتی رویالتی 
522000الین

سرویس سرامیکی 7 پارچه 
HS1007C396000 رویالتی الین

سرویس سرامیکی رویالتی 
540000دوبلتا

سرویس قابلمه سرامیکی 
540000اس جی )14 پارچه( کره ای

 FM8 سرویس 8 پارچه
400000رویالتی الین

570000
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شــهر فوالدشــهر از توابــع شهرســتان لنجــان 
سرویس فرهنگی

محمد حاجیان

اســتان اصفهــان اســت. ایــن شــهر در ۲۸ 
ارتباطــی  محــور  در  اصفهــان  غربــی  جنــوب  کیلومتــری 
اگرچــه  فوالدشــهر  اســت.  شــده   واقــع  اصفهان شــهرکرد 
تاریخچــه ای طوالنــی دارد، امــا از شــهرهای جدیــد ایــران بــه شــمار 
مــی رود. ایــن شــهر ابتــدا بــه عنــوان یــک شــهرک بــرای اســکان 
کارکنــان ذوب آهــن توســط مهندســان ایرانــی و روســی طراحــی و 

ساخته شد و تا سال ها به همین صورت فعالیت می کرد. 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و حــدود ســال های 136۲ 
ــا  ــن گام ه ــا اولی ــد ت ــپرده ش ــران س ــرکت عم ــه ش ــهر ب  فوالدش
را بــه ســمت شــهر شــدن بــردارد. در نهایــت در ســال 137۲ ایــن 
شــهر بــا جمعیتــی بالــغ بــر 1۲000 نفــر از ســوی وزارت کشــور بــه 
عنــوان شــهر شــناخته و شــهرداری آن تاســیس شــد. از آن پــس 
ــا و  ــوان شــهر پوی ــه عن ــن ب ــان ذوب آه ــار کارکن فوالدشــهر در کن
جدیــد پذیــرای هــزاران نفــر از سراســر کشــور شــد؛ بــه گونــه ای کــه 
از نظــر تنــوع قومــی، یکــی از متنوع تریــن شــهرهای کشــور اســت.

 ایــن شــهر در حــال حاضــر بــا جمعیتــی بیــش از 70 هــزار نفــر 
یکــی از شــهرهای مهــم اســتان اصفهــان اســت. بــه بهانــه بررســی 
 مشــکات اجتماعــی ایــن شــهر بــه ســراغ حجــت االســام 
و المســلمین ســید حســین محمودآبــادی امــام جمعه فوالدشــهر 
رفتیــم و بــا ایشــان بــه گفت وگــو در ایــن زمینــه پرداختیــم. آنچــه 

ــن گفت وگوســت. ــد حاصــل ای می خوانی
 شرایط اجتماعی شهر فوالدشهر به چه صورت است؟

ــت  ــر اس ــد و مهاجرپذی ــهری جدی ــهر ش ــه فوالدش ــی ک از آنجای

ــای  ــا فرهنگ ه ــوع ب ــی متن ــهر، بافت ــن ش ــی ای ــت جمعیت باف
مختلــف اســت. افــرادی کــه فوالدشــهر را بــرای زندگــی انتخــاب 
ــن شــهر  ــه ای ــاه بیشــتر ب ــر و رف ــی بهت ــدف زندگ ــا ه ــد ب کرده ان
آمده انــد؛ پــس می تــوان گفــت کــه شــهر فوالدشــهر، شــهر انگیــزه 

و پیشــرفت اســت.
ــر  ــال حاض ــهر در ح ــی فوالدش ــیب اجتماع ــن آس   مهم تری

ــت؟ چیس
ــش  ــه افزای ــن شــهر رو ب ــواره در ای ــوذ ماه ــب نف متاســفانه ضری
بــوده و ایــن یکــی از مشــکات مهــم ایــن شــهر اســت. دشــمن 
پاشــیدن  هــم  از  قصــد  ماهــواره ای  شــبکه های  ایجــاد  بــا 

از قصــد  دارد خانواده هــا  دارد؛ ضــرورت  را   بنیــان خانواده هــا 
و نیــت واقعــی ایــن دشــمنان آگاه شــوند. بســیاری از مشــکات 
ــن  ــود همی ــوارض وج ــی و ... از ع ــاق، بدحجاب ــد ط ــروز مانن ام

شــبکه های ماهــواره ای در میــان خانواده هاســت.
چــه  اجتماعــی  آســیب های  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای   

بگیــرد؟ صــورت  بایــد  فعالیت هایــی 
ــا تهاجــم فرهنگــی آگاه ســازی  ــارزه ب ــرای مب ــل ب ــن عام مهم تری
ــه  ــاره خطــرات اســت. تمامــی ارگان هــا ب مــردم و خانواده هــا درب
فراخــور فعالیت هــای خــود وظیفــه دارنــد مــردم را از آســیب های 
 تهاجــم فرهنگــی آگاه کننــد. کانون هــای فرهنگــی، مســاجد 

ــه نقــش  هیئت هــای مذهبــی و نهادهــای فرهنگــی در ایــن زمین
ــوع  ــای متن ــه برنامه ه ــا ارای ــت ب ــد و الزم اس ــری دارن پررنگ ت

ــد. ــیب ها دور کنن ــن آس ــان را از ای جوان
  وضعیــت اســتقبال از نمــاز جمعــه در فوالدشــهر چگونــه 

ــت؟ اس
خوشــبختانه اســتقبال از نمــاز جمعــه خــوب اســت؛ امــا می توانــد 
بهتــر هــم باشــد. مــا در نمــاز جمعــه فوالدشــهر ســعی می کنیــم در 
کنــار پرداختــن بــه مباحــث دینــی و اعتقــادی بــه بصیرت افزایــی 
مــردم نیــز کمــک کنیــم. نمــاز جمعــه فوالدشــهر بــه دور از هرگونــه 
مطلــوب  فضایــی  از  و  برگــزار می شــود   مباحــث حاشــیه ای 

و معنوی برخوردار است. 
بــا  نیــز  فوالدشــهر  جمعــه  نمــاز  برگــزاری  ســتاد  دفتــر 
نظرســنجی های مختلــف ســعی می کنــد تــا کاســتی ها را تــا حــد 
ــاه بیشــتر نمازگــزاران را فراهــم  ــه حداقــل برســاند و رف ممکــن ب

ــد. کن
  سخن آخر

خواســته بنــده از مــردم فهیــم و والیتمــدار فوالدشــهر ایــن اســت 
ــند؛  ــه باش ــت فقی ــامی و والی ــوری اس ــام جمه ــدردان نظ ــه ق ک
ــی  ــه احــکام اله ــر پای ــا نظــام ب ــا تنه ــه نظــام اســامی م ــرا ک  زی
ــرآن  ــان اســت. اجــرای احــکام ق ــن اســام در سراســر جه و دی
در هــر جامعــه ای باعــث پیشــرفت خواهــد شــد و وجــود رهبــری 
اســامی ســرمایه ای  احــکام  بــه  و مقیــد  دلســوز، شــجاع 
گرانبهاســت کــه بایــد قــدر آن را دانســت. امیــدوارم در پرتــو قــرآن 

ــید. ــربلند باش ــق و س موف

امام جمعه فوالدشهر در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن مطرح کرد:

ضرورت آگاه سازی خانواده ها درباره خطرات تهاجم فرهنگی

راه انــدازی  اصفهــان  شــهرداری  فعالیت هــای  از  یکــی 
ــن  ــه ای ــت ک ــف اس ــاغل مختل ــی در مش ــای تخصص بازاره
ــای روز  ــر بازاره ــود را دارد. مدی ــاص خ ــان خ ــا مخاطب بازاره
شــهرداری اصفهــان گفــت: بــازار گیاهــان دارویــی اصفهــان تنهــا 
ــا هــدف  ــازار تخصصــی گیاهــان دارویــی کشــور اســت کــه ب ب

قیمــت  و  باکیفیــت  محصوالتــی  ارایــه 
مناســب بــه شــهروندان فعالیــت می کنــد. 
ــده  ــم انداز آین ــزود: چش ــی اف ــعید خاک  س
و هــدف مــا در بــازار گیاهــان دارویــی 
ــازار  ــن ب ــظ ای ــن حف ــه ضم ــت ک ــن اس  ای
ــدازی  ــز راه ان ــوم آن را نی ــعب دوم و س ش
کنیــم. خاکــی یــادآور شــد: در بــازار گیاهان 
ــنبه ها  ــان، پنجش ــهرداری اصفه ــی ش  داروی
و جمعه هــای هــر هفتــه همایــش رایــگان 

ــا  ــی ب ــرای اســتفاده از گیاهــان داروی ــرای آمــوزش مــردم ب ب
ــی  ــان داروی ــان گیاه ــنتی و محقق ــب س ــکان ط ــور پزش حض
بــا موضــوع شــناخت طبــع و مزاج هــا، خــواص گیاهــان 
دارویــی، طــب ســنتی و پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان 

ــان  ــازار گیاه ــه در ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــود. خاک ــزار می ش برگ
ــه صــورت عمــده و هــم  ــان محصــوالت هــم ب ــی اصفه داروی
ــه  ــر نســبت ب ــا ۲0 درصــد ارزان ت ــا 1۵ ت ــی ب ــه صــورت جزی ب
قیمت هــای ســطح شــهر ارایــه می شــود، گفــت: در ایــن بــازار 
ــواع دمنوش هــای گیاهــی، عرقیجــات گیاهــی، محصــوالت  ان
آرایشــی و بهداشــتی گیاهــی، روغن هــای 
خشــک  دارویــی  گیاهــان  گیاهــی، 
ــواع ادویه جــات  محصــوالت ارگانیــک و ان

ــد.  ــروش می رس ــه ف ب
وی تاکیــد کــرد: هــر غرفــه دار ملــزم 
بــه  معقــول  مشــاوره  ارایــه  بــه 
مراجعه کننــدگان اســت؛ البتــه نــه در حــد 
ــازار  ــرد: ب ــام ک ــان اع ــت. وی در پای طباب
گیاهــان دارویــی اصفهــان واقــع در میدان 
ــه  ــانی، هم ــب آتش نش ــن، جن ــان پروی ــدای خیاب ــه، ابت الل
ــا  ــا 13 و بعدازظهره ــه ت ــاعت ۸ و 30 دقیق ــا از س روزه صبح ه
ــه  ــاده ارای ــه آم ــا 1۹ و 30 دقیق ــه ت ــاعت 16 و 30 دقیق از س

ــا ــت. ایمن ــهروندان اس ــه ش ــوالت ب محص

راه اندازی شعب دوم و سوم بازار گیاهان دارویی در اصفهان
رییــس انجمــن خبــرگان کشــاورزان اصفهــان گفــت: یکــی از 
مشــکات بــزرگ کشــاورزان، عــدم اجــرای قانــون خریــد تضمینــی 
محصــوالت و واردات بی رویــه اســت کــه صدمــات زیــادی بــه 
ــا اشــاره  ــی ب ــرده اســت. اســفندیار امین ــت کشــاورزی وارد ک صنع
بــه مشــکات کشــاورزان در ســال های اخیــر اظهــار داشــت: 

قانــون در زمینــه ای کــه حقــوق دولــت را از 
ــه صــورت کامــل اجــرا  ــرد ب ــده می گی تولیدکنن
می شــود؛ امــا در جایــی کــه بایــد حقــوق 
تولیدکننــده را از دولــت بگیــرد، بــه درســتی اجرا 
ــت  ــوه پرداخ ــه نح ــاره ب ــا اش ــود. وی ب نمی ش
بیمــه محصــوالت کشــاورزی گفــت: براســاس 
ــی  ــر محصول ــه محصــوالت کشــاورزی، اگ بیم
 ماننــد گنــدم تــا ۲۵ درصــد صدمــه ببینــد

ــرد  ــق نمی گی ــه کشــاورز تعل ــچ خســارتی ب هی
ــارت  ــد خس ــر از 10 درص ــات، کمت ــودن صدم ــتر ب ــورت بیش و در ص
ــد  ــی همانن ــغ حت ــن مبل ــه ای ــه کشــاورز داده می شــود ک ــی ب واقع
بیمــه دیگــر بخش هــا نیســت. رییــس انجمــن خبــرگان کشــاورزی 
اصفهــان دربــاره کمبــود آب در ســال های اخیــر و راه حل هــای 

ــه  ــی ب ــم؛ ول ــود آب نداری ــا کمب ــرد: م ــح ک ــده تصری ــنهاد ش پیش
علــت عــدم نظــارت دولــت و مســئوالن بــر برداشــت بی رویــه از آب 
زاینــده رود ایــن مشــکات پیــش آمــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
در عمــل فقــط اســم تونــل بهشــت آباد بــرای اصفهــان مانــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: دربــاره تونــل ســوم کوهرنــگ هــم امیدواریــم کــه 
دولــت بودجــه الزم را در اختیــار مســئوالن قــرار 
دهــد و طــرح تکمیــل شــود تــا کســری آبــی که 
بــه خاطــر برداشــت اضافــه از تونــل کوهرنــگ 
پیــش آمــده، جبــران شــود. امینــی در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه خشــکی زمین هــا و کمبــود 
آب تــا چــه میــزان در کیفیــت برنــج اصفهــان 
ــا و  ــکی زمین ه ــرد: خش ــان ک ــوده بی ــر ب موث
ــوالت  ــت محص ــت بهداش ــود آب در کیفی کمب
ــد؛ امــا در  ــه خصوصــی ایجــاد نمی کن تغییــر ب
میــزان برداشــت محصــول بســیار موثــر اســت تــا جایــی کــه طبــق 
آمــار محصــوالت کشــت شــده در اطــراف زاینــده رود بیــن 1۸ تــا ۲1 
ــار رســیده  ــا ۵ هکت ــه 4 ت ــر ب ــی در ســال های اخی ــوده، ول ــار ب هکت

ــر خشــکی زمین هاســت. ــر تاثی ــن بیانگ ــه ای ک

یکی از مشکالت بزرگ کشاورزان، واردات بی رویه است
جای خالی زنان سرپرست خانوار 

در طرح منزلت
پــس از آنکــه طــرح منزلــت در ســال ۹4 بــه 

کیمیای وطن 
زهرا نصیری 

 تصویــب شــورای شــهر اصفهــان رســید
حــاال و در آســتانه انتخابــات دور پنجــم 
 شــورای شــهر، مســئوالن شــهری بــرآن شــدند تــا ایــن طــرح 
را در اصفهــان بــه ورطــه آزمــون و خطــا بگذارنــد و اســتارت های 
ــه  ــانی ارای ــه کاری درخش ــه کارنام ــا اینک ــد ت ــه آن را بزنن اولی
دهنــد. طرحــی بــه نــام منزلــت کــه از ســال ها پیــش در 
 کانشــهر تهــران و چنــد کانشــهر دیگــر بــه اجــرا درآمــده اســت

حــاال در شــهر اصفهــان بــه روی پــرده مــی رود تــا بــرای چهــار 
بازنشســته های  ســالمندان،  جملــه  از  هــدف  گــروه 
دســتگاه های دولتــی معلــوالن و جانبــازان، امکاناتــی را فراهــم 
آورنــد تــا در ایــن زمینــه گروه هایــی کــه گاه بــرای دسترســی بــه 
بســیاری از امکانــات دچــار مشــکل بوده انــد، بتواننــد راحت تــر از 
تســهیات رفاهــی و شــهری اســتفاده کننــد. نکتــه حایــز 
اهمیــت ایــن طــرح آن اســت کــه البتــه جــای زنــان سرپرســت 
ــی   ــوب، حت ــرح مص ــن ط ــت؛ در ای ــی اس ــوار در آن خال خان
ــده  ــه نش ــر گرفت ــان در نظ ــرای  آن ــی ب ــدور کارت ــه و ص برنام
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از آســیب هاب 
ــان  ــه تعــداد زن ــه روز ب اجتماعــی باعــث شــده اســت کــه روزب
سرپرســت خانــوار افــزوده شــود و قطعــا ایجــاد چنیــن 
 امکاناتــی بــرای آنــان ضــروری اســت. بــا همــه ایــن تفاصیــل
معــاون فرهنگی هنــری شــهرداری اصفهــان در پاســخ بــه 
ــان سرپرســت  ــه چــرا زن ــای وطــن ک ــگار کیمی پرســش خبرن
ــه  ــد توج ــت: بای ــده اند، گف ــرح نش ــن ط ــمول ای ــوار مش خان
داشــته باشــیم کــه شــهرداری الیحــه جداگانــه ای را بــرای 
ــا ردیــف بودجــه ۵00  ــوار ب ــان سرپرســت خان توانمندســازی زن
ــرار داده  ــتور کار ق ــال در دس ــه امس ــان در بودج ــون توم میلی
ــرح  ــه ط ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــن زمین ــه درای ــت؛ البت اس
توانمندســازی در چهــار نقطــه شــهر اصفهــان بــه مرحلــه اجــرا 
ــی  ــه درآمدزای ــی ب ــک مهم ــئله کم ــن مس ــت و ای ــده اس درآم
آن هــا خواهــد بــود. علــی قاســم زاده بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای 
طــرح منزلــت شــهروندی بودجــه مصــوب نــدارد، بیــان داشــت: 
بایــد توجــه داشــت کــه اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح 
ــف  ــا و ســازما ن های مختل ــن معاونت ه ــت شــهروندی بی منزل
ــل  ــه حداق ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــع ش ــهرداری توزی ش
تخفیــف در نظــر گرفتــه شــده بــرای مشــموالن طــرح منزلــت 
شــهروندی ۵0 درصــد اســت، اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه تنهــا در معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
میــزان تخفیــف بــرای مشــموالن طــرح منزلــت ۲0 درصــد اعام 
ــا 100  شــده و در دیگــر بخش هــا از ۵0 آغــاز و ممکــن اســت ت
درصــد تخفیــف هــم امکان پذیــر باشــد. وی در ادامــه بــا بیــان 
اینکــه طــرح منزلــت شــهروندی 4۵۲ هــزار شــهروند اصفهانــی 
ــی  ــک پنجــم شــهروندان اصفهان ــت: ی را شــامل می شــود، گف

شامل این طرح می شوند.

