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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 سهم سینما 
در بیان مظلومیت مردم فلسطین

کرد: کیمیای وطن بررسی 

فرار از قبض های هفت رقمی

کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد: مدیر 

 فعالیت 17 مرکز نگهداری سالمندان 

در چهارمحال و بختیاری 

هشدار صریح الریجانی به غرب:

برجامرابههممیزنیم

طبابتی که طبابت نیست؛
طبابت به سبک تلگرامی

قائم مقام سازمان لیگ بازی های رایانه ای 

جام دیجیتال ایران:

اصفهان، پایتخت 
گیم ایران است
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بانو علویه همایونی 
گفت دار فانی را وداع 

حقوق بشر آمریکایی         

له
قا

رم
س امــروز، ســالروز حملــه ددمنشــانه نــاوگان آمریکای 

ــوری  ــافربری جمه ــای مس ــه هواپیم ــکار ب جنایت
اســامی ایــران در ســال 1366 اســت کــه بــه نــام 

ــده  ــذاری ش ــی نامگ ــر آمریکای ــوق بش ــای حق روز افش
ــه ایــن موضــوع خواهیــم  ــاه ب اســت؛ لــذا اشــاره ای کوت
داشــت. آمریــکا بــرای راهیابــی بــه کشــورهای مســتقل 
و دخالــت در آن کشــورها و بــه ســلطه کشیدنشــان 
و  فرهنــگ  بــه  توجــه  بــا  را  متفاوتــی  برنامه هــای 
شــرایط کشــور مقصــد بــه اجــرا می گــذارد. کشــوری کــه 
ــار  ــرده و از مجموعــه رفت ــوق بشــر نب ــی از حق  خــود بوی
و عملکــرش حتــی ذره ای بــوی حقــوق بشــر استشــمام 
نمی شــود، خــود را بــه زور، طرفــدار و مدافــع حقوق بشــر 
ــر  ــه در سراس ــی ک ــد؛ در حال ــی می کن ــد و معرف می دان
ــد.  ــا از پایمال کننــدگان حقــوق بشــر حمایــت می کن دنی
نیــازی بــه مراجعــه بــه تاریــخ نیســت؛ اگــر بــا چشــم باز 
و بصیــرت و نــگاه و فهــم و درک بــه شــرایط و عملکــرد 
همیــن یکــی دو دهــه اخیــر، نیم نگاهــی بیندازیــم 
ــا تمــام  ــکا را ب ــن وحشــیگری و پایمال کنندگــی آمری ای
وجــود لمــس می کنیــم. در ســال های اخیــر چــه کســی 

افغانســتان را بــه خــاک و خــون کشــید؟ ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 یکصد هزار  موشک در لبنان
آماده  شلیک به سمت اسراییل است

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

م الف :3077

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تعمیرات لوله کشی کانال تاسیساتی آدم رو مجتمع
 تخصصی و فوق تخصصی فارابی بر اساس فهرست بهاء سال 1395

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و یا با شماره 

تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن امور قراردادهای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی: 405- 031-35312020

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی: 031-37924006 
شماره تلفن ناظر مدیریت امور فنی: 031-37923858

شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923853

گهی تجدید مزایده عمومی شماره  43/95/1/م آ

اداره کل راه آهن اصفهان

گذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی   به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید. اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به وا
ح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان گذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطر 1-موضوع تجدید مزایده: وا

گهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی   برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی   است. کانون آ توضیح: داشتن مجوز 
2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 22/000/000 ریال

خ 95/04/15 بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه کتبی به نشــانی: اصفهان  کثــر تــا ســاعت 12 روز ســه شــنبه مــور 3-مهلــت و محــل دریافــت اســناد: حدا
- جــاده شــیراز - بعــد از ترمینــال صفــه - ایســتگاه  راه آهــن - امــور قراردادها 

خ 95/04/29 به نشانی: دبیرخانه امور اداری  کثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مور 4-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حدا
5-زمان بازدید: از تاریخ 95/04/10 تا تاریخ 95/04/15 از ساعت 9 الی 11 

خ 95/04/30 به نشانی: دفتر مدیریت  6-زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مور
7-هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال 

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

نوبت دوم

م الف :2231

بازتابمراسمروزجهانیقدس
دررسانههایخارجی

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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حماسهمردمروزهدار
زیرآفتابسوزان

   ||عکس از علی حاجیان 



حقوق بشر آمریکایی         
ادامه از صفحه یک: 

اســراییل  از  اســت  ســال  ســال های  کســی  چــه 
کودک کــش بی دریــغ حمایــت می کنــد، در حالــی کــه 
ــی  ــی و حت ــه راحت ــطین را ب ــاه فلس ــان های بی گن او انس
خانــه  از  و  می کشــد  المللــی  بیــن  اعتراضــی   بــدون 

و کاشانه شان بیرون و آنان را آواره می کند؟
ــاد و در  ــا نه ــه کســی بن ــب و ... را چ ــو غری ــای اب  زندان ه
آنجــا چــه گذشــت و چنــد انســان بی گنــاه در آن زندان هــا 
بــه قتــل رســیدند؟ چنــد عراقــی بی گنــاه بــه دســت 
ــدند؟  ــته ش ــی و کش ــتگیر، زندان ــی دس ــادان آمریکای ج
ــت  ــکا در دس ــی آمری ــتار جمع ــاح های کش ــا و س بمب ه
صــدام چنــد انســان بی گنــاه را در ایــران و عــراق بــه شــهادت 
 رســاند؟ اکنــون رژیــم آل ســعود بــا حمایــت کــدام کشــور

ــد  ــه قتــل می رســاند، غــارت می کن مســلمانان بحریــن را ب
ــه خــاک وخــون می کشــد؟  و ب

بگذاریــد از زبــان خودشــان بگویــم؛ »اجمــو بــاراکا«، فعــال 
ــوق  ــبکه حق ــی ش ــر اجرای ــس و مدی ــر، موس ــوق بش حق
ــکا  ــای آمری ــهر آتانت ــکا در ش ــده آمری ــاالت متح ــر ای  بش
و یکــی از رهبــران شــناخته شــده بیــن  المللــی جنبش  هــای 
ــت  ــابقه فعالی ــال س ــا 25 س ــکا ب ــری در آمری ــوق بش حق
می گویــد: درک نادرســتی از تاریــخ آمریــکا وجــود دارد کــه 
ــوق  ــع و حامی حق ــکا را مداف ــردم آمری ــطه آن، م ــه واس ب
بشــر و دموکراســی در جهــان معرفــی می کننــد. حــال آنکــه 
ایــن دروغــی بیــش نیســت؛ دروغــی کــه بایــد جامعــه بیــن 

الملــل بــه آن توجــه داشــته باشــد.
ــوق  ــه حق ــی آگاه ب ــک آمریکای ــخنان ی ــات، س ــن کلم ای
 بشــر اســت کــه خــود در آن کشــور زندگــی می کنــد 
ــاد  ــکا زی ــه آمری ــن جامع ــاراکا« در مت ــو ب ــال »اجم و امث
اجــاس  اعضــای  رســانه  ای  ســلطه  ولیکــن  هســتند. 
ــد.  ــا نمی ده ــه آن ه ــدن را ب ــده ش ــت دی ــرگ، فرص بیلدرب
نقاب هــا  فروافتــادن  بــا  و  حــاال  حــال،  ایــن  بــا 
افغانســتان  عــراق،  یمــن،  مــردم  قاتــان  چهــره   از 
پاکســتان، ویتنــام و ده هــا کشــور دیگــر، همــگان نیــز 
همچــون جنــاب بــاراکا فرصــت دیــدن چهــره واقعــی آمریکا 
را پیــدا کرده انــد. اتفاقــا بعــد از برجــام، چهــره ایــن حکومــت 
ــرض ــان های بی غ ــی  انس ــر تمام ــواه ب ــد و تمامیت خ  بدعه