اخبار کوتاه 

 گرد و خاک و کاهش دما 
در انتظار نصف جهان

کارشــناس هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: در اســتان 
اصفهــان در روزهــای آتــی بــا پدیــده غبــار روبه رو نیســتیم؛ 
ــرد  ــن گ ــه ای ــم؛ چــرا ک ــی داری ــرد و خــاک محل ــط گ  فق
ــد.  ــود می آی ــه وج ــان ب ــتان اصفه ــل اس ــاک از داخ و خ
حســن خدابخــش افــزود: پدیــده گــرد و خاک هــای 
محلــی اســتان اصفهــان طــی دو روز آینــده بیشــتر بــرای 
شــمال اســتان و شــمال غــرب اســتان اصفهــان بــه طــور 
ــد. ایــن وضعیــت  ــه وجــود می آی ــر ب شــدیدتر و پرحجم ت
ــا زمــان کاهــش یافتــن وزش  هــوا در اســتان اصفهــان ت
بــاد ادامــه خواهــد داشــت. خدابخــش در رابطــه بــا تغییــر 
ــر  ــد روز اخی ــن چن ــت: در ای ــان گف ــا در اســتان اصفه دم
افزایــش دمــا در اســتان اصفهــان وجــود نداشــته اســت 
ــان  ــتان اصفه ــا در اس ــمگیر دم ــای چش ــا کاهش ه و ب
ــتان  ــاط اس ــی از نق ــا در بعض ــه دم ــم ک ــه رو بوده ای روب

ــا 6 درجــه کاهــش یافــت. فــارس ــان ۵ ت اصفه

 لزوم تغییر در نگرش مردم 
به مصرف مواد مخدر

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان بــا 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــال اس ــه 40 س ــب ب ــه قری ــان اینک بی
ــا  ــت، ام ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــال مب ــامی در ح اس
هنــوز بــه نتیجــه دلخــواه خــود نرســیده اســت، اظهــار کرد: 
ــد انتخــاب کنیــم و در  ــد بدانیــم چــه راهــی را بای مــا بای
همــان راه قــدم برداریــم؛ قطعــا پراکنــده عمــل کــردن در 
ــی  ــید یحی ــت هللا س ــود. آی ــد ب ــر نخواه ــچ کاری موث هی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــا اعضــای شــورای مب ــدار ب جعفــری در دی
مخــدر اســتان کرمــان گفــت: متاســفانه در ذهــن گروهــی 
ــت  ــتباه نیس ــری اش ــدر، ام ــواد مخ ــرف م ــردم مص  از م
و آن را غلــط نمی پندارنــد؛ تــا زمانــی کــه ایــن فکــر 
در ذهــن باشــد، اقــدام موثــری در جامعــه صــورت 

. نمی گیــرد

 مشارکت های مردمی نقشی اساسی 
در توسعه استان دارند

ــارکت های  ــت: مش ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
مردمــی نقشــی اساســی در توســعه و پیشــرفت اســتان 
دارنــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در شــورای برنامه ریــزی 
 برنامــه ششــم توســعه اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری ها 
ــون  ــاده ۵6 قان ــق م ــام طب ــی و ناتم ــای پیمان و پروژه ه
تنظیــم بایــد به بخــش غیردولتــی واگذار شــوند. اســتاندار 
افــزود: مشــارکت های مردمــی نقــش اساســی در توســعه 
ــه ای در  ــاد دبیرخان ــد. وی ایج ــتان دارن ــرفت اس و پیش
ــذب  ــرای ج ــه را ب ــه و بودج ــت و برنام ــازمان مدیری س
ــک از  ــر ی ــت: ه ــت و گف ــروری دانس ــار ض ــه اعتب هرگون
دبیرخانــه ای  اســت  الزم  زاگرس نشــین  اســتان های 

ــند. ــته باش ــارات داش ــذب اعتب ــرای ج ــه ب جداگان

اخبار کوتاه 
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صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4( رای دادگاه 

طرفیت  به  صمیمی  جواد  محمد  آقای  از  وکالت  به  مستاجران  مصطفی  آقای  دعوی  خصوص  در 

آقای مجتبی روح اللهی به خواسته مطالبه مبلغ ۲7۹/174/000 ریال به استناد سه فقره فاکتور به 

شماره های ۸۲۸- ۹3/۵/۲1 و 711- ۹3/3/10 و ۵۹3-۹۲/1۲/11 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه دادگاه با توجه به داد خواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال 

ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر 

نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر 

ثابت دانسته و مستندا به مواد 1۹۸،  ۵1۵و ۵1۹و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲7۹/174/000 ریال به عنوان اصل 

خواسته و مبلغ 17/0۲۵/3۹6 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی ، نشر آگهی 

الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت  ، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق 

تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )۹4/7/7( لغایت 

هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد / . مهدی حاجیلو رئیس شعبه بیست و هشتم  دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان شماره : 6۸۹۲/ م الف

آگهی احضار
نظر به اینکه خانم فروغ مجیدی شکایتی علیه خانم لیا شاه چراغ مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی 

منجر به ایراد صدمه بدنی  مطرح نموده که پرونده آن به کاسه ۹31011 دادیاری 7 ثبت این شعبه و 

وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار اگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 

ماده 11۵ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر 

می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می اید جهت رسیدگی در  وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره : 6۹17/ م الف دفتر 

شعبه هفتم دادیاری مجتمع شماره )چهار( دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی احضار
نظر به اینکه شکایت بیمارستان شریعتی  شکایتی علیه صادق طاهری  مبنی بر توهین – اخال در 

نظم عمومی بیمارستان  مطرح نموده که پرونده آن به کاسه ۹314۲۵د/7 ثبت این شعبه و وقت 

حضور ظرف یک ماه پس از انتشار اگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 

11۵ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می 

شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می اید جهت رسیدگی در  وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره : 6۹1۵/ م الف دفتر 

شعبه هفتم دادیاری مجتمع شماره )چهار( دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی احضار
نظر به اینکه آقای محمد رضا سپهر  شکایتی علیه مراد جمال پور  مبنی بر ضرب و جرح عمدی و 

توهین  مطرح نموده که پرونده آن به کاسه ۹۲0174د/7 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 

ماه پس از انتشار اگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 11۵ قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 

مذکور دعوت به عمل می اید جهت رسیدگی در  وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

الف شعبه هفتم دادیاری  : 6۹16/ م  اتخاذ خواهد شد. شماره  تلقی و تصمیم مقتضی  اباغ شده 

دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹۸0363۲00۲۲۲شماره  پرونده:  ۹۵101003۵۲۹01۲7۹شماره  اباغیه:  شماره 

۹۵0۲3۲تاریخ تنظیم: 13۹۵/03/03شاکی خانم مهسا نیکخواه شکایتی به طرفیت متهم خانم فریده 

بهرامی با موضوع توهین اشخاص عادی و اخاذی و تهدید و مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 

103 جزایی سابق(  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0363۲00۲۲۲ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 13۹۵/0۵/03 و ساعت 0۸:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 

و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم نامبرده پس  از نشر آگهی و 

اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6۵۸0/م الف منشی دادگاه کیفری 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( – مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹۵0۹۹۸6۸36۸00۲۵۹ شماره   : پرونده  ۹۵10466۸36۸0001۸ شماره   : خواست  در  شماره 

شعبه : ۹۵0۲۹3 تاریخ تنظیم : 13۹۵/03/17 خواهان پریسا واهب فرزند غامرضا دادخواستی به 

تقدیم  در خواست زوجه  به  به خواسته طاق  فرزند سید رحیم  طرفیت خوانده سید یحیی فتحی 

دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و 

به کاسه پرونده فوق ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن مورخه 13۹۵/07/11 ساعت 10:30 تعیین شده 

است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. شماره : 7۹70/ م الف مدیر دفتر شعبه ۸ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   13۹۵/0۲/۲3  : تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹736۵3400۲63  : دادنامه  شماره 

فرزند  بختیاروند  آزیتا  خانم   .1   : خواهان   ۹41136  : بایگانی شعبه  ۹40۹۹۸36۵3401104 شماره 

آقای   .4 پاستور  فرزند  وند  بختیار  آرمان  آقای   .3 فرزند کیامرز  بختیاروند  مریم  خانم   .۲ پاستور 

فرامرز بختیار وند فرزند پاستور همگی به نشانی فوالد شهر – محله آ ۲- بلو ک بهار)10۵( – پاک 

۵ )7۵ قدیم( خوانده : آقای پاستور بختیاروند فرزند فرامرز به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 

1. مطالبه خسارات دادرسی ۲. تامین خواست 3. مطالبه نفقه 4. مطالبه حق الوکاله به در خواست 

وکیل دادگاه با عنایت محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه  در خصوص در خواست خانم مریم بختیار وند 

فرزند کیامرز به طرفیت اقای پاستور بختیار وند به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 13۹3/11/1 تا 

تاریخ 13۹4/۹/۲۲ و مطالبه نفقه فرزند به نام فرامرز 11 ساله از 13۹4/10/10 تا زمان اجرای حکم و 

دادخواست خانم ازیتا بختیاروند فرزند پاستوربه طرفیت آقای پاستور بختیار وند به خواسته مطالبه 

نفقه از تاریخ 13۹4/10/10 تا زمان اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به کپی مصدق  

نکاحیه و کپی مصدق شناسنامه فرزندان رابطه زوجیت فی مابین خانم مریم بختیار وند و خوانده 

و رابطه پدر فرزندی فی مابین خوانده و فرامرز و ازیتا بختیار وند محرز و مسلم است و با توجه به 

اظهارات خواهان  ها در جلسه رسیدگی و عدم حضور و دفاع خوانده علی رغم اباغ از طریق نشر اگهی 

و نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده است دادگاه با جلب نظر قاضی مشاور ، خواسته 

خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1107و 1106و 1۲06 قانون مدنی و ماده 47 

قانون حمایت خانواده و مواد ۵1۵و ۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ 

دو میلیون و چهار صد هزار ریال از 13۹3/11/1 تا پایان سال ۹3 و پرداخت ماهیانه مبلغ سه میلیون 

ریال از 13۹4/1/1 تا 13۹4/۸/30 و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال از 13۹4/۹/1 تا 13۹4/۹/۲۲ به 

عنوان نفقه زوجه و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان نفقه فرزند ) 

ماهیانه دو میلیون و صد هزار ریال ( به نام فرامرز بختیار وند از تاریخ 13۹4/10/14 تا 13۹4/1۲/۲۹ 

و پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال به عنوان نفقه فرزند ) ماهیانه دو میلیون و هفتصد 

هزار ریال ( به نام ازیتا  بختیار وند از 13۹4/10/10 لغایت  13۹4/11/۲۹ و پرداخت خسارت دادرسی 

محکوم می نماید که نفقه فرزندان از ابتدای سال ۹۵ هر ساله بیست درصد افزایش می یابد رای 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و سپس 

ظرف بیست روز نیز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد. احمد رضا 

قاضی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹۵/03/03  : تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹736۵410030۵  : دادنامه  شماره 

۹30۹۹۸3761301۵۸۵ شماره بایگانی شعبه : ۹41۸0۸ پرونده کاسه ۹30۹۹۸3761301۵۸۵ شعبه 

103 دادگاه کیفری دو شهر فاورجان )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹736۵410030۵ 

شاکی: آقای بهرام ابراهیمی فرزند صفر علی با وکالت خانم الهه عارفیان فرزند فتح اله به نشانی 

شاهین شهر عطار بین 3و4 شرقی پاک 17 متهم : آقای ایمان نیک اختر مجهول المکان اتهام : 

خیانت در امانت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 

رای دادگاه در خصوص اتهام ایمان نیک اختر دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک برگ چک به 

شماره ۲۸647۵ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه شهید رجایی جهرم موضوع 

شکایت اقای بهرام ابراهیمی با وکالت خانم الهه عارفیان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گواهی 

عدم پرداخت بانک ، اظهارات شهود در مرحله تحقیقات و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده با 

این وصف که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیقات و در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده است 

و علیرغم اباغ  از طریق نشر اگهی حاضر نشود و دفاعی نکرده است بزه منتسب  به وی را محرز 

تشخیص داده و به استناد ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 137۵ وی را به تحمل یک سال حبس 

قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست  مدت  ظرف  و  غیابی   شده  صادره  رای  نماید  می  محکوم  تعزیری 

دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست  و سپس ظرف مدت  دادگاه  این  در  واخواهی 

 تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان – سید رسول

 سادات

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت محدثه اله دادیان و عبد اله رهنما علیه علی خسروی به اتهام مشارکت در ضرب 

و جرح و اخال در نظم عمومی تحت کاسه ۹۵01۹۲ وقت رسیدگی مورخه ۹۵/۵/31 ساعت 11 صبح 

آئین  قانون  ماده 344  راستای  در  متهم  بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  لذا  است  تعیین گردیده 

دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 

103 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی 

وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله اباغ 

قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. صادقی – مدیر 

دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا خادمی دارای شناسنامه شماره 63/1346 به شرح دادخواست به کاسه ۲۲4/۹۵ش 1  

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی خادمی   

بشناسنامه 7۹3 مورخ 1313/10/3 در تاریخ 13۹۵/1/۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – و یک دختر که به شرح ذیل می باشد: 1- علیرضا 

خادمی فرزند مرتضی به ش ش 63/1346 صادره از گلپایگان ۲- سید رضا خادمی فرزند مرتضی به 

ش ش 146/13۵۲ صادره از گلپایگان 3- حیدر خادمی فرزند مرتضی به ش ش 10/13۵7 صادره 

ازخمین 4- ناهید خادمی فرزند مرتضی به ش ش 101/1343 صادره از خمین والغیر  اینک با انجام 

ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 111/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف گلپایگان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر محمد کروبی  دارای شناسنامه شماره ۹60/1364 به شرح دادخواست به کاسه ۲46/۹۵ش 

1  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج کروبی    

بشناسنامه 3 مورخ 13۲7/1/۲۹ در تاریخ 13۹۵/3/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – همسر دائمی – مادر که به شرح ذیل می باشد: 

1- امیر محمد کروبی فرزند ایرج به ش ش 160/1364 صادره از گلپایگان ۲- امید کروبی فرزند ایرج 

به ش ش ۸/1371-006444-1۲1 صادره از گلپایگان 3- رقیه امید وار فرزند محمد حسن به ش 

ش 461/1336 صاره از گلپایگان 4- معصومه خانم عمادی فرزند علی به ش ش 4۲/1310 صادره از 

خوانسار و الغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.   شماره : 114 رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید صمدی  دارای شناسنامه شماره 1۵170/1341 به شرح دادخواست به کاسه ۲47/۹۵ش 

1  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر صمدی    

بشناسنامه 13476 مورخ 1311/3/۵ در تاریخ 13۹۵/۲/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – چهار دختر – یک همسر دائمی که به شرح 

ذیل می باشد : 1- حمید صمدی فرزند منوچهر به ش ش 1۵170/1341 صادره از گلپایگان ۲- مریم 

صمدی فرزند منوچهر به ش ش 1۹4/1337 صادره از گلپایگان 3- اشرف صمدی فرزند منوچهر به 

ش ش 10/133۹ صادره از گلپایگان 4- مهناز صمدی فرزند منوچهر به ش ش 10۹/1347 صادره 

مهین  گلپایگان 6-  از  به ش ش 1۸0/13۵3 صادره  منوچهر  فرزند  گلپایگان ۵- شهناز صمدی  از 

خورشیدی فرزند محمد به ش ش ۲3۵/1330 صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 11۵/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

گلپایگان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای وحید جنت دارای شناسنامه شماره ۹0/13۵۹  به شرح دادخواست به کاسه ۲4۵/۹۵ش 1  

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه یاوری    

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  بشناسنامه ۲۸34 مورخ 133۹/1/۲ در تاریخ 13۹۵/۲/۲0 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – دو دختر – مادر پدر که به شرح ذیل می باشد: 

1- وحید جنت فرزند علی به ش ش ۹0/13۵۹ صادره از گلپایگان ۲- سعد اله جنت فرزند علی 

به ش ش 4۸/13۵6 صادره از گلپایگان 3- حمید فیضی فرزند محمود به ش ش 1344/1303 

صادره از گلپایگان 4- عبد الحسین یاوری فرزند مهدی  به ش ش ۹41/1۲۹۹ صادره از گلپایگان 

جنت  فاطمه   -6 گلپایگان  از  صادره   1۲1-007۲70-1/1371 به ش ش  علی  فرزند  جنت  زهرا   -۵

تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  و الغیر   گلپایگان  از  به ش ش 31۵/136۵ صادره  علی  فرزند 

از متوفی  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  درخواست مزبوررا دریک  

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 113/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف گلپایگان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 3۲۵1 فرعی از 7۸۹7 اصلی واقع  در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر جعفری پزوه فرزند علی در جریان ثبت است و رای 

تعیین  قانون  از طرف هیات حل اختاف موضوع  شماره 13۹46030۲0۲70۲۹۲۵6 مورخ ۹4/1۲/۵ 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

قانون   1۵ ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پاک  اولیه 

روزدو   ۹۵/4/14 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 

به کلیه مالکین  این آگهی  لذا بموجب  شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و 

روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲0 ماده  اماک مطابق  صاحبان 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 

قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود  دعوی 

منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد. 

منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  الف هادیزاده  م   /64۲1: شماره   ۹۵/3/۲4 انتشار:  تاریخ 

اصفهان

حتما بخوانید!
یکی از مشکالت بزرگ کشاورزان ...

دوشنبه 24 خردادماه 1395
ـــمـــاره 177 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر
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حتما بخوانید!
روزهای جمعه از بناهای تاریخی ...

اصغــر بیچــاره، قدیمی تریــن عــکاس 
سرویس فرهنگی

بردیا عباس زاده

در  گذشــته  روز  ایــران   ســینمای 
لــس آنجلــس آمریــکا درگذشــت. نــام کمتــر بازیگــر یــا 
کارگردانــی را می تــوان بــه انــدازه نــام او در تیتــراژ 
ــال ها از  ــرای س ــا ب ــت. تقریب ــورمان یاف ــای کش فیلم ه
فیلم هــای  از  جدانشــدنی  عنصــر  او  نــام   30 دهــه 
ســینمایی و تلویزیونــی بــود. عــکاس بی حاشــیه ای کــه 
دوربیــن  آرشــیوهای  بزرگ تریــن  از  یکــی  صاحــب 
 عکاســی در ایــران بــود و تک تــک ایــن دوربین هــا 
ــا  ــود ت ــرده ب ــع ک ــا عشــق و وســواس خاصــی جم را ب
ــر  ــه هن ــت در زمین ــال ها فعالی ــند از س ــادگاری باش ی

عکاسی.
  زندگینامه

ــه«  ــر ژول ــتعار »علی اصغ ــام مس ــا ن ــاره ب ــر بیچ اصغ
 در ســال 1309 در تهــران متولــد شــد. او کار خــود 
فیلم هــای  عکــس  و کپــی کار  عــکاس  به عنــوان  را 
خارجــی بــرای ویتریــن ســینماها، از ســال 1325 آغــاز 
کــرد. شــروع فعالیــت او در ســینما نیــز بــا عکاســی از 
ــی، 1330(  ــز خطیب ــفید« )پروی ــتکش س ــم »دس فیل
ــز  ــم نی ــد فیل ــر عکاســی، در چن ــاوه ب ــاره ع ــود. بیچ ب
ــادری(  ــرج ق ــق )ای ــه: رفی ــت؛ از جمل ــرده اس ــازی ک ب
کوســه جنــوب )ســاموئل خاچیکیــان(، ناخــدا خورشــید 
ــره  ــی(،  چه ــر تقوای ــران )ناص ــی(، ای ای ــر تقوای )ناص
 )ســیروس الونــد(، دو خواهــر )کامبوزیــا پرتــوی(

بــوی کافــور  راعــی(،  )مجتبــی  پیــروز   جنگجــوی 
ــیروس  ــم )س ــان آرا(، مزاح ــن فرم ــاس )بهم ــر ی عط
ــن داودی(  ــور 1000 )ابوالحس ــق و موت ــان و عش  الوند(ن

ــز  ــن به ج ــدی(. او همچنی ــدهللا صم ــن )ی ــوی م و بان
بازیگــری و عکاســی، مســئولیت های دیگــری را ماننــد 
مدیــر تهیــه، طراحــی صحنــه و مدیــر تــدارکات بــر عهــده 

داشــته اســت.
  سرگذشت اصغر بیچاره

سرگذشــت اصغــر بیچــاره و ورودش بــه دنیــای ســینما 
ــاره  ــه ای درب ــی دارد. او در مصاحب ــت جالب ــم حکای ه
زندگــی و ورودش بــه ســینما می گویــد: شــاگردی 
کــردم، جاروکشــی کــردم، کتــک و این هــا خــوردم. 