 حتــی خوش بینــان به او روشــن و آشــکار شــد و معلوم شــد 
او جــز بــه منافــع خــود و ســلطه تمام و کمــال به کشــور های 
دیگــر نمی نگــرد و خواهــان ورود بــه کشور هاســت تا هســتی 
 آنــان را بــه یغمــا ببــرد و آنــان را در فقــر و تنگدســتی مــادی 
و معنــوی نگــه دارد تــا بتوانــد همــه منابعشــان را از آن 
 خــود کنــد و بــه جــای آن ســاح های از رده خارجــش 
ــه  ــلطه اش را ب ــت س ــورهای تح ــد و کش ــان بده ــه آن را ب
ــد. ایــن همــان کاری اســت  ــه جنگــی خــود تبدیــل کن خان
ــد  ــام داده ان ــخ انج ــول تاری ــان در ط ــون و فرعونی ــه فرع ک
ــا  ــوا َقْوًم ــْم کَاُن ــوُه ِإنَُّه ــُه َفَاَطاُع کــه فرمــود: »َفاْســَتَخفَّ َقْوَم
ــان  ــت ]و آن ــود را ســبک مغز یاف ــوم خ ــس ق ــِقیَن« پ َفاِس
ــى  ــا مردم ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ ــش کردن ــت[ و اطاعت را فریف
ــا کار آمریکاســت  ــن دقیق ــد )5۴زخــرف(. ای منحــرف بودن

ــت؟! ــن اس ــرش ای ــوق بش ــی حق و معن
بــد نیســت باز هــم از زبان خودشــان گفتــه شــود و اعترافات 
خودشــان را بنگریــم تــا عمــق فاجعــه بیشــتر نمایــان شــود؛ 
البتــه بــرای کســانی کــه خــود را بــه نفهمــی  زده و می زننــد:  
 ســناتور برنــی ســندرز از نامزدهای ریاســت جمهــوری آمریکا

می گویــد: »همــه می دانیــم مــا بــا سرخپوســتان چــه 
ــکا  ــان و تاســیس آمری ــم. پیــش از مهاجــرت اروپایی کردی
سرخپوســتان ســاکن ایــن ســرزمین بودنــد؛ امــا بــا فریــب 
حقــوق آن هــا را تضییــع کردیــم.« و پــر واضح اســت کــه اگر 
وی قصــد افشــای تضییــع حقــوق بشــری آمریــکا را داشــت 
ــن  ــه ای ــادی را ب ــان بســیار زی ــا بنویســد و زم ــد کتاب ه بای
ــکا  ــات ضدبشــری آمری ــه جنای ــد. البت ــر اختصــاص ده ام
ــنگتن  ــه واش ــن روزنام ــت؟ همچنی ــمارش نیس ــل ش قاب
پســت دی مــاه ســال 1390 می نویســد: برآوردهــای علمــی 
ــی   ــی  و غیرنظام ــدگان نظام ــداد کشته ش ــد تع ــان دادن  نش
ــون و 800  ــا 3 میلی ــزار ت ــون و 500 ه ــک میلی ــی از ی ویتنام
هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه 
مبــارزات بــه ســرکردگی آمریــکا در کامبــوج منجــر بــه مــرگ 
600 تــا 800 هــزار نفــر شــده و تعــداد کشــته شــدگان جنــگ 

ــه حــدود یــک میلیــون نفــر می رســد. الئــوس نیــز ب
ــدان  ــارج از زن ــردی در خ ــد اســت ف ــه بعی ــه ک و صــد البت
رســانه ای غــرب تنفــس کرده باشــد و ندانــد آمریــکا در طول 
 دوره حضــور خــود در عــراق، روزانــه 700 نفــر از مــردم عــراق 
را قتــل عــام کــرده اســت. اوضــاع در افغانســتان هــم 
ــمی  ــت رس ــرر حمای ــکا مک ــدارد. آمری ــی ن ــاوت چندان تف
ــام  ــعودی ها را اع ــط س ــن توس ــردم یم ــتار م ــود از کش  خ
ــا  ــی ب ــه دولت ــت ک ــا آنجاس ــخ ام ــز تل ــت. طن ــرده اس ک
ــه حقــوق بشــر، همــواره  ــار در زمین ــده جنایت ب چنیــن پرون
 بــا چمــاق حقــوق بشــر بــر ســر کشــورهای مســتقل 

و غیرهمسو با خود کوفته است! 
ــم  ــری و تروریس ــای تکفی ــش، گروه ه ــان، داع ــر طالب  مگ
 را چــه کســی بــه وجــود آورد تــا کشــور های مســلمان 
را بــه کشــت و کشــتار بکشــد و اکنــون کــدام کشــور پرچــم 
حمایــت از گروه هــای تروریســتی در ســوریه و عــراق را بــه 
ــوق  ــعار حق ــاز ش ــد ب ــم نمی کن ــرم ه ــد و ش دوش می کش

ــد؟! ــر می ده ــری س بش
ــه  ــوده ای چگون ــف و آل ــده کثی ــن پرون ــا چنی ــوری ب کش
ــد پرچــم ادعــای حقــوق بشــر را در دســت بگیــرد؟  می توان
رهبــر حکیــم انقــاب اســامی  بــر اســاس همیــن واقعیــات 
غیرقابــل خدشــه می فرماینــد: »مــن تعجــب می کنــم 
 آمریکایی هــا خجالــت نمی کشــند اســم حقــوق بشــر 
را می آورنــد. هــر کــس دیگــری در دنیــا ادعــا بکنــد طرفــدار 
ــا  ــن ادع ــد ای ــکا نبای ــوق بشــر اســت، دولتمــردان آمری  حق
کارنامــه  در  فضاحتــی کــه  همــه  ایــن  بــا  بکننــد.  را 
آن هــا نســبت بــه حقــوق بشــر هســت. از صــد رقــم 
 حرکــت خــاف حقــوق بشــر آن هــا شــاید نــود رقــم

ده  همــان  نمی داننــد؛  مــردم  را  آن  رقــم  هشــتاد 
ــیاه  ــور س ــاب قط ــک کت ــد ی ــه می دانن ــی  ک ــت رقم  بیس

است.« 
ــض  ــق نق ــزارم از مصادی ــک ه ــی ی ــت بازخوان ــی اس بدیه
ــاه  ــال کوت ــن مج ــز در ای ــکا نی ــط آمری ــر توس ــوق بش حق
نخواهــد گنجیــد و عملــی کــردن آن، نیازمنــد تدویــن 

اســت.  مفصــل  کتاب هایــی 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

شیطان بزرگ      
 جنایــات هولنــاک آمریــکای جهانخــوار و رفتــار متناقضش 
در ارتبــاط بــا موضوعــات مختلــف در دنیــا و منفعت طلبــی 
ــی  ــا و جنایت های ــز خیانت ه ــتکباری او و نی ــوی اس و خ
ــژه  ــته، به وی ــران رواداش ــت ای ــر مل ــخ ب ــول تاری ــه در ط ک
ــران  ــت ای ــا مل ــامی  او ب ــاب اس ــای دوران انق برخورد ه
ــه روایتــش  ــخ اســت ک ــی تل ــان، حکایت و مســلمانان جه
ــد  ــاب و چن ــک کت ــی در ی ــاه و حت ــتار کوت ــک نوش در ی
کتــاب ممکــن نیســت و بایــد کــه از امــام عزیــز)ره( بــرای 
 معرفــی آمریــکا اســتفاده کــرد کــه در یــک کلمــه آمریــکا 
را بــه عنــوان شــیطان بــزرگ معرفــی فرمــود؛ ایــن تعبیــر 
مــورد اســتقبال مســلمانان جهــان و مســتضعفان عالــم بــا 
هــر عقیــده ای قــرار گرفــت و همچنــان دنیــای زجرکشــیده 
او  آمریــکا،  هــوای  دو  و  بــام  یــک  سیاســت های   از 
را بــا ایــن صفــت می خواننــد. امــا اینکــه ایــن کلمــه کوتــاه 
ــد از فرمایشــات جانشــین  ــی را در دل دارد، بای چــه معنای
ــه  ــم ک ــری بیاموزی ــم رهب ــام معظ ــام)ره(، مق ــف ام خل
ــزرگ  ــکا، شــیطان ب ــود آمری ــوار فرم ــام بزرگ ــد: ام فرمودن
ــزی  ــرف پرمغ ــی ح ــزرگ« خیل ــیطان ب ــن »ش ــت. ای اس
ابلیــس  عالــم،  شــیطان های  همــه   رییــس  اســت. 
ــا کاری  ــرآن، تنه ــح ق ــه تصری ــا ب ــس بن ــا ابلی ــت؛ اّم اس
ــوا  ــان ها را اغ ــه انس ــت ک ــن اس ــد ای ــد بکن ــه می توان ک
ــاَل  ــد؛ ) ق ــد بکن ــوا، کاری نمی توان ــتر از اغ ــد؛ بیش می کن
ــکا ــا آمری ــَن ص82﴾ ( ... اّم ــم َاجَمعی ُه ــَک الَُغِوَینَّ ِت  َفِبِعزَّ