مــن عکاســی را بعــد از دو ســه ســال کارگــری در 
ــاد  ــود - ی ــوود ب ــمش هالی ــوود«- اس ــی »هالی عکاس
ــه  ــخانه ک ــان عکاس ــر از هم ــدم باالت ــد آم ــم و بع گرفت
 روبــه روی ســینما رکــس بغــل ســینما ایــران بــود 
ــی  ــش را زدم کارگاه عکاس ــردم. تابلوی ــاره ک ــی اج اتاق
جایــی  ســالگی   15  ،14 همــان  در  بعــد   شــهرزاد. 
ــای  ــه فیلم ه ــهرزاد« ک ــم »کارگاه ش ــه اس ــم ب را گرفت
ــا  ــد آنج ــپنتا آم ــی س ــردم. وقت ــی می ک ــی را کپ فرنگ
ــم  ــن فیل ــه م ــودم ک ــه ب ــرگیجه گرفت ــن، س ــش م پی

ــر  ــردان دخت ــر، کارگ ــر ل ــدم؛ رل اول دخت ــپنتا را دی س
لــر حــاال آمــده کارگاه عکاســی مــن. آقــای ســپنتا 
می خواســت ایــن فیلــم را بــرای تمــام ایران پخــش کند 
و بــرده بــودش پیــش آقــای یعقــوب ســون کــه همــراه 
ــوب  ــای یعق ــتند. آق ــران را داش ــینما ای ــرکایش س ش
ســون هــم بــه ســپنتا گفتــه بــود کــه بــرو یــک کــم باالتر 
از همیــن ســینما، روبــه روی پاســاژ ایــران؛ آنجــا آقــای 
بیچــاره هســت. بــده بــه او این هــا را کپــی کنــد؛ یعنــی 
تکثیــر کنــد. زمانــی کــه ســپنتا آمــد، وقتــی دیدمــش 
گیــج شــدم؛ خــب بــه هــر حــال مــن می شــناختمش؛ 
 خیلــی گیــج شــدم کــه ای خــدا ایــن سپنتاســت
 کارگــردان فیلــم دختــر لــر؛ خــودش هــم رل اول 

را بازی کرده... خاصه خیلی جالب بود. 
از  یکــی  در  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
از  روزی  بخواهیــد  اگــر  گفته ایــد  مصاحبه هایتــان 
کارهایتــان نمایشــگاه بگذاریــد، جایــی بــه بزرگــی 
ــس و کار  ــه عک ــن هم ــد؛ ای ــه الزم داری ــدان توپخان می
ــد:  ــت، می گوی ــی االن کجاس ــناد تاریخ ــه و اس و گنجین
ببینیــد مــن اســمم چیــه؟ اصغــر بیچــاره... ولــی 
بیچــاره بــه اون معنــا نیســتم. مــن اگــر بخواهــم روزی 
ــه  ــو و دوبل ــر و رادی ــروع تئات ــخ ش ــگاهی از تاری نمایش
االن  عکس هــا  آن  همــه  می خواهــد.  جــا  بگــذارم، 
ــه  ــران - ن ــخ عکاســی در ای ــن تاری ــن جاســت. ای همی
فقــط مــن - مثــل ماشــاء هللا خــان کــه مــن کنتاکــت 
عکســش را دارم، اســت. عکــس ملــک الشــعرای بهــار 
ــس  ــوی مجل ــرود ت ــود ب ــل بش ــه وکی ــل از اینک را قب
ــت  ــناد اس ــه اس ــا هم ــی دارم. این ه ــاس معمم ــا لب  ب

و احتیاج به جا دارد.

گزارش کیمیای وطن به بهانه درگذشت اصغر بیچاره

نگاهی به زندگی قدیمی ترین عکاس سینمای ایران

مســعود ده نمکــی، مــرد پرســود گیشــه های ســینما تصمیــم 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــی ک ــاخت فیلم های ــرد س ــه از آن رویک گرفت
ــا«  ــه گانه »اخراجی ه ــل س ــت، مث ــروش اس ــای ف مولفه ه
ــه بعــد آثــاری بســازد  فاصلــه بگیــرد و می خواهــد از ایــن ب
کــه شــیوه و نــگاه جدیــدی را دنبــال  کنــد. ایــن شــیب تغییر 

بــه شــکل مایمــی در فیلم هــای اخیــر او 
قابــل ردیابــی اســت. بــا ایــن حــال مــردم 
ــال نشــان  ــه فیلم هــای او اقب ــان ب همچن
ــا اینجــا 2.5  ــد و »رســوایی 2« ت می دهن
می توانــد  و  فروختــه  تومــان  میلیــارد 
ــه رقم هــای بیشــتری برســد. ــان ب همچن

کنــار  را  فیلمســازی  می گویــد:  او 
کــه  نــگاه  ایــن  از  امــا  نمی گــذارم؛ 
ســینما  بــه  را  سیل آســایی  جمعیــت 

بکشــانم، فاصلــه گرفتــه ام؛ چــون لزومــی نــدارد خــودم را باز 
هــم در ایــن وادی خــرج کنــم. اگــر می خواســتم فیلم هــای 
می شــوند  ســاخته  روزهــا  ایــن  کــه  بســازم  طنــزی 
می توانســتم هــر روز یکــی از این هــا را بســازم. طنــز مــن در 

خدمــت ایدئولــوژی قــرار می گیــرد. بــا یــک شــیب مایــم از 
ــم  ــم مه ــم و برای ــه گرفت ــا فاصل فضــای ســه گانه اخراجی ه
ــد.  ــر نباش ــا دیگ ــتقبال اخراجی ه ــم از اس ــت آن حج نیس
ــم کــه خیلی هــا در نظــرات و نوشته هایشــان منتظــر  می بین
ــن رســوایی 2 در  ــه همی شکســت فیلم هــای مــن و از جمل
گیشــه هســتند. حــاال آن چیــزی کــه از 
منظــر آن هــا اهمیــت دارد، گیشــه اســت 
و حاضرنــد هیــچ برجســتگی دیگــر 

ــد.  ــم را نبینن فیل
او دربــاره اینکــه ممکــن اســت روزی 
فیلمــی بســازد کــه مــردم اســتقبال 
ــت  ــن اس ــه، ممک ــد: بل ــد، می گوی نکنن
فیلمســاز فیلمــی بســازد کــه بخشــی از 
مــردم آن را دوســت نداشــته باشــند. 
ــه در  ــازد ک ــی بس ــد روزی فیلم ــت آدم بخواه ــن اس ممک
ــدگار باشــد. در ذهــن خــودم فیلم هایــی  تاریــخ ســینما مان
اســت کــه مطمئنــم اگــر آن هــا را بســازم، اســتقبال مخاطــب 

ــع ــود. ربی ــد ب ــا نخواه ــن فیلم ه ــد ای ــام در ح ع

مسعود ده نمکی:
دیگر فیلم پرفروش نمی سازم

یکــی از تهیه کننــدگان و کارگردانــان »صــد بــرگ« بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای رمضانــی ایــن برنامــه عنــوان کــرد کــه در بخشــی 
از برنامــه، دعاهــای مــردم در حــق دیگــران خوانــده می شــود. 
ــه  ــان برنام ــدگان و کارگردان ــی از تهیه کنن ــی یک ــد صوف محم
»صــد بــرگ« دربــاره ایــن برنامــه کــه در مــاه مبــارک رمضــان 

هــر شــب از جمعــه تــا چهارشــنبه روی آنتن 
شــبکه چهــار مــی رود، گفــت: همان طــور کــه 
می دانیــد برنامــه »صــد بــرگ« نســبت بــه 
برنامــه قبلــی مــا »رادیــو هفــت« ســاختار 
بخش هــای  کــه  چــرا  دارد؛  کامل تــری 
ــتیم  ــا خواس ــی دارد و م ــف و متنوع مختل
بخــش دلــی ایــن برنامــه را تقویــت کنیــم؛ 
یعنــی آنچــه کــه مــردم از مــا بیشــتر 
ــه از  ــدی اســت ک ــن رون ــد و ای انتظــار دارن

 ســال گذشــته بــه ســمت آن رفتیــم؛ حــاال حضــور خواننده هــا 
را پررنگ تر کردیم. 

وی ادامــه داد: »صــد بــرگ« می خواهــد بــا توجــه بــه فضایــی 
ــاِل  ــری دارد، ح ــی و هن ــه فرهنگ ــک مجل ــا ی ــه متناســب ب ک

قلــب مخاطبــش را هــم خــوب کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
ــم  ــی ه ــرای متن خوان ــا ب ــا و چهره ه ــور خواننده ه ــه از حض ک
ــرات  ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــردان ب ــن کارگ ــم. ای ــتفاده می کنی اس
ایــن برنامــه در ایــام مــاه مبــارک رمضــان عنــوان کــرد: در ایــن 
ــی از  ــه یک ــه شــده اســت ک ــه اضاف ــه برنام ــی ب ــاه آیتم های م
آن هــا دعــای مــردم در حــق دیگــران اســت. 
روایــت اســت کــه زمانــی امــام حســن)ع( 
زهــرا)س(  حضــرت  کــه  می بیننــد 
 ســر نمــاز هســتند و بــرای همســایه ها 
و دیگــران دعــا می کننــد. وقتــی دلیــل 
ایــن مســئله را می پرســند آن حضــرت 
پاســخ می دهنــد کــه وقتــی بــه جــای 
خــود بــرای دیگــران دعــا کنیــد، فرشــتگان 
ــر  ــا زودت ــد کــه آن دع ــد می خواهن از خداون

ــود.  ــت ش اجاب
وی در ادامــه بیــان کــرد: مــا هــم طبــق ایــن روایــت هــر شــب 
از مــردم می خواهیــم کــه دعــای خــود را در حــق دیگــران بــرای 

مــا پیامــک کننــد. مهــر

محمد صوفی:
نیایش به »صد برگ« اضافه شد

»سکوت« را در گالری نگاه نو ببینید
ــی  ــار نقاش ــگاهی از آث ــاه نمایش ــن: 18 تیرم ــای وط کیمی
ــو  ــگاه ن ــری ن ــکوت« در گال ــوان »س ــا عن ــزادی ب ــاناز به س
ــه  ــکوت روز جمع ــی س ــگاه نقاش ــود. نمایش ــزار می ش برگ
 18 تیرمــاه در محــل ایــن گالــری افتتــاح خواهــد شــد 
از  تیرمــاه  تــا چهارشــنبه 23  عاقه منــدان می تواننــد  و 
ــگاه  ــد از نمایش ــرای بازدی ــه ب ــا 20 و 30 دقیق ــاعت 17 ت س
 نقاشــی ســکوت بــه گالــری نــگاه نــو واقــع در آبشــار ســوم

خیابان مسرور، باغ ارم مراجعه کنند.

روزهای جمعه از بناهای تاریخی 
میدان نقش جهان بازدید کنید

ــای  ــی، مجموعه ه ــه مصل ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــال نم ــا انتق ب
میــدان نقــش جهــان اصفهــان، در روزهــای جمعــه نیــز قابــل 
بازدیــد خواهنــد بــود. مدیــر کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
ــه  ــاز جمع ــت: نم ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــگری اس و گردش
ــی)ره(  ــام خمین ــه مصــای ام ــام)ره( ب ــان از مســجد ام اصفه
ــای  ــه بناه ــد مجموع ــه بع ــن ب ــت و از ای ــه اس ــال یافت انتق
تاریخــی میــدان نقــش جهــان در صبــح روزهــای جمعــه نیــز 
ــل بازدیــد اســت. فریــدون الهیــاری افــزود: پیــش از ایــن  قاب
بــه دلیــل برگــزاری نمــاز پرفیض جمعــه و حضــور نمازگــزاران در 
میــدان امــکان بازگشــایی بناهــای تاریخــی بــرای گردشــگران در 

صبــح جمعــه وجــود نداشــت. ایمنــا

شهردار اصفهان:
 تجلیل از قرآن پژوهان 
در دستور کار شهرداری

ــل  ــه تجلی ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ــن: ش ــای وط کیمی
هنرمنــدان  نویســندگان،   ادیبــان،  کنــار  در  قرآن پژوهــان   از 
و ورزشــکاران در دســتور کار برنامه هــای شــهرداری اصفهــان 
اســت، گفــت: ســعی می کنیــم از امســال بودجــه قرآنــی 
ــص  ــی را تخصی ــای قرآن ــرای فعالیت ه ــب شــده شــورا ب تصوی
ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ای در ح ــو و خاقان ــای ن ــا کاره ــم ت دهی
قرآنــی شــهر شــاهد باشــیم. بــه گــزارش کیمیــای وطــن و بــه 
نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر 
ــژاد در آییــن افتتاحیــه ســیزدهمین نمایشــگاه  مهــدی جمالی ن
قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری 
ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــرای برگ ــای الزم را ب ــان حمایت ه اصفه
در دســتور کار قــرار داده اســت، اظهــار کــرد: بایــد توجــه داشــته 
ــد در  ــرآن می توان ــیرت ق ــورت و س ــه ص ــه ب ــه توج ــیم ک باش
تلطیــف فضــای شــهری و ایدئولــوژی حاکــم بــر جامعــه تاثیــر 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب بســزایی داشــته باشــد. شــهردار اصفه
ــرآن  ــن نمایشــگاه ق ــده چهاردهمی ــه در ســال آین ــم ک  امیدواری
و عتــرت را در نمایشــگاه جدیــد برگــزار کنیــم،  گفــت: امســال این 
نمایشــگاه را ویژه تــر از ســال های قبــل داشــتیم؛ امــا ایــن نویــد 
ــی  ــب بین الملل ــده در قال ــه نمایشــگاه ســال آین ــم ک را می دهی

برگــزار شــود.

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت حمید سبزواری

ــدم  ــد ثابت ق ــدار و هنرمن ــاعر نام ــت ش ــی درگذش در پ
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــبزواری، حض ــد س ــای حمی آق
ــادر  ــلیتی ص ــام تس ــامی پی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه  ــاب اســامی ب ــر معظــم انق ــام رهب ــن پی ــد. مت کردن

ــر اســت: شــرح زی
بسمه تعالی

بــا دریــغ و تأســف خبــر درگذشــت شــاعر نامــدار 
ــروف  ــی مع ــا ممتحن ــین آق ــای حس ــاب آق ــر جن معاص
بــه حمیــد ســبزواری را دریافــت کــردم. ایــن نــام 
ــدی  ــده  هنرمن ــاش ارزن ــادآور ت ــار ی ــدگار و پرافتخ مان
در  انقــاب  از  پشــتیبانی  در  شــجاع  و  ســختکوش 
ــح  ــبزواری، صری ــد س ــت. حمی ــعر و ادب اس ــه  ش عرص
فاخــر  و  واال  هنــر  شــناس،  موقــع  و  ثابت قــدم  و 
اســامی  انقــاب  تــا  خدمــت گرفــت  بــه  را   خــود 
 و نظــام برآمــده از آن را از جنبــه  اثرگــذار شــعر روان 

و جذاب تغذیه و تامین کند. 
ــد و غزل هــا و قصیده هــای  ســرودها و منظومه هــای بلن
ــوری  ــِی درخ ــروت ادب ــون او، ث ــاخت و پرمضم  خوش س
را تقدیــم انقــاب کــرد. بــا انقــاب زیســت و بــرای 
ــاب  ــار انق ــه در کن ــرود و وفاداران ــاب س ــام و انق اس
ــت  ــاد. مصیب ــد. رحمــت و رضــوان خــدا نصیــب او ب مان
ــدان گرامــی و همــه  دوســتداران  ــه خان درگذشــت او را ب
به ویــژه همشــهریان قــدردان ســبزواری اش تســلیت 

می کنــم. عــرض 
 سّید علی خامنه ای

 »عقیق« 
سریال محّرمی تلویزیون شد

ــز  ــق« را در مرک ــریال »عقی ــندگی س ــا نویس ــد عنق حام
بــر عهــده  فیلمنامه نویســی رســانه ملــی  گســترش 
گرفــت.   نــگارش ســریال محّرمــی »عقیــق« کــه طــرح 
آن توســط ســعید نعمــت هللا بــه رشــته تحریــر درآمــده 

ــا ســپرده شــد.  ــد عنق ــه حام اســت ب
ســریال »عقیــق« کــه مرحلــه نــگارش فیلمنامــه آن 
ــور  ــر کش ــخ معاص ــه ای از تاری ــت، بره ــده اس ــاز ش آغ
ــد. در  ــت می کن ــا 1320 را روای ــال های 1315 ت ــی س ط
ایــن دوران بــه دســتور رضاخــان کــه بــه ســلطنت رســیده 
ــی از  ــای مذهب ــرای عزاداری ه ــی ب ــت، ممنوعیت های اس
ــزاداران  ــات ع ــا و تجمع ــا و هیئت ه ــتن تکای ــق بس طری
امــام حســین)ع( ایجــاد شــد و وی درصــدد مقابلــه بــا 

ــد.  ــزاداری برآم ع
ســریال »عقیــق« بــه قلــم حامــد عنقــا براســاس 
طرحــی از ســعید نعمــت هللا بــه تهیه کنندگــی محمدرضــا 
شــفیعی در 14 قســمت 40 دقیقــه ای در مرکــز گســترش 
ــد. ــگارش در می آی ــه ن ــی ب ــانه مل ــی رس فیلمنامه نویس

اخبار کوتاه 

آگهی تحدید حدود 
قانون  به  موادی  الحاق  1قانون  ماده  بند2  موضوع  هیأت  سوی  از  صادره  انتشاری  حدود  تحدید  آگهی 

ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون 

زیر در شهر  باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان  آراءصادره  اینکه طبق  به  نظر 

رضوانشهر 2 - اصلی بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده است .لذا طبق قسمت اخیر بند مذکور وماده 10 

آیین نامه اجرایی مراتب برای یک نوبت آگهی  می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته 

باشد ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار باید اعتراض خود را به 

صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون تسلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض، 

ظرف یک ماه  دادخواست خود را به دادگاه  صالحه تقدیم  و گواهی طرح  دعوی را به این واحد ثبتی ارائه 

نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض وگواهی طرح دعوی  ظرف مدت مقرر یا تحویل گواهی 

عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و اماک ، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

فروعات ذیل واقع در شهر رضوانشهر – 2 اصلی بخش 12 اصفهان

1 – پاک 3772 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 449/75 مترمربع به نام آقای حسن مختاری 

فرزند رضا .

2 – پاک 3773 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 740/55 مترمربع به نام آقای خداداد مختاری 

فرزند کریم .

3 – پاک 3774 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 229/90 مترمربع به نام آقای 

عباس امینی اسفیدواجانی فرزند اکبر .

4 – پاک 3757 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 451/20 متر مربع به نام آقای 

غامرضا رحیمی فرزند رجبعلی که اشتباها در آگهی قبلی نوع ملک یک باب خانه درج گردیده است.

برای روز دوشنبه مورخ 1395/04/14

5 – پاک 3775 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 481/50 مترمربع به نام خانم معصومه امینی 

فرزند محمود .

6 – پاک 3778 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 218/70 مترمربع به نام آقای مهدی 

امینی اسفیدواجانی فرزند اکبر .

7 – پاک 3782 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 147/45 مترمربع به نام خانم 

فاطمه عابدی ارانی فرزند اسدهللا . 

برای روز سه شنبه مورخ 1395/04/15

8 – پاک 3783 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/65 متر مربع بخ نام آقای اسمعیل یزدانی 

اسفیدواجانی فرزند امین اله. 

9– پاک 3784 فرعی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 53/2 متر مربع به نام آقای اسمعیل یزدانی 

اسفیدواجانی فرزند امین اله .

10 – پاک 3785 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/14 متر مربع به نام آقای غامرضا یزدانی 

اسفیدواجانی فرزند امین اله .

برای روز شنبه مورخ 1395/04/19

تاریخ انتشار  24  / 03 /1395

رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون

       مهدی شبان- 70/م/الف

مفاد آراء 
آگهی اباغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون 

نظر به اینکه طبق آراءصادره باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان زیر در شهر تیران 

بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده است .لذا طبق قسمت اخیر بند مذکور وماده 10 آیین نامه اجرایی 

مراتب برای یک نوبت آگهی  می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران 

وکرون تسلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه  دادخواست خود را به دادگاه  صالحه تقدیم  

و گواهی طرح  دعوی را به این واحد ثبتی ارایه نماید .بدیهی است  در صورت عدم وصول اعتراض وگواهی 

طرح دعوی  ظرف مدت مقرر دراجرای رای صادره اقدام  و سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد.