ــم  ــم تحری ــد، ه ــتار می کن ــم کش ــد، ه ــوا می کن ــم اغ ه
ــد. ــاکاری می کن ــم ری ــد، ه ــب می ده ــم فری ــد، ه می کن

ــی  ــن معرف ــکا را چنی ــات آمری ــی از جنای ــه برخ در ادام
ینــد: می فرما

1-)آمریکایی هــا( نامــه نوشــتند بــه وزارت خارجــه  مــا کــه 
ــد؛  ــت می کن ــش حمای ــکا از داع ــد آمری ــماها می گویی ش
 نــه، ایــن دروغ اســت؛ مــا حمایــت نمی کنیــم. خــب

اندکــی بعــد از آن، عکس هــای کمــک تســلیحاتی آمریــکا 
بــه داعــش کــه در اختیــار مجاهدیــن انقابــی بود، منتشــر 

شــد! 1393/11/29
2 -  تــوی روزنامــه خوانــدم کــه از منابــع آمریکایــی نقــل 
کــرده بــود کــه آمریــکا از دهــه  ۴0 تــا دهــه  90 - یعنــی در 
ــا  ــی  در دنی ــای نظام ــاه ســال - هشــتاد کودت ــرف پنج ظ
ــه قله هــای  راه انداختــه! شــما ببینیــد ایــن کســانی کــه ب
ــه  ــزات و چ ــاخت تجهی ــاح و س ــاوری و س ــروت و فن ث
ــن  ــد، وحشیگری شــان ای ــدا کردن و چــه و چــه دســت پی

اســت.
3 - دولــت آمریــکا از اول بــا ایــن انقــاب بــا روی عبــوس 
و چهــره  تــرش و بــا لحــن مخالفــت روبــه رو شــد... اولیــن 
ــک  ــت، تحری ــا انجــام گرف ــه از طــرف آمریکایی ه کاری ک
مخالفیــن پراکنــده  جمهــوری اســامی  و کمــک بــه 
ــود؛ از  ــب و تروریســتی در کشــور ب ــای تجزیه طل حرکت ه
ــاط  ــه ای از نق ــر نقط ــد. در ه ــروع کردن ــن کار را ش اول ای
ــه ای  ــا زمین ــب در آنج ــای تجزیه طل ــه حرکت ه ــور ک کش
داشــت، انگشــت آمریکایی هــا را مــا دیدیــم؛ گاهــی پــول 
ــا در  ــی را م ــر آمریکای ــواردی عناص ــی در م ــا را و حت آن ه
ــادی  ــارت زی ــا خس ــردم م ــرای م ــن ب ــم؛ ای ــا دیدی آنج

ــه دارد... ــوز هــم ادام ــن کار هن داشــت. متاســفانه ای
۴ - بــه صــدام چــراغ ســبز دادنــد؛ ایــن یــک اقــدام دیگــر 
ــران. صــدام اگــر  ــه ای ــه  ب ــرای حمل ــود ب ــکا ب دولــت آمری
چــراغ ســبز آمریــکا را نمی گرفــت، بعیــد بــود بــه مرزهــای 
ــا  ــور م ــر کش ــگ را ب ــال جن ــت س ــد. هش ــه کن ــا حمل م
تحمیــل کردنــد؛ قریــب ســیصد هــزار جوان هــای مــا 
مــردم مــا در ایــن جنــگ بــه شــهادت رســیدند. در طــول 
ایــن 8 ســال- بــه خصــوص در ســال های آخــر- همیشــه 
ــک  ــه او کم ــد و ب ــدام بودن ــر ص ــت س ــا پش آمریکایی ه
می کردنــد- کمــک مالــی، کمــک تســلیحاتی، کمــک 
ــد  ــواره ای می دادن ــای ماه ــی- خبره ــِی سیاس کارشناس
ــا  ــای م ــرک نیروه ــتند. تح ــانی داش ــات خبررس  و امکان
ــد آن  ــد، بع ــت می کردن ــان ثب ــه در ماهواره هایش را در جبه
را همــان شــبانه بــرای قرارگاه هــای صــدام می فرســتادند.

بعــد در آخــر جنــگ، هواپیمــای مســافربری مــا را در 
آســمان خلیــج فــارس افســر آمریکایــی بــا موشــکی کــه 
از نــاو جنگــی شــلیک کــرد، ســاقط کــرد. قریــب ســیصد 
نفــر مســافر در ایــن هواپیمــا بودنــد کــه همه شــان 
ــخ  ــر توبی ــه آن افس ــای اینک ــه ج ــد ب ــدند. بع ــته ش کش
ــاداش  ــه آن افســر پ ــکا ب  شــود رییس جمهــور وقــت آمری
فرامــوش کنــد؟  را  این هــا  مــا  ملــت  داد.  مــدال  و 

1388/01/01 کنــد؟  فرامــوش  می توانــد 

یادداشت سردبیر

ظریف: 
رژیم صهیونیستی و گروههای تکفیری 

یکی هستند
وزیــر امــور خارجــه گفــت: هــم رژیم صهیونیســتی 
ــع یــک خطــر  ــری در واق و هــم گروه هــای تکفی
قدرت هــای  ســمت  از  دو  هــر  کــه  هســتند 
 مشــابه در ســطح جهــان و منطقــه هدایــت 

می شوند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف 
وزیــر امــور خارجــه کشــور از چهــارراه ولیعصــر بــه 
جمــع راهپیمایــان تهرانــی در روز جهانــی قــدس 

پیوســت. 
ظریــف بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه وضعیــت امــروز منطقــه و جهــان اســام 
ــت  ــا واقعی ــان آن ه ــا و حامی ــت: تکفیری ه گف
دشــمنی اســراییل بــا جهــان اســام را فرامــوش 
ــای  ــه ج ــود را ب ــات خ ــرکات و اقدام ــرده و ح ک
ــد  ــدف بگیرن ــم ه ــن رژی ــمت ای ــه س ــه ب  اینک
بــه ســوی مســلمانان قــرار داده انــد و ایــن یکــی 
از بزرگ تریــن خطراتــی اســت کــه امــروز نه تنهــا 
 جهــان اســام، بلکــه تمــام جهــان را تهدیــد 

می کند. 
ــم  ــتی و ه ــم صهیونیس ــم رژی ــه داد: ه وی ادام
گروه هــای تکفیــری در واقــع یــک خطــر هســتند 
کــه هــر دو از ســمت قدرت هــای مشــابه در 

ــوند. ــه هدایتمی ش ــان و منطق ــطح جه س

خبر کوتاه

پایــگاه آمریکایــی نوشــت: مــردم ایــران بــا برافراشــتن پرچــم 
ــراییل  ــکا و اس ــم  آمری ــش زدن پرچ ــطین و آت ــران و فلس ای