شهر تیران 1 - اصلی

1- رای شماره 1553 مورخ 1394/12/27 به نام آقای جواد فدائی فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه پاک 

2448 فرعی 65 اصلی ک بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 122/40 مترمربع که مقدار 178/80 مترمربع 

تصرفات متقاضی از پاک 324 فرعی و مقدار 21/95 مترمربع از پاک 323 فرعی  میباشد  . 

م الف 71

تاریخ انتشار  24  /   03 /1395

رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون    مهدی شبان

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای سید حسن حسینی قهریزجانی   با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسما 

گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت شماره285365 مربوط به ششدانگ پاک شماره 499 فرعی 

از 33  اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که در دفتر 98صفحه 67 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت 

صادر شده است..اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابرماده 120 اصاحی قانون 

ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده نسبت به آن 

یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه 

کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 

مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم شد.

 تاریخ انتشار:24/03/1395

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تیران و کرون-مهدی شبان-  72/م/الف

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای سید حسن حسینی قهریزجانی   با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسما 

گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت شماره285338 مربوط به ششدانگ پاک شماره 505فرعی 

از 33  اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که در دفتر 98صفحه 463 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت 

صادر شده است..اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابرماده 120 اصاحی قانون 

ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده نسبت به آن 

یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه 

کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 

مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم شد.

 تاریخ انتشار:24/03/1395

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تیران و کرون-مهدی شبان-73/م/الف

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت ملك تيران

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي

برابر رای صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی محرز گرديده است.

لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 

به صدور سند مالكيت متقاضيی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

1-رای شماره 139460302016001464 مورخ 1394/12/18 آقای حسن شهیدی فرزند اسد اله درششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 62447.90 متر مربع مجزی شده از پاک 123 اصلی 

واقع در روستای موسی آباد از مزرعه باغ آقای بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از رضا علی آبادی 

فرزند عزیز اله

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون-مهدی شبان-م /الف51/56

تاریخ انتشار 1395/03/09

نوبت دوم:1395/03/24

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم نرگس رضائی آدریانی فرزند حسین  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود 

رسما گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت شماره463427 مربوط به ششدانگ پاک شماره 

1625 فرعی از یک  اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که در دفتر 48صفحه 410 به نام نامبرده ثبت 

نامه شماره 93101136311000447 مورخ  93/11/08 دادیار  و سند مالکیت صادر شده است.به موجب 

اول دادسرای عمومی و انقاب تیران در قبال چهل ملیون ریال و مازاد   پاک نیز به موجب نامه شماره 

ریال  تیران در قبال دویست ملیون   انقاب  9303011363100075 مورخ 1393/11/19 دادستان عمومی 

بازداشت می باشد.اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابرماده 120 اصاحی 

قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده نسبت 

به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم شد.

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تیران و کرون -مهدی شبان- 68/م/الف

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تیران و کرون مهدی شبان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018000126 کاسه پرونده 1392114402018000971آقای ابراهیم اکبری فرزند 

صفرعلی بشماره شناسنامه 1896 صادره از فریدن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78.28 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 37/05/259/الف/م به تاریخ 95/2/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018000232 کاسه پرونده 1391114402026001547 خانم مهین لقائی زاده  

فرزند حسن بشماره شناسنامه 59728 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

174.18 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس سعیدی 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/257/الف/م به تاریخ 95/2/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018000286 کاسه پرونده 1391114402018000934 آقای اصغر فرقانی تهرانی  

به مساحت  باب سوله  اهواز نسبت به ششدانگ یک  از  فرزند حسن بشماره شناسنامه 4233 صادره 

378.51متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 435 اصلی واقع دردولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای جمشید رهبران

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/253/الف/م به تاریخ 95/2/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

شکراله کنعانی  اقای   1392114402018001576 پرونده  139560302018000136 کاسه  شماره  رای  برابر 

به  انبار  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   2207 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  جزی  

مساحت 603.19 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 785 فرعی از 445 اصلی واقع در دستگرد 

رسمی مالک  از  خریداری  مقداری  و  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  مقداری  اصفهان  ثبت   16  بخش 

 منیره کنعانی 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/243/الف/م به تاریخ 95/2/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

قائد  بتول  خانم   1394114402018000027 پرونده  کاسه   139560302018000161 شماره  رای  برابر 

ششدانگ  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   13057 شناسنامه  بشماره  آقامحمد  فرزند  هارونی   امینی 

از پاک 28 اصلی واقع در شهرک  یک باب  خانه به مساحت 150 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 

سعیدی  مسیب  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری  اصفهان  ثبت   16 بخش   ولیعصر 

خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/24

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/250/الف/م به تاریخ 95/2/26

اخبار کوتاه 



پورقاز به تیم قهرمان پیوست
استقالل  تیم  با  ملوان  تیم  مدافع  پورقاز،  هللا  عزت 
خوزستان قرارداد یک ساله بست. با اینکه اردوی تیم 
است  در جریان  پردیس کرج  در  استقالل خوزستان 
نماینده این تیم با سفر به بندرترکمن با عزت هللا پورقاز 
بازیکن رسما شاگرد پورموسوی  این  قرارداد بست و 
تعهد  به  بود  اعالم کرده  پیش تر  پورقاز  هرچند  شد. 
شفاهی خود نسبت به تیم استقالل خوزستان پایبند 
آبی پوشان  پیشنهاد  و  نیست  نگرانی  به  نیاز  و  است 

پایتخت، وی را وسوسه نخواهد کرد.

کاسیاس: با بوفون از فوتبال 
خداحافظی می کنم

اعالم  اسپانیا،  ملی  تیم  دروازه بان  کاسیاس،  ایکر 
فوتبال  دنیای  از  بوفون  جانلوئیجی  زمانی که  تا  کرد 
خداحافظی نکند، اعالم بازنشستگی نمی کند. بوفون 
 2018 سال  تا  یوونتوس  با  را  قراردادش  ماه گذشته 
تمدید کرد و به این ترتیب تا 40 سالگی درون دروازه 
بیانکونری خواهد بود. کاسیاس که سه سال از بوفون 
که  دارد  قراردادش  در  بندی  هم  است،  کوچک تر 
نظر  به  و  تمدید کند   2018 سال  تا  پورتو  با  می تواند 

می رسد برنامه ای برای بازنشستگی ندارد.

حرف ما درباره ترابی یک کالم است
مذاکره  از  بی اطالعی  ابراز  ضمن  سایپا  عامل  مدیر 
می گوید  ترابی  مهدی  جذب  برای  پرسپولیسی ها 
بوده  بازیکن  این  ابتدا حفظ  از  باشگاه  این  سیاست 
است و هیچ تغییری نیز در آن به وجود نیامده است. 
رضا درویش، مدیر عامل نارنجی پوشان که این روزها 
انتقال مهدی ترابی از سایپا  در متن اخبار مربوط به 
همانند  موضعی  موضوع  این  با  رابطه  در  دارد  قرار 

گذشته دارد. 
این باره می گوید: من فکر می کنم آن قدر در  وی در 
لوث شدن  در حال  این باره صحبت کردیم که کم کم 
این حرف ها چطور مطرح  نمی دانم  واقعا  است؛ من 

می شود.

10 جای خالی در لیست فوالد
برای فصل بعد خود 10 جای خالی در  فوالد خوزستان 
فوالد  باشگاه  اعالم  بر  بنا  دارد.  بزرگساالنش  سهمیه 
تاکنون حضور اسماعیل شریفات، مهرداد بایرامی، مهرداد 
محمد  پاک پرور،  میالد  جماعتی،  مهرداد  طهماسبی، 
اهل شاخه، عبدهللا ناصری، محمود مطلق زاده و یوسف 
وکیا در جمع فوالدمردان قطعی شده است؛ البته میالد 
این  با  زیر 23 سال حساب می شود.  پاک پرور سهمیه 
حال 10 جای خالی در لیست بزرگسال فوالد مانده است 
و باید دید کدام بازیکنان به این لیست اضافه می شوند.

کوتاه از ورزش

برای پول به مسابقات غیرآماتور 
تانزانیا رفتم

ســجاد محرابــی، بوکســور وزن ۷۵ کیلوگــرم تیــم ملــی بوکــس 
گفــت: بــرای حضــور در رقابت هــای غیرآماتــور تانزانیــا بــه 
فدراســیون اطــالع داده بــودم. ســجاد محرابــی، بوکســور وزن ۷۵ 
کیلوگــرم تیــم ملــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر درخصــوص 
محرومیــت حضــورش در رقابت هــای کســب ســهمیه باکــو 
ــردم  ــرکت ک ــا ش ــن رقابت ه ــش در ای ــرد: 20 روز پی ــوان ک  عن
و بــه همــه مســئوالن فدراســیون هــم خبــر دادم و گفتــم شــما 
نصــف پــول ایــن رقابت هــا را بــه مــن بدهیــد و مــن نمــی روم! 
ــا می دانســتید در صــورت  ــه ایــن ســوال کــه آی وی در پاســخ ب
شــرکت در مســابقات تانزانیــا از حضــور در باکــو محــروم 
می شــوید، گفــت: احتمــال مــی دادم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد؛ امــا 
خــود فدراســیون بــود کــه ایــن موضــوع را بــه آیبــا اطــالع داده 
ــرکت  ــی ش ــن رقابت های ــز در چنی ــون نی ــل از اینچئ ــت. قب اس
کــرده بــودم؛ امــا چــون بــه گــوش کســی نرســیده بود، مشــکلی 
برایــم پیــش نیامــد. علــت حضــور مــن در ایــن رقابت هــا تنهــا 
ــی  ــم مل ــود. 10 ســال اســت در اردوی تی ــی شــخصی ام ب زندگ
ــرم.  ــوق نمی گی ــی هــم حق ــک هــزار تومان بوکــس هســتم و ی

ــا ایــن شــرایط بگذرانــم؟ ــه زندگــی ام را ب چگون

 افسوس خادم از عدم رویارویی 
باروز و یزدانی

ــا  ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران در آســتانه رویارویــی ب
ــس  ــی 201۶ لس آنجل ــام جهان ــای ج ــکا در رقابت ه ــم آمری تی
ــم  ــرمربی تی ــرد. س ــاره ک ــان اش ــم میزب ــتاره تی ــت س ــه غیب ب
ــاروز در  ــت جــردن ب ــه غیب ــا اشــاره ب ــران ب ــی کشــتی آزاد ای مل
ــاروز«  ــردن ب ــتیم »ج ــار داش ــت: انتظ ــکا گف ــم آمری ــب تی  ترکی
را اینجــا ببینیــم؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. اکنــون بایــد تــا المپیــک 
منتظــر بــاروز باشــیم تــا حســن یزدانــی بــا او رقابــت کنــد. ایــن 
مســابقه ای بــود کــه آمریکایی هــا هــم انتظــار دیدنــش را داشــتند.

کاپیتان پرسپولیس در این فصل 
کیست؟

ــوع  ــر، موض ــن بنگ ــدی و محس ــا نورمحم ــی رض ــس از جدای پ
ــات  ــن تصمیم ــی از مهم تری ــپولیس یک ــم پرس ــی در تی کاپیتان
ــچ  ــود. برانکــو ایوانکووی ــده خواهــد ب ــرای بازی هــای فصــل آین ب
را کــه  بازیکنانــی  تمــام  بایــد  ابتــدا  می گویــد  این بــاره  در 
می خواهیــم جــذب کنیــم و بعــد از آن در این بــاره صحبــت 
ــم  ــن تصمی ــم بهتری ــدن تی ــل ش ــس از تکمی ــرد. پ ــم ک  خواهی
را دربــاره کاپیتانــی تیــم خواهیــم گرفــت. وی در پایــان گفــت: مــا 
مشــکلی در این بــاره نخواهیــم داشــت و همیــن االن هــم کاپیتــان 
ــم کــه  ــادی داری ــت زی ــان مثب ــم؛ مــا در پرســپولیس بازیکن داری

می تواننــد کاپیتــان ایــن تیــم باشــند.

همگام با ورزش

روزها  این  جهان که  نصف  زردپوشان   
سرویس  ورزش

  پوریا قلی پور 

آینده  فصل  رقابت های  برای  را  خود 
لیگ برتر آماده می کنند با اعالم لیست مازاد بازیکنان 
باشگاه در شوک فرورفتند. در اطالعیه ای که روی سایت 
باشگاه سپاهان آمده است بازیکنان بزرگی مثل حسین 
پادوانی  لئوناردو  شهاب گردان،  احمدی،  رحمان  پاپی، 
امین  حمودی،  علی  کرمی،  عبدهللا  عقیلی،  هادی 
منوچهری و فوزیل موسی اف با نظر عبدهللا ویسی در 
لیست خروج باشگاه قرار گرفته اند. البته تعدادی از این 
به  این  و  ندارند  قراردادی  باشگاه سپاهان  با  بازیکنان 
ادامه  به  تمایلی  دیگر  باشگاه  که  است  معنی  این 

همکاری با این بازیکنان ندارد.
  مورد عجیب محرم

جالب است که نام محرم نویدکیا در این لیست وجود 
است  بوده  سپاهان  پیش  فصل  بازیکن  او که  ندارد. 
اما  از جمع طالیی پوشان کناره گرفت؛  انتهای فصل  در 
مشخص نیست که اسم او در میان بازیکنان این فصل 

هست یا خیر.
  تیمی بدون دروازه بان

ویسی  عبدهللا  است که  این  لیست  این  عجیب  نکته 
 2 احمدی،  رحمان  و  گردان  شهاب  نام  داده  ترجیح 
قرار  خروج  لیست  در  را  خود  فصل گذشته  دروازه بان 
بدهد. این گونه به نظر می رسد که تجربه موفق ویسی در 
استفاده از دروازه بان خارجی باعث شده او به دنبال یک 

دروازه بان شش دانگ خارجی باشد. با خروج نام گردان 
و احمدی از لیست سپاهان دروازه بانان بدون تیم لیگ 
احمدی  است.  نوع خود جالب  در  رسید که  به ۷   برتر 
و گردان هر دو سابقه حضور در تیم ملی و پرسپولیس 
را دارند و در دو فصل گذشته رابطه مسالمت آمیزی در 
لک  دو، حامد  این  به جز  داشتند.  یکدیگر  با  سپاهان 

دروازه بان صبا و وحید طالب لو، دروازه بان استقالل هم 
از جمله گلرهای آزاد نقل و انتقاالت این فصل هستند 
فروزان  محسن  ویسی،  شیخ  وحید  آن ها  به  باید   که 
همه  این  با  کرد.  اضافه  نیز  را  صادقی  محمدباقر  و 
رقابت  آینده  فصل  می رسد  نظر  به  خوب  دروازه بان 
تیم ها بسیار سخت  پیراهن شماره یک  برای پوشیدن 

و نفسگیر خواهد بود.
 حفظ شیمبا

قطع  دنبال  به  تیم  این  نیز  خارجی  بازیکنان  بین  از 
همکاری با پادووانی و فوزیل موسی اف است و شیمبا 
از  مسئله حکایت  این  احتماال  خواهد کرد که  را حفظ 

توافق میان او و ویسی دارد.
  خسارت 3 میلیاردی

3 بازیکن باسابقه سپاهان که امروز در فهرست خروجی 
باشگاهشان قرارداد  با  قرار گرفتند، یک سال  تیم  این 
شهاب گردان  و  احمدی  رحمان  عقیلی،  هادی   دارند. 
3 بازیکنی هستند که در فهرست مازاد باشگاه سپاهان 
مالی  تسویه حساب  برای  باید  باشگاه  و  گرفتند  قرار 
طور  به  بازیکن که   3 این  جلب کند.  را  آن ها  رضایت 
صورت  در  بود،  نخواهند  سپاهان  در  آینده  فصل  قطع 
حق  برتر  لیگ  تازه  فصل  در  جدید  تیم  به   نپیوستن 

و حقوقشان را از سپاهان خواهند گرفت. 
قرارداد احمدی 800 میلیون تومان، قرارداد شهاب گردان 
800 میلیون تومان و قرارداد هادی عقیلی 1.2 میلیارد 
در  بازیکن   3 این  ترتیب جدایی  این  به  است.  تومان 
صورت تسویه حساب مالی نزدیک به 3 میلیارد تومان 
خرج روی دست سپاهان می گذارد. البته این به شرطی 
است که آن ها در این فصل به تیم دیگری ملحق نشوند. 
هر چند که بعید به نظر می رسد این 3 بازیکن مشتری 

دست به نقد نداشته باشند.

گزارش کیمیای وطن از آخرین وضعیت سپاهان

خانه تکانی در خانه زردها

 فیزیوتــراپ تیــم ملــی والیبــال گفــت: اقدامــات 
ــرای امیــر غفــور و فرهــاد قائمــی در حــال  ــی ب درمان
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت؛ ام ــری اس پیگی
ــال در  ــی والیب ــم مل ــی تی ــکان همراه ــن ام  دو بازیک
ــی را نداشــته باشــند.  ــگ جهان ــه نخســت لی دو هفت

دربــاره  افــروزی  ســیامک  دکتــر 
مصدومیــت امیــر غفــور افــزود: در ام 
ــور خوشــبختانه آســیب  ــی غف آر آی نهای
شــدیدی دیــده نمی شــود. التهــاب و 
تــورم در مفصــل کــم شــده اســت و ایــن 
تمرینــات  می توانــد  فــردا  از  بازیکــن 
خــود را شــروع کنــد. وی مدت زمــان 
بــه شــرایط مســابقه  غفــور   رســیدن 

را حداقــل یــک و حداکثــر دو هفتــه دانســت و گفــت: 
شــاید غفــور بــرای همراهــی تیــم ایــران در هفتــه دوم 
ــرایط  ــا در ش ــد؛ ام ــتان برس ــی در صربس ــگ جهان لی
نرمــال، ایــن بازیکــن بــه دیدارهــای هفتــه ســوم لیگ 
جهانــی در تهــران خواهــد رســید. فیزیوتــراپ تیم ملی 
والیبــال دربــاره آخریــن وضعیــت فرهــاد قائمــی نیــز 
گفــت: فرهــاد در گنبــد دچــار تــب و لــرز می شــود و 

بــرای درمــان بــه دکتــر نیــز مراجعــه می کنــد. وی در 
تهــران عالیــم بیمــاری را بــا شــدت بیشــتری داشــت 
و بــرای درمــان بــه بخــش عفونــی بیمارســتان آســیا 
ــرد:  ــح ک ــا بســتری شــد. وی تصری ــزام و در آن ج اع
آزمایــش و ســی تــی اســکن فرهــاد نشــان می دهــد 
کــه ایــن بازیکــن ارزشــمند والیبــال 
ایــران مشــکل عفونــت ریــه دارد و بایــد 
48 تــا ۷2 ســاعت بــرای درمــان در 
بیمارســتان بســتری باشــد و اســتراحت 
کنــد. ایــن بازیکــن بعــد از مرخــص 
شــدن از بیمارســتان بــه مــدت دو هفتــه 
اجــازه فعالیــت ورزشــی نیــز نــدارد. 
افــروزی بــا بیــان اینکــه وضعیــت فرهــاد 
ــن  ــن بازیک ــت: ای ــت، گف ــده نیس ــی نگران کنن قائم
تحــت درمــان اســت و داورهــا نیــز جــواب داده اســت. 
فیزیوتــراپ تیــم ملــی والیبــال در پایــان تاکیــد کــرد: 
ــی  ــاد قائم ــور و فره ــر غف ــه امی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
هفته هــای اول و دوم لیــگ جهانــی را از دســت داده 
باشــند و در هفتــه ســوم در تهــران بتواننــد تیــم ملــی 

ــد. ــی همراهــی کنن را در لیــگ جهان

آخرین وضعیت ستاره های مصدوم والیبال
ــا  ــز ب ــوالد تبری ــترش ف ــته گس ــل گذش ــزن فص ــم گل مهاج
ــگاه  ــی از دو باش ــه یک ــد دارد ب ــم قص ــن تی ــی از ای جدای
اســتقالل تهــران یــا تراکتورســازی بــرود. محمــد ابراهیمــی 
ــازی در  ــور در تراکتورس ــل حض ــم فص ــار و نی ــس از چه پ

ــاالت زمســتانی لیــگ چهاردهــم  نقــل و انتق
ــا  ــت و ت ــز پیوس ــوالد تبری ــترش ف ــه گس ب
پایــان مســابقات آن فصــل تنهــا دو گل زد 
و نتوانســت مطابــق انتظــار ظاهــر شــود؛ امــا 
فصــل گذشــته بــرای ابراهیمــی متفاوت تــر از 
ــر  ــر س ــاره ب ــورد و او را دوب ــم خ ــه رق همیش
ــا  ــد ب ــق ش ــه موف ــرا ک ــت؛ چ ــا انداخ زبان ه

زدن 10 گل و ۶ پــاس گل، نقــش مهمــی در نتایــج گســترش 
ــج تیمــش در نیم فصــل  ــا تحــول نتای ــد و ب ــا کن ــوالد ایف ف
دوم، رده نهــم جــدول را بــرای تیــم دوم تبریــز رقــم بزنــد. 
ابراهیمــی در گذشــته محبــوب هــواداران تراکتورســازی بــود؛ 
امــا حــاال بیــش از پیــش مــورد توجــه آن هــا قــرار گرفتــه و 

پرشــورها از آجرلــو، مدیــر عامــل باشگاهشــان می خواهنــد 
F14 را بــه تراکتورســازی بازگردانــد و اجــازه ندهــد بــه 
تیمــی غیــر از تبریــز بــرود. مهاجــم فصــل اخیــر گســترش 
ــر تراکتورســازی  ــه کــرده کــه عــالوه ب فــوالد عملکــردی ارای
 اســتقالل تهــران نیــز بــه دنبــال جذب اوســت 
ایــن  می خواهــد  منصوریــان  علیرضــا  و 
ــع  ــه جم ــک را ب ــز و باتکنی ــد و تی مهاجــم تن
ــی  ــد؛ ول ــه کن ــده اش اضاف ــال آین ــرات س نف
ــده او  ــث ش ــز باع ــه تبری ــی ب ــه ابراهیم عالق
ــه ای  ــم قاطعان ــده اش تصمی ــرای آین ــوز ب هن
از  ابراهیمــی جدایــی اش  باشــد.  نگرفتــه 
ــراوان  ــال ف ــه احتم ــرده و ب ــی ک ــوالد را قطع ــترش ف گس
ــازی  ــنهاد تراکتورس ــن دو پیش ــده از بی ــای آین ــی روزه ط
ــا بیشــتر مــورد  ــد ت ــران یکــی را انتخــاب کن و اســتقالل ته
توجــه باشــد و بــا ادامــه نمایــش خــوب فصــل گذشــته در 
ایــن باشــگاه های مطــرح، حتــی بــه تیــم ملــی هــم برســد.

ابراهیمی بر سر دو راهی استقالل و تراکتورسازی

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

خانه تکانی در خانه زردها دوشنبـــــه  24 خردادماه 61395
ـــمـــاره 177 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ 
شماره در خواست9۵104۶03۵9800003شماره پرونده 9۵099803۵9800181شماره بایگانی شعبه 9۵0183تاریخ 

تنظیم9۵/3/8در پرونده کالسه9۵0183  شعبه 19بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان شکایتی علیه 

اقای به هویت رامین به اتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی نسبت به آقای وحید زمانی فرزند محمد رضا جهت 

رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده .نظر به اینکه متهم  مجهول المکان می باشد  حسب ماده 11۵قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیر االنتشار آگهی  

می شودوتا  متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه  به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 

خود جهت پاسخ گویی به اتهام واردودفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد  نمود . الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی برعهده امور مالی دادگستری استان اصفهان می باشد .

بازپرس شعبه 19دادسرای عمومی وانقالب اصفهان مجتمع شهید نوالیی-امیر حسین رزاز زاده -م الف ۷980

آگهی ابالغ 
شماره در خواست9۵104۶03۵9800004شماره پرونده 9۵099803۵9800180شماره بایگانی شعبه 9۵0182تاریخ 

تنظیم9۵/3/8در پرونده کالسه9۵0182 شعبه 19بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان شکایتی علیه اقای 

حسن صادقی فرزند باقربه اتهام مشارکت در حمل ونگهداری مشروبات الکلی وتوهین وتمرد نسبت به مامورین 

در حین انجام وظیفه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده .نظر به اینکه متهم  مجهول المکان می باشد  

نوبت در یکی  امور کیفری مراتب یک  آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در  حسب ماده 11۵قانون 

ازروزنامه های کثیر االنتشار آگهی  می شودوتا  متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه  به شعبه مربوطه 

مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام واردودفاع از خود حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  نمود . الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی برعهده امور مالی 

دادگستری استان اصفهان می باشد .

بازپرس شعبه 19دادسرای عمومی وانقالب اصفهان مجتمع شهید نوالیی-امیر حسین رزاز زاده -م الف ۷981

آگهی ابالغ 
940343تاریخ  شعبه  بایگانی  94099803۵0100298شماره  پرونده  9۵101003۵0102144شماره  ابالغیه  شماره 

به خواسته مطالبه وجه  به طرفیت خوانده عباس رحیمی   دادخواستی  فربد  اکبر  تنظیم 9۵/3/1۷خواهان 

سفته ومطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه حقوقی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ 

اتاق شماره 333ارجاع   وبه کالسه  باال –خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل اصفهان –طبقه 3 

به علت   . است  تعیین شده  آن9۵/۶/13وساعت 8:30  94099803۵0100298ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست  خواهان وبه تجویزماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 

وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت  در جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند پس از 

آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان –فرزانه سلیمانی - م الف۷9۷1

آگهی ابالغ 
شعبه 94034۷تاریخ  بایگانی  94099803۵1200310شماره  پرونده  9۵101003۵120293۶شماره  ابالغیه  شماره 

تنظیم 9۵/3/1۷خواهان /شاکی مهدی آقا جانی  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حسن کرمانی ومحمد 

مهر علیان  وحسن قاسمی ومحمد نصیر عظیمی به خواسته الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت ومطالبه 

خسارت دادرسی تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

12دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال –خ شهید نیکبخت - ساختمان 

دادگستری کل اصفهان –طبقه1اتاق شماره 120ارجاع   وبه کالسه 94099803۵1200310ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن9۵/۶/3وساعت 9:00تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست  خواهان 

وبه تجویزماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت  

در جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند پس از آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان –علی فاتحی  - م الف۷9۷2

ابالغیه
بایگانی شعبه 94110۵تاریخ  پرونده 94099803۵13010۷0شماره  ابالغنامه: 9۵101003۵1300198شماره  شماره 

تنظیم 9۵/1/1۵مشخصات ابالغ شونده حقیقی : نام :عباسعلی  نام خانوادگی :ابو طالبیان  نام پدر:مرتضی کد 

پستی 818۵۷8۵841 کد ملی 1284۷2۵۶2۶ نشانی : اصفهان-خ آتیشگاه – میدان بهار مغازه لوله فروشی 

کد پ  818۵۷8۵841همراه 091330۵801۷ش ملی1284۷2۵۶2۶ در خصوص تجدید نظر خواهی علی اکبر 

محمدی بهمن آباد به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 21۶۵-940صادره از این شعبه به پیوست نسخه 

ثانی  دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 34۶قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 10روز پس از رویت اخطاریه 

به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد .

فریبا شریعتی منشی دفتر شعبه 13 دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان - م الف 801۷

اخطار اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:فضل اله نام خانوادگی :غالمیان نقنه نام پدر :حجت اله  نشانی :اصفهان –خ رباط اول –

نرسیده به پل رباط –مقابل بانک رفاه –فروشگاه لوازم گلپایگانی کد پستی 8183۷۶399۶همراه091381۵1922–

مشخصات محکوم علیهم :1- نام: سجاد نام خانوادگی :فخاری نام پدر :امین اله  .نشانی محل اقامت : مجهول 

المکان2- نام: امین اله  نام خانوادگی :فخاری نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به:به موجب در 

خواست اجرای حکم مربوط به شماره وشماره دادنامه مربوطه 94099۷۶82۵301038. محکوم علیه محکوم 

است به حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به  پرداخت مبلغ هشتاد میلیون لاير بابت اصل خواسته به 

انضمام خسارت تاخیر تادیه وارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس 

شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی وپرداخت مبلغ دومیلیون وپانصد وهشتاد وپنج هزار لاير بابت 

خسارت دادرسی در حق محکوم له پرداخت مبلغ 4000000لاير بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. 

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 34قانون 

اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم 

به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا 

مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد 

بانکها وموسسه های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه 

امالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر 

نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 

قضایی ارائه نمادید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری 

درجه هفت رادر بر دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394  ( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای 

پرداخت دین کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 

دو مجازات می شود)ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  

محکوم علیه خواهد بود )تبصر1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –اسماعیل صادقی هاردنگی –م الف۷994

اخطار اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:فاطمه  نام خانوادگی :نیلوفری اصفهانی  نام پدر :رضا   نشانی :استان چهار محال  

نام  نام: ستار    : اردگان شهید مطهری کوی احمد پالک18–مشخصات محکوم علیهم  وبختیاری شهرستان 

خانوادگی :سامان  نام پدر :فرهاد .نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به:به موجب در خواست اجرای 

حکم مربوط به شماره وشماره دادنامه غیابی  مربوطه 94099۷03۵14021۷0. محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت مبلغ ۶0/000/000لاير بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ94/9/9  لغایت وصول  

ومبلغ 1/920/000لاير بابت هزینه دادرسی  ومبلغ 21۶0000لاير بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له ومبلغ 

3000000 لاير بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .رای صادره غیابی است . محکوم علیه مکلف است 

ازتاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 34قانون اجرای احکام( 2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد 

چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا مقدار وقیمت همه 

اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه های 

مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نمادید واال 

به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری 

محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 

34قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394  ( ۵- انتقال 

مال به دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 

21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30روز ارائه شود آزادی 

محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود 

)تبصر1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان  اصفهان –فاطمه احمدی نبی  –م الف8003

اخطار اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:بتول   نام خانوادگی :بهرام مرغملکی  نام پدر :رحم خدا  نشانی :شهرستان اصفهان  

خ بعثت باطون ک گلستان بن بست دوم پ 293–مشخصات محکوم علیه : نام: محمد   نام خانوادگی :نجاتی 

محمد ابادی نام پدر :ابراهیم  .نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به:به موجب در خواست اجرای 

حکم مربوط به شماره 94100903۵18011۶۷وشماره دادنامه غیابی  مربوطه 94099۷03۵1800۵۶۷. محکوم علیه 

محکوم است به پرداخت یک جلد کالم اله مجید به  مبلغ یکصد میلیون لاير مهر السنه به مبلغ 2۶2/۵لاير 

و۵0مثقال طالی ساخته  آزادی  بهار  و1۵0عددسکه  مبلغ 2/۷۷۵/3۶0لاير  به  آیینه وشمعدان  ونیم یک جام 

شده 18عیار وبابت وجه رایج مبلغ ۵۵۵/0۷3/۵00لاير در حق محکوم له محکوم می نماید .ومحکوم له مکلف 

وفق  را  مبلغ 32/992/4۵۶لاير  به  دادرسی  هزینه  حکم  اجرای  حین  ودر  اعسار  از  خروج  محض  به  است 

مقررات در حق دولت بپردازد رای صادره غیابی وضمنا حق االجرای دولتی به مبلغ ۶۵9/849/123لاير بر عهده 

محکوم علیه می باشد . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا 

بگذارد)ماده 34قانون اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای 

حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال 

خود راشامل تعدادیا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که 

به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور وکلیه امالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 

اعسار به مقام قضایی ارائه نمادید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 

تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 1۶قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394  ( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده 

اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 

به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(۶-چنانچه صورت اموال پس از 

مهلت 30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  

محکوم علیه خواهد بود )تبصر1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

ابالغیه 

شماره ابالغنامه : 9۵01003۵1800014 شماره پرونده :93099803۵1801439 شماره بایگانی : 931۶۶۵ تاریخ تنظیم : 

139۵/3/11 مشخصات ابالغ شونده : محمد نجاتی محمد ابادی فرزند ابراهیم مجهول المکان  

دفتر شعبه سوم دادگاه  خانواده اصفهان م الف۷9۷8

دادنامه
شماره داد نامه 9۵099۷03۵2۷003۶۷ تاریخ رسیدگی 9۵/3/11شماره پرونده :94099803۵8001108 شماره بایگانی 

شعبه : 9۵00۶۷شاکی : آقای مصطفی خدا بنده -فرزند احمد - به نشانی :اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر مجتمع 

عقیق 4واحد 20-متهم:  آقای محمد رحمانی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان. رئیس شعبه 101دادگاه کیفری 

دو اصفهان . گردشکا ر:دادگاه پس از بررسی محتویات  پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد رحمانی فرزند حسن  وفعال متواری وبدون تامین دائر بر 

خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک موضوع شکایت آقای مصطفی خدا بنده به شماره 91202۵0183به مبلغ 

هشتصد میلیون ریال عهده بانک ملی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیه، شهادت شهود، کپی از گواهی عدم 

پرداخت از سوی بانک  راجع به این چک وبا توجه به متواری بودن متهم وبه تبع ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنا 

براین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم رامحرز دانسته مستندا به ماد ه ۶۷4از قانون تعزیرات متهم رابه تحویل یک سال 

حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف 20روز 

قابل  اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است .

سید مجتبی میر دامادی رئیس شعبه 101دادگاه کیفری دو اصفهان .م الف 800۷

دادنامه
شماره داد نامه 9۵099۷03۵2۷003۵4 تاریخ رسیدگی 9۵/3/9شماره پرونده :94099803۵9۵01914 شماره بایگانی 

شعبه : 9۵002۶شاکی : خانم ندا رهبری قهنویه -فرزند محمد - به نشانی :اصفهان میدان احمدآباد نبش خیابان 

مفتح روبروی بانک ملی مجتمع بزرگمهر طبقه 4واحد 401-متهم:  آقای محمد عبد الهی قلعه سوخته  فرزند جابر 

به نشانی مجهول المکان. اتهام خیانت در امانت . گردشکا ر:دادگاه باتوجه به محتویات  پرونده ختم رسیدگی رااعالم 

وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد عبد اللهی  فرزند جابر وفعال 

متواری وبدون تامین دائر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 240000000میلیون لاير وجعل عنوان دولتی از طریق 

معرفی خود به عنوان کارمند اطالعات وبه این نحو که متهم با حضور در محل کار شاکیه خود را ذی نفوذ در اداره 

مالیات اعالم وهمچنین خود را کارمند اطالعات معرفی نموده است  وبر همین اساس ومتناوبا مبلغ 240000000میلیون 

لاير رااز شاکی اخذ واقدامی جهت حل مشکل مالیاتی اقوام شاکیه بعمل نیاورده است ومبلغ در یافتی راتصاحب 

نموده است وباتوجه به اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شاکی وپرینت از حساب شاکیه وبا عنایت به متواری بودن 

متهم وبه تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستندا به 

ماده ۶۷4از قانون تعزیرات متهم رابه تحمل  یک سال حبس تعزیری محکوم  می نماید رای صادره غیابی وظرف 

20روز قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف 20روز قابل  اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

است .سید مجتبی میر دامادی رئیس شعبه 101دادگاه کیفری دو اصفهان .م الف 800۶

دادنامه
شماره داد نامه 94099۷۶82۵300۷۶۷ تاریخ رسیدگی9۵/۶/31شماره پرونده :940998۶82۵300220 شماره بایگانی 

شعبه : 9402۵8پرونده کالسه : 940998۶82۵300220شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

نهایی شماره 94099۷۶82۵300۷۶۷خواهان :آقای احد اطرج فرزند رضا به وکالت آقای اکبر اصالنی فرزند رضا به  

نشانی اصفهان –چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز دو طبقه ششم واحد 83۷دفتر آقای محمد جعفری فشارکی  خوانده: 

آقای عباس محمد شریفی  فرزند مطلب  به نشانی اصفهان –خ جابر انصاری –ساختمان میناب پ ۶ خواسته :1- 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک.رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای 

احمد اطرج فرزند رضا باوکالت آقای اکبر اصالنی به طرفیت آقای عباس محمد شریفی فرزند مطلب به خواسته 

مطالبه وجه به مبلغ  یکصد وبیست وپنج میلیون وهفتصد هزار لاير بابت دوفقره چک به شماره های 34۷۶84مورخ 

1۵/9/92به مبلغ شصت وپنج میلیون وهفتصد هزار لاير و34۷۶82مورخ 30/8/92به مبلغ شصت میلیون لاير به 

انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ومالحظه 

دادخواست تقدیمی ورونوشت مصدق چک وگواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ونظر به اینکه 

خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده ودر برابر دعوی خواهان ایراد ویا دفاعی به عمل نیاورده 

وباتوجه به بقائ اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد وثابت 

تشخیص وبااستناد به مواد ۵19و198و194قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 310و313قانون تجارت وتبصره الحاقی 

ماده 2قانون اصالحی صدور چک واستفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت 

مبلغ یکصدو شصت وپنج میلیون وهفتصد هزار لاير بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه وارزش واقعی 

چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مر کزی جمهوری اسالمی که 

پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید وپرداخت کلیه خسارت دادرسی وفق مقررات در 

حق خواهان اعالم وصادر می نماید . رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه وسپس 

ظرف 20روز قابل  اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است .