خشــم خــود را از اقدامــات اســراییل نشــان دادنــد.
روز  باشــکوه  مراســم  برگــزاری  مشــرق،  گــزارش  بــه 
دیگــر  و  ایــران  مختلــف  شــهرهای  در  قــدس  جهانــی 
منطقــه  رســانه های  توجــه  اســامی  مــورد   کشــورهای 
ــار  ــا انتش ــراییل ب ــز اس ــگاه تایم ــت.   پای ــرار گرف ــان ق و جه
داد:  قــدس گــزارش  روز  برگــزاری مراســم  از  تصاویــری 
ایرانیــان امــروز، یکپارچــه و بــا ســردادن شــعار مــرگ 
مــرگ  و  نابــودی  خواهــان  اســراییل،  و  آمریــکا  بــر 
داد  گــزارش  پایــگاه  ایــن  همچنیــن  شــدند.  دو  ایــن 
اســراییل  پرچــم  مراســم  ایــن  در  شــرکت کنندگان   کــه 
ــار  ــان انزج ــزود: ایرانی ــز اف ــد.  تایم ــش زدن ــکا را آت و آمری
ــرگ  ــعار م ــردادن ش ــا س ــتان ب ــات عربس ــود را از اقدام خ
ــداد  ــدس در بغ ــم روز ق ــد.  مراس ــان دادن ــعود نش ــر آل س ب
ــزار شــد.   ــا و نجــف برگ ــد کرب ــراق مانن و دیگــر شــهرهای ع
شــرکت کنندگان در ایــن تظاهــرات بــا در دســت داشــتن 
تصاویــری از امــام خمینــی)ره(، رهبــر معظــم انقــاب، آیــت 
هللا محمدباقــر صــدر و همچنیــن پرچــم  فلســطین، حمایــت 

ــتند.  ــراز داش ــطین اب ــوم فلس ــردم مظل ــود را از م خ
ــر  ــرار دادن تصاوی ــا ق ــوک، ب ــت ل ــی فرس ــگاه آمریکای  پای
راهپیمایــی روز قــدس در تهــران، ضمــن ارایــه توضیحــی 
نوشــت: مــردم ایــران بــا برافراشــتن پرچــم ایــران و فلســطین 
و آتــش زدن پرچــم  آمریــکا و اســراییل، خشــم خــود از 
ــته  ــگاه نوش ــن پای ــد.  ای ــان دادن ــراییل را نش ــات اس اقدام
ــر  ــرگ ب ــعارهای م ــی ش ــن راهپیمای ــران در ای ــت حاض اس

ــد.  ــر دادن ــراییل س ــر اس ــرگ ب ــکا و م آمری
مونــدو«  ســول  »فــارو  ایتالیایــی  خبــری  پایــگاه    

اخبار مرتبط با راهپیمایی روز قدس را پوشش داد. 
ــم  ــر معظ ــی از رهب ــار عکس ــا انتش ــری ب ــگاه خب ــن پای  ای
انقــاب نوشــت: آیــت هللا خامنــه ای از مســلمانان بــرای فریــاد 
علیــه اســراییل و حمایــت از فلســطین در روز قــدس دعــوت 
ــه  ــی ضمــن اشــاره ب ــگاه فلســطین االن در مطلب ــد. پای کردن
ــم غاصــب اســت،  ــه رژی ــزش علی ــدس، روز خی ــه روز ق اینک
نوشــت: روز جهانــی قــدس در آخریــن جمعــه مــاه رمضــان 
ــار  ــدس در انتظ ــه ق ــاند ک ــه  می رس ــه هم ــام را ب ــن پی ای
قهرمانــان، مبــارزان و انقابیونــی اســت کــه از جــان خــود در 
ــه  ــا اشــاره ب ــگاه فلســطینی ب ــن پای ــد.  ای ــدا می گذرن راه خ

اینکــه روز قــدس همچنــان در کشــورهای مســلمان و عربــی 
برگــزار می شــود، می نویســد: ایــن در حالــی اســت کــه رژیــم 
صهیونیســتی بدتریــن شــکنجه ها را در حــق ملــت فلســطین 
روا داشــته و مانــع ورود اهالــی قــدس بــه مســجد االقصــی 
می شــود. پایــگاه دیلــی اســتار ضمــن پوشــش مراســم 
ــران در  ــردم ای ــزارش داد: م ــران گ ــدس در ای ــی ق روز جهان
آخریــن جمعــه مــاه رمضــان در راهپیمایــی ضدصهیونیســتی 
ــران در  ــردم ای ــه م ــزود ک ــگاه اف ــن پای ــد.  ای ــرکت کردن ش
 شــهرهای ایــن کشــور شــعارهای ضدصهیونیســتی ســر دادنــد 

و بر آزادسازی قدس تاکید می کنند. 
 روزنامــه گاردیــن نوشــت: جنبــش اســامی  نیجریــه اعضــای 