رئیس شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –حجت اله طاهری .م الف۷99۵

دادنامه
بایگانی  :94099803۵2000۶21 شماره  تاریخ تنظیم9۵/9/2۵شماره پرونده  نامه 94099۷۶83۶۷00۵11  شماره داد 

شعبه : 940033  پرونده کالسه : 94099803۵2000۶21شعبه ۷دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 

94099۷۶83۶۷00۵11 خواهان :آقای اکبر ترابی باغ ابریشمی  فرزند عباس به  نشانی اصفهان –بهارستان –فاز 3 

بلوک 1 ورودی 1 کدپستی 814۵1۵4۶۶۵ کد ملی 11121008۷3همراه  آپادانا  اردیبهشت –خ والیت – مجتمع  خ 

0911۶01۵090  خوانده: آزاده رفیعیان اصفهانی   فرزند اصغربه نشانی اصفهان –باهنر –کوچه تیران آهنگران کوچه علی 

محمدی ساختمان ارشاد پ28 خواسته :تجویز ازدواج مجدد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 

وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید . رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای اکبر ترابی باغ ابریشمی  فرزند 

عباس به طرفیت آزاده رفیعیان اصفهانی فرزند اصغربه خواسته ازدواج مجدد با عنایت به جامع محتویات پرونده 

رونوشت سند ازدواج شماره 1۵۶۶-1389/۵/2۷دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۷۷اصفهان ورونوشت شناسنامه 

خواهان واحراز رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم واینکه حقوق وتکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می باشد 

وبه موجب دادنامه شماره 21۷3-1393/12/28صادره از شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خوانده به تمکین 

از شوهرش محکوم شده ولیکن نسبت به ایفای وظایف زوجیت اقدام ننموده است ودر قبال دعوی خواهان هم 

دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان راوارد وثابت تشخیص وباتوجه به نظر موافق قاضی مشاور مستندا 

به بند 4ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/11/1۵وبند 3ماده 1۶وماده 1۷قانون حمایت خانواده مصوب 

13۵3/11/1۵به خواهان اجازه داده می شود تا همسر دوم اختیار کند .رای صادره غیابی وظرف مهلت 20روزاز تاریخ 

ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه  وسپس ظرف 20روز قابل  دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان است .رئیس شعبه ۷دادگاه خانواده اصفهان –علی اسماعیلی  .مالف ۷988

دادنامه
شماره داد نامه 94099۷03۵3۵0134۷ تاریخ تنظیم :94/۷/۷شماره پرونده :94099803۵3۵001۷۶ شماره بایگانی 

شعبه : 9402۷۵پرونده کالسه : 94099803۵3۵001۷۶شعبه 109دادگاه کیفری دو شهراصفهان )109 جزایی سابق ( 

تصمیم نهایی شماره 94099۷۷03۵3۵0134۷خواهان :آقای محمد شریفی  فرزند علی اکبر به وکالت آقای امیر 

حسین خسروی فرزند حسن  به  نشانی اصفهان –خ نیکبخت جنب دادگستری کوچه شهید صادقی انتهای بن 

بست اول پ 1  خوانده: آقای بمانی احمدی خواه گورند   به نشانی مجهول المکان . خواسته ها :1- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک.گردشکار :دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده 

وبا اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای محمد 

محمد شریفی فرزند علی اکبر باوکالت امیر حسین خسروی به طرفیت آقای بمانی احمدی خواه گورند به خواسته 

مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1۷۶0۵0مورخ 93/۷/12به مبلغ یک صد میلیون  لاير برعهده بانک ملی به 

انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل دادگاه با برر سی اوراق و محتویات پرونده ووجود اصل چک 

در ید خواهان که در ظهور در مدیونیت واشتغال ذمه خوانده دارد ودالیلی هم بر برائت ذمه نیز ارائه ننموده است لذا 

دادگاه دعوی خواهان  را وارد  تشخیص ومستندا  به مواد 310و313قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده 2قانون صدور 

چک ومواد ۵19و۵22و198و۵1۵قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ یکصدمیلیون 

لاير بابت اصل چک وپرداخت مبلغ سه میلیون وصدوبیست هزار لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

زمان سر رسید چک  لغایت اجرای حکم وپرداخت حق رالوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان اعالم وصادر 

می نماید . رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف 20روز قابل  اعتراض 

در محاکم تجدید نظر استان است .رئیس شعبه 109دادگاه کیفری 2  اصفهان –حسین گازوری  .م الف۷9۷4



7اجتماعی  دوشنبه 24 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 177 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
سیاست های غلط در سقط جنین

   همان طــور کــه فــردی ســالم بــرای گــذران 
سرویس  اجتماعی 
هامون رشیدیان 

ــد  ــب درآم ــغل و کس ــه ش ــود ب ــی خ زندگ
نیــاز دارد، فــردی معلــول نیــز از ایــن قایــده مســتثنی نیســت 
و چــه بســا یــک معلــول نیازهــای بیشــتری دارد. فــرد معلــول 
ــی  ــم از صندل ــمی حرکتی اع ــوازم جس ــی ل ــه بعض ــرای تهی ب
چرخــدار، عصــای ســفید، لــوازم پزشــکی و فیزیوتراپــی 
ــر از  ــت و ... ناگزی ــکان حرک ــرای ام ــف ب دســتگاه های مختل
ــه  ــه ک ــس همان گون ــت؛ پ ــزاف اس ــای گ ــت هزینه ه پرداخ
ــرای  ــه ب ــالم جامع ــراد س ــه اف ــبت ب ــت نس ــخص اس مش
ــد  ــه بیشــتری خواه ــد توج ــد نیازمن اشــتغال و کســب درآم
ــدگان  ــا نماین ــود ب ــدار خ ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــود. مق ب
ــان  ــرای جوان ــر ضــرورت ایجــاد اشــتغال ب ــم ب ــس ده مجل
تاکیــد کردنــد؛ ایشــان فرمودنــد: خجلــت و شــرمندگی نظام از 
بیــکاری یــک جــوان، از خجلــت و شــرمندگی جــوان بیــکار در 
خانــواده خــود، بیشــتر اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای حــل ایــن 
ــود  ــکاری و رک ــود. بی ــام ش ــدی انج ــات ج ــکل، اقدام مش
دردســرهای بســیاری را بــرای قشــر جــوان ایجــاد کــرده 
اســت؛ حــال در ایــن وضعیــت متاســفانه اشــتغال معلــوالن 

به مراتب وضعیت بغرنج تری دارد.
   قوانین کار

در فصــل پنجــم قانــون کار در مــاده ۱۱۹، وزارت کار و امــور 
اجتماعــی موظــف شــده بــرای ایجــاد مراکــز خدمات اشــتغال 
در سراســر کشــور اقــدام کنــد و مراکــز خدمــات موظفنــد تــا 
ضمــن شناســایی زمینه هــای ایجــاد کار و برنامه ریــزی بــرای 
ــه  ــکاران ب ــی بی ــام و معرف ــرای ثبت ن فرصت هــای اشــتغال ب
مراکــز کارآمــوزی )در صــورت نیــاز بــه آمــوزش( یــا معرفــی 
ــدام  ــی اق ــی، کشــاورزی و خدمات ــدی، صنعت ــز تولی ــه مراک ب

کننــد. در تبصــره دیگــری از ایــن مــاده قانونــی آمــده اســت: 
ــه  ــف ب ــتان ها موظ ــز اس ــتغال در مراک ــات اش ــز خدم مراک
ایجــاد دفتــری تحــت عنــوان دفتــر برنامه ریــزی و حمایــت از 
اشــتغال معلــوالن خواهنــد بــود و تمامــی موسســات در ایــن 

مــاده موظــف بــه همــکاری با دفاتــر مزبــور هســتند. همچنین 
ــی  ــرکت های تعاون ــاد ش ــا در ایج ــت ت ــف اس ــت موظ دول
)تولیــدی، کشــاورزی، صنعتــی و توزیعــی(، معلــوالن را مــورد 
حمایــت قــرار دهــد و در تبصــره دیگــری نیــز بــه ایــن موضــوع 

اشــاره دارد کــه وزارت کار و امــور اجتماعــی مکلــف اســت تــا 
ــی  ــهیالت رفاه ــراری تس ــت برق ــای الزم را در جه آیین نامه ه
مــورد نیــاز معلــوالن شــاغل در مراکــز انجــام کار بــا نظرخواهــی 
 از جامعــه معلــوالن ایــران و ســازمان بهزیســتی کشــور تهیــه 

کند و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
  اشتغال معلوالن

ــوالن  ــتغال معل ــرای اش ــون ب ــه در قان ــی ک ــه الزامات ــا هم  ب
وجــود دارد متاســفانه اشــتغال ایــن قشــر جامعه با مشــکالت 
بســیاری همــراه اســت. بســیاری از معلــوالن حتــی با داشــتن 
آوردن شــغل  بــه دســت  از  دانشــگاهی  بــاالی  مــدارک 
 محرومنــد. جــا دارد مســئوالن بــا نگاهــی دقیق تــر بــه قانــون 
و اجــرای راهکارهایــی، زمینــه را دســت کم برای خوداشــتغالی 
معلــوالن فراهــم کننــد. مســلما پرداخــت کمک هزینه هــا 
رخــوت  ســبب  بلکــه  نمی کنــد،  دوا  را  دردی   نه تنهــا 
ــد  ــفکر خواه ــا و خوش ــوالن پوی ــیاری از معل ــتی بس و سس
ــی  ــای دادن ماه ــه ج ــت ب ــه دول ــت ک ــر اس ــه بهت ــد. چ  ش
ــا تکیــه بــر  ماهیگیــری را بــه معلــوالن یــاد دهــد تــا خــود ب
ــا  ــه بس ــود و چ ــتغال خ ــه اش ــد زمین ــان بتوانن توانایی هایش

ــد.  ــراد دیگــر را فراهــم کنن اف
در کنــار این هــا الزم و ضــروری اســت امکانــات شــهری 
بــرای عبــور و مــرور و زندگــی معلــوالن مناسب ســازی شــود. 
ــا  ــول در کشــور م ــک معل ــه ی جــای بســی تاســف اســت ک
 امــکان اســتفاده از بســیاری وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
را نــدارد یــا بــه ســختی می توانــد از یــک پیــاده رو عبــور کنــد؛ 
ــا و  ــام اتوبوس ه ــدن تم ــد لن ــهری مانن ــه در ش ــی ک در حال
ــوالن  ــرور معل ــور و م ــرای عب ــا ب ــه پیاده روه تاکســی ها و هم

ــت. ــده اس ــازی ش مناسب س

کیمیای وطن بررسی کرد:

اشتغال معلوالن، کالف سردرگم

رییــس ســازمان مــدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــنین  ــی از س ــای خارج ــوزش زبان ه ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــورد موافق ــتانی م ــم و از پیش دبس ک
ــز  ــتان و مرک ــن دبس ــا چندی ــت: ب ــت، گف ــوع اس ــوده و ممن نب
پیش دبســتانی کــه اقــدام بــه آمــوزش زبان هــای خارجــی 
ــی  ــاره چگونگ ــرد، درب ــه گ ــم. مرضی ــورد کرده ای ــد، برخ کرده ان

آمــوزش  بــه  تنوع بخشــی  در  مشــارکت 
زبان هــای خارجــی بــا توجــه بــه تاکیــد 
مقــام معظــم رهبــری اظهــار کــرد: مــا آمــاده 
ــان تحــت  ــا در آموزشــگاه های زب هســتیم ت
پوشــش آمــوزش و پــرورش همچــون کانون 
ــه  ــون فرانس ــری چ ــای دیگ ــان، زبان ه  زب
ــم.  ــه کنی ــی را ارای ــی و آلمان ــی، ایتالیای عرب
ــز در  ــی نی ــدارس غیردولت ــزود: در م وی اف
ــوزش  ــی آم ــورای عال ــب ش ــورت تصوی ص

ــوزش  ــم آم ــوع، می توانی ــن موض ــتقبال از ای ــرورش و اس و پ
زبان هــای خارجــی را عــالوه بــر زبــان انگلیســی داشــته باشــیم 

ــم.  ــی کرده ای ــالم آمادگ ــم اع ــال ه ــوص قب ــن خص و در ای
رییــس ســازمان مــدارس غیردولتــی و توســعه مشــارکت های 

ــوزش  ــر آم ــی ب ــری مبن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب ــی در پاس مردم
ــال  ــت: در ح ــتانی گف ــز پیش دبس ــی در مراک ــای خارج زبان ه
دبســتان ها  و  پیش دبســتانی  مراکــز  از  تعــدادی  حاضــر 
ــعی  ــه س ــد ک ــی می کنن ــای خارج ــوزش زبان ه ــه آم ــدام ب اق
ــوع اســت.  ــرا ایــن کار ممن ــا آن هــا برخــورد کنیــم؛ زی ــم ب کردی
ــی  ــای خارج ــوزش زبان ه ــروع آم ــا ش ــرورش ب ــوزش و پ آم
نیســت  موافــق  پیش دبســتانی  دوره   از 
ــاالی سیاســت گذاری در  ــد ســطوح ب و بای

ــد.  ــری کنن ــم گی ــاره تصمی این ب
گــرد در ادامــه بــا بیــان اینکــه حــدود 
یــک میلیــون و 300 هــزار دانش آمــوز 
ــغول  ــی مش ــه غیردولت ــزار مدرس در ۱2 ه
ــه تحصیــل هســتند، اظهــار کــرد: شــمار  ب
بــا  غیردولتــی  مــدارس  دانش آمــوزان 
 2 بــه  پیش دبســتانی ها  آمــار  لحــاظ 

نفــر می رســد.  میلیــون 
ــدارس  ــر م ــه ب ــارت همه جانب ــدارس، نظ ــام م ــل ثبت ن  در فص
ــت  ــف در دریاف ــه تخل ــروز هرگون ــری از ب ــور جلوگی ــه منظ را ب

ــع ــم. ربی ــوب داری ــهریه مص ش

آموزش زبان خارجی در مراکز پیش دبستانی ممنوع است
جانشــین ســتاد کل نیروهــای مســلح موضــع ســتاد را در قبــال 
رد الیحــه احــکام دایمــی شــدن برنامه هــای توســعه کشــور از 
ســوی شــورای نگهبــان، طــرح کاهــش زمــان جانبــازی، آزادگــی 
ــریح  ــربازی تش ــت س ــدی از معافی ــرای بهره من ــی ب و رزمندگ
کــرد. جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح دربــاره موضــع ســتاد کل دربــاره رد ایــن الیحــه افــزود: 

در مــاده ۵ ایــن الیحــه آمــده بــود کــه بــرای 
جانبــازی  درصــد  ســربازی  از  معافیــت 
ــش  ــد کاه ــه ۱0 درص ــد ب ــدران از 2۵ درص پ
ــا  ــی ی ــدت آزادگ ــول م ــن ط ــد؛ همچنی یاب
ــه ۱2  ــاه ب ــاه و 30 م ــز از 2۴ م ــی نی رزمندگ
مــاه کاهــش پیــدا کنــد کــه شــورای نگهبــان 
در مجمــوع بــا ایــن الیحــه موافقــت نکــرده 
و بالطبــع طــرح مذکــور نیــز از ســوی شــورای 

نگهبــان رد شــد. 
ــا بیــان اینکــه بخشــی از تــوان رزمــی  ســردار موســی کمالــی ب
ــا  ــه ی ــان وظیف ــای مســلح را کارکن ــروی انســانی در نیروه و نی
ــش  ــربازان نق ــت: س ــوند، گف ــامل می ش ــربازان ش ــان س هم
کلیــدی در نیروهــای مســلح دارنــد و لــذا هــر طــرح و الیحــه ای 

ــوان  ــه ت ــود، ب ــه ش ــان وظیف ــداد کارکن ــش تع ــبب کاه ــه س ک
ــاره آن  ــری درب ــذا تصمیم گی ــد؛ ل ــه می زن ــور صدم ــی کش رزم

ــا هماهنگــی ســتاد کل نیروهــای مســلح باشــد.  ــد ب بای
ســردار کمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه دربــاره ایــن طــرح نظر ســتاد 
ــی در  ــدون هماهنگ ــده و ب ــیده نش ــلح پرس ــای مس کل نیروه
مجلــس تصویــب شــد، اظهــار کــرد: بــه همیــن دلیــل ســتاد کل 
موافــق آن نبــود. از نظــر مــا ایــن موضــوع بــا 
توجــه بــه حساســیت هایی کــه دارد، بایــد در 
جلســه مشــترک مــورد بررســی قــرار گیــرد 
ــود.  ــری ش ــاره آن تصمیم گی ــپس درب و س
کمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر 
ــا عــدم موافقــت  ــر ســر موافقــت ی بحــث ب
بــا ارایــه تســهیالت ســربازی بــه فرزنــدان و 
خانواده هــای جانبــازان، آزادگان و رزمنــدگان 
ــا  ــت: در حــال حاضــر بحــث م نیســت، گف
بــر ســر تشــریفات ایــن طــرح اســت کــه بــدون هماهنگــی مــا 
انجــام شــده کــه امیدواریــم مجلــس نظــرات ســتاد کل را اخــذ 
ــب  ــن طــرح پــس از اخــذ نظــرات کارشناســی تصوی ــد و ای کن

شــود. مهــر

 درمان سرطان 
در کشور استاندارد می شود

رییــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت از اجــرای طــرح 
ــت  ــود وضعی ــتای بهب ــرطان در راس ــرزمینی س ــش س آمای
بیمــاران و افزایــش طــول عمــر آن هــا خبــر داد. دکتــر 
ــرزمینی  ــش س ــرح آمای ــات ط ــاره جزیی ــق درب ــی مطل عل
ســرطان گفــت: مــا بــرای بهبــود وضعیــت بیمــار و همچنیــن 
 افزایــش طــول عمــر آن هــا بایــد در حــوزه تشــخیص
درمــان، توســعه مراکــز و همچنیــن در دســترس بــودن 
خدمــات  استانداردســازی  ســرطان،  درمــان   خدمــات 
انجــام  اقدامــات مهمــی  انســانی  نیروهــای  و توســعه 
دهیــم. در همیــن راســتا، بــرای توســعه مراکــز ســطح 
کشــور، طرحــی بــه نــام آمایــش ســرزمینی ســرطان انجــام 
داده ایــم کــه یکــی از اهــداف آن بررســی وضعیــت موجــود 
ــانی  ــروی انس ــی و نی ــای فیزیک ــزات، فض ــاظ تجهی ــه لح ب
ــا  ــود ب ــه موج ــدی ســنجش فاصل ــزود: گام بع ــود. وی اف ب
ــا بررســی ســاختارهای موجــود  وضعیــت مطلــوب اســت. ب
در دنیــا، نتایجــی بــه دســت آوردیــم و توانســتیم وضعیــت 
 مطلــوب در زمینــه میــزان تجهیــزات و نیــروی انســانی 
را مشــخص کنیــم. مطلــق همچنیــن بــه اســتفاده از ســامانه 
اطالعــات جغرافیایــی در ســطح کشــور بــرای توزیــع مناســب 
تجهیــزات و امکانــات اشــاره کــرد و ادامــه داد: ایــن خدمــات 
ــن  ــق ای ــده اند. طب ــف ش ــز تعری ــدی مراک ــب تیپ بن در قال
ــرپایی  ــری س ــات غربالگ ــپ ۱ خدم ــز تی ــدی، مراک طبقه بن
و شــیمی درمانی، تیــپ 2 خدمــات درمانــی و تیــپ 3 

ــنا ــد. ایس ــه می کنن ــرطان را ارای ــع س ــات جام خدم

سیاست های غلط در سقط جنین
از  انتقــاد  بــا  زنــان  فرهنگی اجتماعــی  شــورای  رییــس   
ــن  ــقط جنی ــه س ــکی در زمین ــز پزش ــی مراک ــت های بعض سیاس
گفــت: در بعضــی مراکــز درمانــی و مطب ها شــرایط ســقط قانونی 
را بــرای مــادر و فرزنــد فراهــم می کننــد. کبــری خزعلــی بــا اظهــار 
تاســف از وجــود آمــار حــدود 220 هــزار ســقط در ســال گذشــته 
ــتند  ــی هس ــا و کودکان ــدان م ــا فرزن ــی از این ه ــه داد: برخ ادام
کــه در یــک تبانــی بیــن مــادر و پزشــک جــان خــود را از دســت 
می دهنــد. از آنجــا کــه مــادران بــه دلیــل تصمیمــی کــه گرفته انــد 
هیــچ گاه آن را فــاش نمی کننــد و پزشــکان نیــز بــه دلیــل پولــی 
ــد ــودداری می کنن ــات خ ــه اطالع ــد، از ارای ــت کرده ان ــه دریاف  ک

وزارت بهداشــت بایــد پیگیــر ایــن مســئله باشــد. وزارت بهداشــت 
مســئول ســالمت جامعــه اســت؛ امــا از کنــار مــرگ روزانــه هــزار 
ــی  ــذرد. حت ــی می گ ــه راحت ــن ب ــقط جنی ــاه در س ــودک بی پن ک
ــد  ــه می کنن ــا توصی ــه خانواده ه ــا ب ــی و مطب ه ــز درمان گاه مراک
ــادی از خانواده هــای  ــد. مــوارد زی ــد خــود را ســقط کنن کــه فرزن
مذهبــی بــه مــا مراجعــه می کننــد و اظهــار درماندگــی می کننــد؛ 
زیــرا از یــک ســو راضــی بــه ســقط جنیــن نیســتند و از ســویی بــه 
آن هــا گفتــه شــده کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت موازیــن غربالگری 

فرزندشــان مشــکالت ســالمتی دارد. خبــر فارســی

اخبار کوتاه 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 در آموزش و پرورش

ــوزش و  ــالمت وزارت آم ــی و س ــاون تربیت بدن مع
پــرورش، برنامه هــای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی بیــن دانش آمــوزان را تشــریح کــرد. 
مهــرزاد حمیــدی دربــاره پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی در مــدارس گفــت: نهضــت فرهنگــی 
ــن  ــا والدی ــترده و ب ــدارس گس ــگیری را در م پیش
وی  کرده ایــم.  برقــرار  تعامــل  خانواده هــا  و 
افــزود: بروشــور و محتواهــای آموزشــی را جــدا 
ــار  ــان در اختی ــت معلم ــن خدم ــای ضم از دوره ه
آنــان قــرار دادیــم. معــاون تربیــت  بدنــی و ســالمت 
ــن ۵  ــرد: بی ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ ــر آم وزی
آموزشــی  بســته های  والدیــن،  از  نفــر  میلیــون 
توزیــع  اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری 
کردیــم. همچنیــن نمایشــگاه ســیار و ثابــت نیــز در 
ــه داد:  ــدی ادام ــد. حمی ــی ش ــتان ها پیش بین اس
ــمت  ــه س ــد ب ــف می خواهن ــای مختل ــر حوزه ه اگ
ــزی  ــی برنامه ری ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش
ــد. ــروع کنن ــرورش ش ــوزش و پ ــد از آم ــد، بای کنن

اجرای سومین مرحله طرح سراسری 
مبارزه با قاچاق

ــا قاچــاق کاال و ارز آگاهــی  ــارزه ب رییس پلیــس مب
ــه طــرح سراســری  ناجــا از اجــرای ســومین مرحل
مبــارزه بــا قاچــاق خبــر داد و گفــت: افزایــش 
هزینه هــای جــرم بــا اجــرای طرح هــای فــوق 
از راهبردهــای عملــی پلیــس اســت. ســرهنگ 
کارآگاه مهــدی قدمــی، از اجــرای ســومین مرحلــه 
ــا  ــا قاچــاق کاال و ارز ب از طــرح سراســری مبــارزه ب
ــی  ــای نفت ــاق فرآورده ه ــا قاچ ــورد ب ــت برخ  اولوی
ــر داد. وی  ــوخت خب ــبکه س ــارج از ش ــع خ و توزی
بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از اردیبهشــت ماه ســال 
ــت ــده اس ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــاری ب  ج
افــزود: تشــدید مبــارزه بــا قاچــاق، عرضــه خــارج از 
ــب  ــراد فرصت طل ــا اف ــورد ب ــوخت و برخ ــبکه س ش
ــه  ــدام ب ــی اق ــای نظارت ــتفاده از خأله ــا اس ــه ب ک
قاچــاق و عرضــه خــارج از شــبکه فرآورده هــای 
نفتــی می کننــد، از اهــداف اجــرای ایــن طــرح 
ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب ــس مب اســت. رییس پلی
ــدگان  ــر مصرف کنن ــارت ب ــرل و نظ ــرد: کنت ــان ک بی
ــی ــدی، صنعت ــرکت های تولی ــوخت )ش ــده س  عم

عرضــه  جایگاه هــای  نیروگاه هــا،  کشــاورزی، 
نیــز  سوخت رســان...(  تانکرهــای  و  ســوخت 

بخشــی از رونــد اجــرای ایــن طــرح اســت.

اخبار کوتاه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بموجب  دو برگ استشهاد محلی خانم بهجت نجفی شلمزاری فرزند عباسقلی مالک ششدانگ یکبابخانه پالک 

۱03۵3/۴۴00 واقع  در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه 320 دفتر 6۱8 شماره ثبت ۱23300 و بنامش سابقه 

ثبت و بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نمود لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱20 

آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 

( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 

اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 83۹۱/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال 

شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص  پرونده کالسه ۹۵-83 خواهان رضا آذری دادخواستی مبنی بر : مطالبه وجه دو فقره سفته به 

طرفیت خشایار حمیدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۴/30 ساعت 8:30 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  باتوجه به مجهول  صبح تعیین گردید 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی 

مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ..... شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره : 7۹۴2/م الف مدیر دفتر شعبه ۱03 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه ۹۵۱0۱003۵۱۴02۵6۵شماره پرونده ۹۴0۹۹803۵۱۴007۴۵شماره بایگانی ۹۴08۱۵تاریخ 

خوانده/متهم   طرفیت  به  دادخواستی  ایران   بیمه  سهامی  /شاکی شرکت  ۹۵/3/۱6خواهان  تنظیم 

مسلم یرفی به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه بابت ...ومطالبه خسارت دادرسی  

به شعبه ۱۴دادگاه عمومی  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم 

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در- خ اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری 

کل استان- طبقه 3–اتاق 323ارجاع وبه کالسه ۹۴0۹۹803۵۱۴007۴۵ثبت گردیده وقت رسیدگی 

۹۵/۴/22ساعت ۱2:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست 

خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورمدنی ودستور 

دادگاه مراتب یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  پس از نشر 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  به دادگاه مراجعه وضمن  از مفاد آن  آگهی واطالع 

وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.

منشی شعبه۱۴ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اصفهان  –م الف 800۱

اخطار اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:محمد  نام خانوادگی :منتظری  نام پدر :حسین علی   نشانی :نجف آباد 

خ امام جنب بنیاد شهید پ۱02–مشخصات محکوم علیهم :۱- نام: مهران  نام خانوادگی :عشقی  نام 

پدر :علی   .نشانی محل اقامت : مجهول المکان2- نام: سیاوش نام خانوادگی : جباری  فرزند:محمد 

به:به موجب در خواست  : تهران تهران سر خ 26 پ2۹واحد ۱3 محکوم  اقامت  جواد نشانی محل 

 .۹۱0۹۹703۵2۴0۱70۹ مربوطه  دادنامه  ۹۵۱00۹03۵2۴000۹8وشماره  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای 

محکوم علیهم متضامنا  محکوم است به پرداخت ۱-مبلغ 260/000/000لاير بابت اصل خواسته وجه 

دادرسی  بابت خسارت  ۵/2۵0/000لاير  2.مبلغ  8۴۵۹۵0-۹0/۱0/30و۹0/۹/30-8۴۵۹۴7-   چکهای 

3- تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له وهمچنین محکوم 

تبصره  رعایت  االجرای دولتی در حق صندوق دولت ضمنا  بابت حق  ۱3/000/000لاير  مبلغ  بپرداخت 

2ماده 306ق آ.د.م الزامی است محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ۱0روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 3۴قانون اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- 

مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه 

نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر 

منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه های مالی 

واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به هر نحو 

نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 

قضایی ارائه نمادید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱3۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 

۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴  ( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 2۱قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱3۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود 

)تبصر۱ ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه2۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –محمد عارف رئیس دادگاه علی 

رئیسی  –م الف7۹8۴

اخطار اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:علی   نام خانوادگی :حاجی محمدی   نام پدر :محمد باقرنشانی :اصفهان 

زهره   نام:   -۱: علیهم  محکوم  0۹۱3666۴۹۱7–مشخصات  پ۱63همراه  سپاه  –خ  اصفهان  خانه   –

نام خانوادگی :زارعی  نام پدر :عبداله   .نشانی محل اقامت : مجهول المکان2- نام: شیر علی نام 

خانوادگی : علی خانی   فرزند:محمد علی نشانی محل اقامت : اصفهان -ملک شهر –شهرک نگین 

بعد از میدان فیروزه- کوی ۱2-انتهای کوچه ۱0فیروزه- سمت چپ خانه آخر- ط دوم پ۱8)فعال 

ساکن زندان مرکز اصفهان (محکوم به:به موجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره دادنامه 

۹۴0۹۹703۵۱۵020۱۹ محکوم علیهم متضامنا  محکوم هستند  به پرداخت ۱-مبلغ ۱/000/000/000لاير 

بابت اصل خواسته 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید۹۴/6/۱6 تا زمان  وصول که برمبنای 

تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید .3- مبلغ 8۵0/000 بابت هزینه نشر آگهی 

۴- مبلغ 3۱/2۱0/000لاير بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و۵- نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت .رای صادره غیابی است .

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ۱0روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 

3۴قانون اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای 

باید ظرف  باید  نداند  اجرائیه  به  قادر  را  باشد چنانچه خود  آن میسر  از  به  واستیفائ محکوم  حکم 

30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 

وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 

زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نمادید 

مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون  )ماده 8و3  بازداشت می شود  له  در خواست محکوم  به  واال 

حبس  حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  ازاعالم کامل  علیه  محکوم  ۱3۹۴(۴-خودداری 

تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده ۱6قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴  ( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به 

نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 

جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 2۱قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱3۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود )تبصر۱ ماده 

فرزند محمد  آقای حاج علی محمدی   : دادگاه  رای  مالی ۱3۹۴(  اجرای محکومیت  نحوه  3قانون 

فرزند محمد  علی خانی  علی  وآقای شیر  کننده-  عبداله –صادر  فرزند  زارعی  زهره  به طرفیت  باقر 

علی –ضامن –دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد لاير وجه یک فقره چک به شماره 

دادرسی  خسارت  انضمام  به  ایران  ملی  بانک  عهده  0۱۱0۱36732000به  جاری  ۵7۱2۹-۹۴/6/۱6از 

وتاخیر تادیه تقدیم نموده لست خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت 

نکرده وایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند باعنایت به مراتب فوق  خواسته ثابت مستندا 

ماده  مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  ی  دادگاهها  دادرسی  آیین  ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22قانون  مواد  به 

تجارت خواندگان  آن 2۴۹و3۱۴و۴03قانون  واستفسایه  ماده 2قانون صدور چک  الحاقی  20وتبصره 

رامتضامنا به پرداخت  یک میلیارد  لاير بابت اصل خواسته ،خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

تازمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مر کزی جمهوری اسالمی محاسبه خواهد گردید و کلیه 

خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی وسی ویک میلیون ودویست وده هزار لاير بابت هزینه 

دادرسی  در حق خواهان محکوم  می نماید . رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل اعتراض واخواهی 

در همین شعبه وسپس ظرف 20روزپس از انقضای مهلت واخواهی  قابل  اعتراض در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان است

رئیس  شعبه۱۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –محمد رضا راجی   –م الف7۹73

آگهی حصر وراثت
آقای خلیل شریفیان دارای شناسنامه شماره 6۴۹3 به شرح دادخواست به کالسه ۱۴7/۹۵ ش ح 

۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر 

عباس شریفیان بشناسنامه 6600۱۹6۹۴7 در تاریخ ۱3۹۵/02/۱۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- خلیل شریفیان فرزند صادق ش.ش 6۴۹3 

انجام  با  اینک  متوفی(  )مادر   ۴۹ ش.ش  رضا  فرزند  دستجردی  عادلی  فاطمه  متوفی()2(  )پدر 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/3۱0/م الف به تاریخ ۹۵/03/22

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مجید فتحی حسن آبادی به نشانی خورزوق شهرک سیمرغ خ عالمه امینی 

محمدی 3 شرقی محکوم علیه: امیر محمد شیرانی نژاد به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی  شماره ۵26 به تاریخ ۹۴/۱۱/۱8 حوزه 6 شورای حل اختالف برخوار محكوم 

عليه محکوم است به :حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو سپند PK  مدل ۱383 

به شماره 77- 838 د 3۵ به نام محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ۱70000 ریال بابت هزنه دادرسی در 

حق خوهان رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعالم کند.  

دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/30۵/م الف به تاریخ ۹۵/02/03

دادنامه
خواهان : آقای علی محمد رضا لطفی فرزند عبداله به نشانی خورزوق بلوار ولیعصر ک مسجد همت 

منزل حبیب سعیدی خوانده: آقای هوشیار کرمی فرزند محمد عارف به نشانی اصفهان غرضی خ 

خردمند ک حکمت مجتمع میالد بلوک B واحد 262  خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به

رای دادگاه در خصوص دعویآقای محمد رضا لطفی فرزند عبداله به طرفیت آقای هوشیار کرمی فرزند 

محمد عارف به خواسته صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دادنامه شماره ۹30۹۹737۵۱800۱۵2 

دادگستری  جزائی   ۱0۱ شعبه   ۹300۴۴ بایگانی  شماره  به  پرونده  در  صادره   ۱3۹3/0۱/30 مورخ 

شهرستان برخوار اظهارات ایشان استشهادیه محلی و مودای شهادت شهود که همگی حکایت از عدم 

تمکن مالی خواهان در پرداخت محکوم به دادنامه مزبور به صورت یکجا دارد دعوی خواهان را وارد 

و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱ ، 20، 23 ، 37 قانون اعسار مصوب ۱3۱3 و مواد 6 و ۱۱ 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱3۹3 و با احراز اعسار خوهان از پرداخت محکوم 

به دادنامه فوق الذکر بصورت یکجا و توان پرداخت آن به صورت اقساطی نامبرده را به پرداخت یک 

چهارم دیات نقدا و بقیه بصورت اقساط ماهانه هر ماه دو میلیون و پانصد هزار ریال با بیست در صد 

اضافه در هر سال به مبلغ مذبور تا استهالک محکومیت در حق خوانده محکوم می نماید. رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر  شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/306/م الف به تاریخ  ۹۵/03/22

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 شاکی : آقای سجاد صالحی دادخواستی به طرفیت متهم : آقای غالمرضا نعلچی فرد فرزند علی 

به خواسته معامله صوری به قصد فرار از دین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱0۱ جزایی سابق (  واقع در شهرستان 

برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹۴0۹۹837۵23006۴2 - ۹۴۱67۵  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

۱3۹۵/0۵/۱7 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر 

آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/308/م الف به تاریخ ۹۵/03/20

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم : سید عباس محمدیان اصفهانی فرزند سید حسین به نشانی 

حبیب آباد ک سپاهان بعداز باسکول درب اول جنب باربری امینی  مشخصات محکوم علیه/محکوم 

علیهم: محمد علی الماسی فر فرزند قاسمعلی به نشانی مجهول المکان نماینده قانونی احمد ادهم 

زاده سید عباس به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی جنب بانک تجارت بن بست اسالمی پالک 

3۱۵ وکیل آقای سید عباس محمدیان اصفهانی

محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره۹۵۱00۹37۵۱300033 دادنامه  مربوطه 

۹۴0۹۹737۵۱300827 محکوم علیه  محکوم است به پرداخت شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 

تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ۹۴/02/06 لغایت هنگام 

وصول و مبلغ ۱۹8۵000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2322000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 

مرحله بدوی در حق محکوم له و پرداخت یک بیستم از محکوم بخ بعنوان حق االجرا در حق صندوق 

روز  ده  ۱- ظرف  اجرائیه:  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه محکوم  است.محکوم  غیابی  رای  دولت 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 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 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 می شود )مواد 

8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 

شود .) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(.

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/3۱۱/م الف به تاریخ ۹۵/0۱/23

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  ۹۵0۹۹803۵8۱000۹0شماره  پرونده  خواست۹۵۱0۴603۵8۱0000۹شماره  در  شماره 

۹۵00۹۴تاریخ تنظیم۹۵/3/۱6نظر به اینکه آقای سید اوسط حسینی فرزند عباس متهم به فروش 

مال غیر به شماره ۹۵00۹۴ شعبه دوم باز پرسی دادسرای اصفهان می باشد ووقت حضور ظرف یک 

ماه پس از انتشار آگهی می باشد باتوجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده ۱7۴قانون مدنی 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیر االنتشار طبع ونشر می شودواز متهم 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند ودر صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  شد 

عبد الحسین مرادی -بازپرس شعبه 2دادسرای اصفهان -م الف 7۹۹2

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  ۹۴0۹۹803۵8۱00۹۵۱شماره  پرونده  خواست۹۵۱0۴603۵8۱000۱0شماره  در  شماره 

به  به کالهبرداری   متهم  علی   فرزند  زکی   ایرج  آقای  اینکه  به  تنظیم۹۵/3/۱7نظر  ۹۴۱036تاریخ 

شماره ۹۴۱036 شعبه دوم باز پرسی دادسرای اصفهان می باشد ووقت حضور ظرف یک ماه پس از 

انتشار آگهی می باشد باتوجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده ۱7۴قانون مدنی دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیر االنتشار طبع ونشر می شودواز متهم مذکور دعوت 

به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند ودر صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  شد 

عبد الحسین مرادی -بازپرس شعبه 2دادسرای اصفهان -م الف 7۹۹3

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  ۹۵0۹۹86836700023شماره  پرونده  ۹۵۱0۱06836670۱82۴شماره  ابالغیه  شماره 

خوانده/ طرفیت  به  دادخواستی  زاده   هاشم  /شاکی کبری  ۹۵/3/۱۱خواهان  تنظیم  ۹۵002۵تاریخ 

متهم حسین هاشم زاده به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان 

اصفهان)مجتمع  به شعبه 7دادگاه خانواده  شهرستان  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 

شهید قدسی(واقع در اصفهان –خ میر فندرسکی )خ میر (حد فاصل چهار باغ باال وپل میر – مجتمع 

۹۵0۹۹86836700023ثبت  وبه کالسه  20۵ارجاع    شماره  اتاق  دوم  –طبقه  قدسی  شهید  قضایی 

گردیده که وقت رسیدگی آن۹۵/۵/2وساعت ۱۱:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 

خوانده /متهم ودر خواست  خواهان/شاکی  وبه تجویزماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 

وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت  در جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند/

متهم  پس از آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان )مجتمع شخید قدسی( م الف7۹8۹

تغییر شرایط  معافیت سربازی منتفی شد



تغذیه هنگام افطار        

ــامل  ــد ش ــار نبای ــای افط ــف غذا ه ــل مختل ــه دالی ب
ــرا: ــد؛ زی ــنگین باش ــم و س ــی، حجی ــای اصل غذا ه

 -معــده مدتــی خالی بوده اســت و نباید بــه یکباره آن 
را به فعالیت واداشت.

-بایــد معــده آمادگــی پذیــرش شــام را داشــته 
ــد. باش

-ابتــدا بــا مقــداری آب گــرم و خرمــا، خــوردن را آغــاز 
. کنید

توصیــه  حبوبــات  بــدون  کمــی  آش  -خــوردن 
. د می شــو

-از غذا های بدون چربی در افطار استفاده کنید.
ــواع  ــل، بســتنی، چیپــس، ان ــواع آجی -از خــوردن ان
گوشــت، پنیــر، ماســت و شــیر پرچــرب هنــگام افطار 

بپرهیزیــد.
-در خــوردن شــیرینی ها در موقــع افطــار افــراط 
بــه جــای قند هــای  از قند هــای ســاده  نکنیــد؛ 
ــزان الزم  ــه می ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــتفاده کنی ــب اس مرک

ــد. ــرف کنی ــام ص ش
-در خــوردن نوشــیدنی زیــاده روی نکنیــد؛ زیــرا مانــع 

شــام خــوردن خواهــد شــد.
تغذیه هنگام شام

ــه  ــد فاصل ــعی کنی ــد س ــه ش ــه گفت ــور ک -همان ط
ــد. ــاه باش ــام کوت ــار و ش ــن افط بی

-قبل از شام آب ننوشید.
-اگــر حجــم غــذای شــام بیــش از حــد باشــد، هــم 
ــع  ــم مان ــد، ه ــرار می ده ــر ق ــت تااثی ــواب را تح خ
خــوردن غــذا هنــگام ســحر خواهــد شــد و هــم تکــرار 
ــی را در  ــای گوارش ــروز بیماری ه ــوء هاضمه و ب آن س

ــی دارد. پ
ــد آنقــدر کنتــرل شــده باشــد کــه  -حجــم شــام بای

ــرد. ــا را نگی ــوردن میوه ه ــو خ جل
-اگــر بعــد از شــام قصد خــوردن تنقــات را داریــد، از 

قبــل میــزان شــام را کنتــرل کنید.
ــه  ــایان ماحظ ــحری ش ــوردن س ــاره خ ــه درب -آنچ

ــت. ــادق اس ــم ص ــام ه ــاره ش ــت  درب اس
pezeshkan.org:منبع

ماه رمضان

دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در الین 
فــردی کــه در شــبکه اجتماعــی الیــن اقــدام 
ــی از شــهروندان  ــرای یک ــه ایجــاد مزاحمــت ب ب
ــان  ــای اصفه می کــرد، توســط مامــوران پلیــس فت

شناســایی و دســتگیر شــد. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی، معــاون اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: در 
ــر  ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش ــکایت یک ــان ش جری
اینکــه فــردی ناشــناس در شــبکه اجتماعــی الیــن 
بررســی  می کنــد،  ایجــاد  مزاحمــت  وی  بــرای 
موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا قــرار 

ــت.  گرف
وی بیــان داشــت: شــاکی مدعــی بــود مدتــی 
ــرای  ــن ب ــی الی اســت شــخصی در شــبکه اجتماع
وی پیام هــای توهین آمیــز و غیراخاقــی ارســال 
می کنــد و ایــن امــر باعــث خدشــه وارد شــدن بــه 
ــده  ــرای او ش ــت ب ــن مزاحم ــروی وی و همچنی آب
ــی  ــات فن ــام اقدام ــا انج ــزود: ب ــت. کریمی اف اس
ــه  ــد ک ــتگیر ش ــایی و دس ــم شناس ــی مته و پلیس
ــزه ارتکابــی  ــه ب ــه عمــل آمــده ب در بازجویی هــای ب

ــرد.  ــراف ک اعت
ســرهنگ کریمــی  ضمــن اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
ــع  ــه مراج ــم ب ــکیل و مته ــده تش ــوص پرون خص
ــرد:  ــان ک ــر نش ــد، خاط ــل داده ش ــی تحوی قضای
طبــق مــاده 18 قانــون جرایــم رایانــه ای هــر کــس 
ــی  ــا مخابرات ــه ای ی ــامانه های رایان ــیله س ــه وس ب
اکاذیبــی را منتشــر کنــد، افــزون بــر اعــاده حیثیــت 

ــود. ــوم می ش ــدی محک ــزای نق ــس و ج ــه حب ب

 تصادفات جاده های اصفهان 
2 کشته و 3 مجروح برجای گذاشت

ــای  ــی در جاده ه ــه رانندگ ــوع دو حادث ــر وق  در اث
 اســتان، دو نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد 
و ســه نفــر بــه شــدت مجــروح و روانــه بیمارســتان 

 . ند شد
  ســرهنگ جهانگیرکریمــی، معــاون اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: ســاعت 
مامــوران  گذشــته،  روز  صبــح  دقیقــه   50 و   10
یــک  واژگونــی  از  »اصفهان-شــیراز«  پلیــس راه 
دســتگاه ســواری پیــکان در محــور »نصیرآباد-قلــه 
ــزام  ــل اع ــه مح ــرعت ب ــه س ــر و ب ــا خب ــپید« ب س

ــدند.  ش
وی ادامــه داد: متاســفانه در اثــر ایــن حادثــه 
رانندگــی کــه بــه علــت عــدم توجــه بــه جلــو اتفــاق 
افتــاده بــود، راننــده پیــکان جــان خــود را از دســت 

ــه شــدت مجــروح شــدند.  ــز ب ــر نی داد و دو نف
ســرهنگ کریمــی بیــان داشــت: همچنیــن در 
حادثــه ای دیگــر کــه در جــاده »ســیمان ســپاهان« 
ــت  ــک وان ــا ی ــز ب ــون بن ــک کامی ــاد، ی ــاق افت اتف
ــاله آن  ــین 15 س ــه سرنش ــرد ک ــورد ک ــاد برخ زامی

ــد.  ــروح ش ــدت مج ــه ش ــده ب ــرد و رانن ــوت ک ف
ــان  ــت: کارشناس ــار داش ــی  اظه ــام انتظام ــن مق ای
 پلیــس راه علــت وقــوع ایــن حادثــه رانندگــی 
را عــدم رعایــت فاصلــه طولــی توســط کامیــون بنــز 

ــد.  ــام کرده ان اع
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
پایــان خاطرنشــان کــرد: حــوادث  اصفهــان در 
رانندگــی ضررهــای جانــی و مالــی جبران ناپذیــری 
ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــه وس ــدگان کلی ــه  رانن دارد ک
ــررات رانندگــی، ســرعت  ــه مق ــت کلی ــا رعای ــد ب  بای
 مطمئنــه و مجــاز، توجــه کامــل بــه جلــو و اطــراف
اطمینــان از ســالم بــودن وســیله نقلیــه و ســامت 
ــا ان شــاء هللا  ــد ت ــده و ..... رانندگــی کنن خــود رانن

شــاهد وقــوع حــوادث تلــخ رانندگــی نباشــیم. 

حمل 100 کیلو تریاک 
در پوشش بار سنگ آهن 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
ــه طــرز  ــاک کــه ب ــو تری اصفهــان از کشــف 100 کیل
ــی ســنگ آهــن جاســاز  ــار قانون ــر ب ــه ای زی ماهران
شــده بــود و دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ، خبــر 

داد. 
بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  جهانگیــر  ســرهنگ 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: در پــی 
قاچاقچــی  اینکــه  بــر  مبنــی  خبــری  کســب 
ــه  ــک محمول ــد دارد ی ــدر قص ــواد مخ ــه ای م حرف
مــواد مخــدر را از یکــی از اســتان های شــرقی وارد 
شــهر اصفهــان کنــد، بررســی موضــوع در دســتور کار 
ــا مــواد مخــدر اصفهــان  ــارزه ب مامــوران پلیــس مب

ــت.  ــرار گرف ق
وی ادامــه داد: مامــوران جهــت بررســی موضــوع بــه 
یکــی از محورهــای ورودی شــهر اصفهــان در ســمت 
ــی  ــرد قاچاقچ ــون ف ــدند و کامی ــزام ش ــرق اع  ش
ــان  ــی بی ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــایی کردن را شناس
داشــت: ایــن کامیــون کــه حامــل بــار قانونــی 
ــی  ــس از هماهنگ ــف و پ ــود، متوق ــن ب ــنگ آه س
بــا مقــام قضایــی در بازرســی از آن، 100 کیلــو 
ــی  ــرهنگ کریم ــد. س ــف ش ــار کش ــر ب ــاک زی تری
نفــر  یــک  خصــوص  ایــن  در  داشــت:  اظهــار 
ــده جهــت ســیر  دســتگیر و پــس از تشــکیل پرون
ــل داده  ــی تحوی ــه مراجــع قضای ــی ب مراحــل قانون
انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون  شــد. 
 اســتان اصفهــان در پایــان خاطــر نشــان کــرد: 
نیــروی انتظامــی  بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر 
ــد  ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ــرگ ب ــوداگران م  و س

و اجازه جوالن و سرکشی به آن ها نخواهد داد.
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بــه گــزارش کیمیــای وطــن ، بــه گفتــه محققــان 
ــا  ــه عمدت ــی ک ــاالت روان ــروژ، اخت ــن ن ــگاه برگ دانش
ــتند،  ــه رو هس ــا آن روب ــر کار ب ــدت درگی ــه ش ــراد ب اف
عبارتنــد از اضطــراب اختــال بیش فعالــی و افســردگی.

البتــه بــه گفتــه محققــان، بیــن افــراد بســیار پرمشــغله 
و افــراد معتــاد بــه کار تفــاوت هســت؛ امــا معمــوال ایــن 

دو گــروه بــا یکدیگــر اشــتباه گرفتــه می شــوند.
ــا  ــرد ب ــدود 1۶500 ف ــان از ح ــه، محقق ــن مطالع در ای
بــه عمــل  میانگیــن ســنی ۳۷ ســال نظرســنجی 
آوردنــد؛ حــدود ۶000 نفــر مــرد و 10500 نفــر زن بودنــد.

ــراد  ــد اف ــد 8 درص ــخص ش ــه مش ــن مطالع ــق ای طب
واجــد شــرایط عنــوان »معتــاد بــه کار« براســاس 

ــدند: ــخص ش ــر مش ــواالت زی ــه س ــخ ب پاس
- معمــوال فکــر می کنیــد کــه چــه زمانــی بــرای انجــام 

کار بیشــتر وقــت پیــدا می کنیــد؟
ــاس  ــوید، احس ــع می ش ــام کار من ــه از انج ــی ک - زمان

ــد؟ اســترس داری
ــا  ــد؛ ام ــر کار کنی ــد کمت ــما می گوین ــه ش ــران ب -دیگ

حرفشــان را گــوش نمی دهیــد؟
بــر  منفــی  تاثیــر  زیــاد کار می کنیــد کــه  -آنقــدر 

اســت؟ گذاشــته  ســامتتان 
بــا انجــام بررســی ها و آزمایشــات مشــخص شــد یــک 
ــی  ــال بیش فعال ــه اخت ــا ب ــراد، مبت ــن اف ــوم از ای س
بودنــد؛ در صورتــی کــه 1۳ درصــد از افــراد دیگــر مبتــا 
بــه ایــن اختــال بودنــد، ۲۶ درصــد نیــز عایــم اختــال 

وســواس را داشــتند.
همچنیــن افــراد معتــاد بــه کار ۳ برابــر بیشــتر از 
بــه اختــال اضطــراب  ابتــا  ســایرین در معــرض 
ــرخ افســردگی در بیــن  ــه محققــان ن ــه گفت هســتند. ب

ــت. ــران اس ــر دیگ ــراد ۳ براب ــن اف ای

 سالمت روان»افراد معتاد به کار«
در معرض خطر است

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر
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وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 177 ســـــال دوم                ݡسݒ

اهمیت روزه

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

الصوم فی الحر جهاد.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

بحار االنوار، ج 96، ص 257

-«  حدیث روز   »-

ــل   ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
از پایــگاه اینترنتــی دیلــی میــل، بــه 
ــان  ــن و مروی ــاری آل ــر هی ــه دکت گفت
پاترســون از کلینیــک ملــی وودفــورد 
انگلیــس، آلودگــی هــوای ناشــی از 
تــردد خودروهــا، اکنــون ســمی ترین 
ــه  ــرای صــورت انســان اســت. ب مــاده ب
ــای  ــی از دوده ــا، ذرات ناش ــه آن ه گفت
ترافیکــی می توانــد در عمــق پوســت 
نفــوذ کنــد و ســبب تضعیــف ایــن مانــع 
 طبیعــی شــود؛ بــه طــوری کــه باکتــری 
 و آالینده هــای زیســت محیطی وارد آن

 شود.
آلودگــی هــوا همچنیــن بــه ســلول های 

پوســتی صدمــه می زنــد؛ ســرعت تجزیــه کاژن را کــه ســبب حفــظ 
ــه  ــر ب ــا منج ــد و نهایت ــش می ده ــود، افزای ــت می ش ــاف پوس انعط
بــروز مشــکاتی در رابطــه بــا رنگدانه هــا و بــروز چیــن و چــروک روی 

ــود. ــت می ش پوس
متخصصــان پوســت هشــدار می دهنــد شهرنشــینانی کــه بــرای 
ــاهد  ــال ش ــی 10 س ــد، ط ــام نمی دهن ــود اقدامی انج ــت از خ محافظ

ــود. ــد ب ــود خواهن ــای خ ــر چهره ه ــوا ب ــی ه ــوء آلودگ ــر س تاثی
در مجلــه انتشــار مطالعــه جدیــدی  دنبــال  بــه   ایــن هشــدار 

ــان  ــد و نش ــام ش  Journal of Investigative Dermatology اع
می دهــد چگونــه دودهــای ترافیکــی می توانــد ســبب پیــری پوســت 

انســان شــود.
بــر اســاس ایــن مطالعــه، افــرادی کــه در مناطــق بــه شــدت آلــوده 
زندگــی می کننــد، بیشــتر احتمــال دارد کــه عایــم پیــری و لک هــای 
تیــره بــر پوســت خــود را داشــته باشــند. در ایــن مطالعــه مشــخص 
شــد کــه بــه ازای هــر ug/m۳ 10 افزایــش در غلظــت اکســید نیتروژن 

)معیــاری بــرای آلودگــی ناشــی از هــوا( 
 ۲5 افــراد  پوســتی  تیــره  لک هــای 

درصــد بیشــتر بــود.
شــدند  متوجــه  همچنیــن  محققــان 
کــه پرس و جــوی انگلیســی ها بــرای 
ــج  ــتی در پن ــای پوس ــان رنگدانه ه درم
درمانــگاه انگلیــس و ایرلنــد شــمالی تــا 
۳00 درصــد در مــدت 5 ســال افزایــش 
ــه  ــن متوج ــت.آن ها همچنی ــته اس داش
ــدند  ــرادی ش ــدی اف ــش ۲5 درص افزای
تیــره  بــرای معالجــه لک هــای  کــه 
پوســتی در همــان دوره زمانــی مراجعــه 
ــر اســاس ایــن گــزارش ــد. ب  کــرده بودن

شــمار افــرادی کــه متقاضــی محصوالتی 
بــرای درمــان رنگدانه هــای پوســتی هســتند نیــز تــا 100درصــد 

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــه  ــا ب ــل ابت ــه دلی ــه ب ــرادی ک ــتر اف ــان داد بیش ــه نش ــن مطالع ای
ایــن مشــکات درصــدد معالجــه هســتند، در لنــدن و جنــوب شــرق 
انگلیــس زندگــی می کننــد و بیــش از 95 درصــد مــوارد بــروز 
ــد  ــا مناطقــی مانن ــوده کــه ب ــن مناطــق ب رنگدانه هــای پوســتی در ای

ــت. ــه اس ــل مقایس ــایر قاب ــی ش ــمالی و درب ــد ش ایرلن
ــاره  ــان درب ــان در اطاعاتش ــه محقق ــود ک ــث می ش ــج باع ــن نتای ای
رنگدانه هــای پوســتی تجدیــد نظــر کننــد؛ زیــرا فقــط خورشــید 
عامــل بــروز ایــن رنگدانه هــا نیســت؛ بلکــه آلودگــی هــوا نیــز 
 موجــب بــروز ایــن رنگدانه هــا و از بیــن بــردن پوســت انســان 
می شــود. محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه آلودگــی هــوا همچنــان در 
حــال وخیم تــر شــدن اســت و احتمــاال 90 درصــد ســاکنان شــهرهایی 
کــه از لحــاظ ترافیکــی بــه شــدت آلــوده هســتند، بــه عایم ناخواســته 

پیــری روی پوســت مبتــا می شــوند.

معــرض  در  را  نــوزاد  پروتئیــن   کمبــود 
می دهــد. قــرار  ذهنــی  عقب ماندگــی 

ــدی  ــر اســاس یافته هــای محققــان فنان ب
ــی  ــر عقب ماندگ ــن ب ــود پروتئی ــش کمب نق
مغــزی  رشــد  عــدم  و  نــوزاد  ذهنــی 

اســت. جبران ناپذیــر 
عــدم اســتفاده از پروتئیــن باعــث اختــال 
ــدن  در رشــد و اتــاف پروتئیــن از نســوج ب

می شــود.
تغذیــه  در  پروتئیــن   همچنیــن کمبــود 
 نــوزاد می توانــد باعــث ایجــاد بیمــاری 

شود.
 گیاهــان قادرنــد بــا اســتفاده از منابــع 
نمک هــای  و  آمونیــاک  همچــون  ازتــی 
انــرژی  مقابــل  در  نیتریــت  و  نیتــرات 
امــا  تولیــد کننــد؛  پروتئیــن  خورشــید 
رفــع  بــرای  اهلــی  و حیوانــات  انســان 
ــه  ــر ب ــه ناگزی ــی روزان ــات پروتئین احتیاج
پروتئیــن خارجــی  منابــع  از   اســتفاده 

 هستند.
 )FAO( کشــاورزی  و  خواروبــار  ســازمان  پیشــنهاد  براســاس 
می توانــد  فــرد  یــک   )WHO( جهانــی  بهداشــت  ســازمان   و 
پروتئیــن  از  را  خــود  روزانــه  مصرفــی  پروتئیــن  درصــد   50
تامیــن حیوانــی  پروتئیــن  از  را  بقیــه  درصــد   50 و   گیاهــی 

 کند.
 محققــان می گوینــد چنانچــه جیــره غذایــی انســان محــدود بــه 
پروتئیــن گیاهــی همچــون گنــدم و ذرت شــود، بــدن بــا کمبــود 
ــد  ــود؛ مانن ــه می ش ــی مواج ــروری و عوارض ــه ض ــید آمین ــدید اس ش
 کواشــیور کــور و مارســموس کــه نمونه هایــی از کمبــود پروتئیــن

 است.
ــان مصــرف گوشــت، ماهــی،  ــه آن ــه گفت  ب
نــان  بــا  شــیر  لوبیــا،  بــا  ذرت  برنــج، 
یــا مخلــوط کــردن شــیر خشــک و آرد 
ــدم  ــن گن ــود لیزی ــع کمب ــث رف ــدم باع گن
پروتئیــن  بیولوژیکــی  ارزش  افزایــش   و 

می شود.
ــش  ــان نق ــای محقق ــاس یافته ه ــر اس ب
از  نــوزاد  رشــد  ســرعت  در  پروتئین هــا 
ــت؛  ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــد بس ــاز تول آغ
بــه طــوری کــه در صــورت کمبــود پروتئیــن 
ــز و  ــد، مغ ــال در رش ــل اخت ــا عل ــوزاد ب ن
ــر  ــه جبران ناپذی  جســم مواجــه می شــود ک

است.
بــه گفتــه محققــان نقــش پروتئین هــا 
تولیــد  رشــد،  تامیــن  شــامل  بــدن  در 
تعــادل  تنظیــم  ضــروری،  ترکیبــات 
خــون   PH داشــتن  نگــه  ثابــت   آب، 

و محرک سنتز پادتن هاست.
دارنــد  تاکیــد  آنــان   
تــوازن  ایجــاد  باعــث  طبیعــی  پروتئیــن   کــه 
 و تعــادل بیــن 8 اســید آمینــه ضــروری - کــه بافت هــای بــدن 
را می ســازد - می شــود کــه در مــواد غذایــی ای بــا منشــأ حیوانــی 
 همچــون گوشــت، طیــور، آبزیــان و غذاهــای دریایــی و تخم مــرغ وجــود

 دارد. 
ضــروری  آمینــه  اســید  فاقــد  غیرکامــل  پروتئین هــای  ولــی 
اســت و پــس از تغذیــه کامــل در بــدن موثــر نیســتند؛ چنانچــه 
بــه صــورت کامــل  بــا کمــی  پروتئیــن حیوانــی ترکیــب شــوند، 

 درمی آیند.

کمبود پروتئین، نوزاد را در معرض عقب ماندگی ذهنی قرار می دهدتاثیر آلودگی هوا بر بروز لک  های تیره روی پوست

جدول سودوکو - شماره 18پاسخ جدول شماره 16 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.(

کل  کــه  اســت   ۹x۹ جــدول  یــک  ســودوکو،  متــداول  نــوع 
جــدول هــم بــه ۹ جــدول کوچک تر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 
در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیش 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.

افتتاح هتل خاص در کرمان

،به رسمایه گذاری بنیاد  ن هتل با استفاده از مصالح ک�پ به ظرفیت 60 نفر در 31 ک�پ نخست�ی

مستضعفان شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان، افتتاح شد. /عکس از ایرنا
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خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت وبرکنارم دار در آن از 
بیهودگی وگناهان وروزیم کن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت 

اى راهنماى گمراهان

-«  دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان   »-

مشاور رژیم غذایی و تغذیه سالم    
دکتر سید غالمرضا موسی پناه