ــاده  ــدس آم ــم روز ق ــکوه مراس ــزاری باش ــرای برگ ــود را ب خ
ــی  ــش ط ــن جنب ــخنگوی ای ــی، س ــم موس ــد. ابراهی می کن
بیانیــه ای گفتــه اســت: جنبــش اســامی  فلســطین از تمامــی  
مســلمانان و غیرمســلمانان نیجریــه می خواهــد تــا در مراســم 
روز قــدس بــرای دفــاع از مــردم مظلــوم فلســطین و محکــوم 

ــد.  ــم صهیونیســتی شــرکت کنن ــردن جنایت هــای رژی ک
ــت و  ــه در روز بیس ــد ک ــزارش دادن ــطینی گ ــانه های فلس رس
پنجــم مــاه مبــارک رمضــان، هــزاران فلســطینی در نــوار غــزه 
علیــه رژیــم صهیونیســت و غصــب ســرزمین های فلســطینی 
ــدس را  ــق روز ق ــن طری ــی اعتراضــی داشــته و از ای راهپیمای

گرامی می دارنــد. 

بازتاب مراسم روز جهانی قدس در رسانه های خارجی 

امــام جمعــه اصفهــان بــا توجــه بــه روز حقــوق بشــر آمریکایــی 
ــر  ــا 12 تی ــد از 6 ت ــد بای ــاب فرمودن ــر معظــم انق ــت: رهب  گف
را هفتــه حقــوق بشــر آمریکایــی دانســت و جنایت هــای آنــان 
را بشــماریم؛ بایــد گفــت آمریکایی هــا چنــان پســت هســتند 
کــه بــا ایــن همــه جنایــات خــود همچنــان دم از حقــوق بشــر 
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــات می زنن ــوق حیوان ــی حق و حت
ــروز  ــر دی ــژاد، ظه ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت  هللا س ــن، آی وط

ــدس  ــت: ق ــار داش ــان اظه ــه اصفه ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
ــرزمین  ــام س ــه ن ــرآن ب ــه در ق ــت ک ــت اس ــرزمینی پربرک س
ــز  ــی)ع( نی ــرت موس ــت و حض ــده اس ــده ش ــدس نامی مق
بــه قومــش فرمــود وارد ارض مقــدس شــوید. وی افــزود: در 
زمــان خلیفــه دوم، مســلمانان ایــن مــکان را تصاحــب کردنــد 
ــت  ــه در نهای ــتند ک ــور داش ــدس حض ــز در ق ــیحیان نی و مس
مســیحیان پیغــام بــه پیمــان بســتن بــا خلیفــه دوم دادنــد. 
امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: خلیفــه دوم بــا 
مشــورت حضــرت علــی)ع( قــراردادی را بــا آن هــا امضــا کــرد 
ــیحیان  ــت مس ــق آزار و اذی ــلمان ها ح ــاس آن مس ــه براس ک
ــه در  ــن منطق ــد ای ــز، بای ــر آن نی ــتند و در براب ــدس نداش ق

اختیــار مســلمانان قــرار می گرفــت. وی ادامــه داد: از شــروط 
حضــرت علــی)ع( ایــن بــود کــه یهودی هــا در ایــن ســرزمین 
حضــور نیابنــد کــه پــس از ۴00 ســال بــرای بــار دوم مســیحیان 
بــه ایــن مــکان مقــدس مســلط شــدند و در آن زمــان 100 هــزار 
مســلمان را در یــک روز کشــتند. آیــت  هللا طباطبایی نــژاد 
 بــا اشــاره بــه بازپس  گیــری ایــن ســرزمین بیــان کــرد: 
صــاح الدیــن ایوبــی ایــن مــکان مقــدس را بــرای مســلمانان 
پــس گرفــت و تــا حــدود 70 ســال پیــش ایــن ســرزمین در 
اختیــار مســلمانان بــود؛ امــا از آن زمــان بــه بعــد آمریکایی هــا 
ایــن  در  یهودی هــا  گنجانــدن  در  ســعی  انگلیســی ها  و 
ســرزمین دارنــد. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا 

اشــاره بــه روز حقــوق بشــر آمریکایــی بیــان کــرد: رهبــر معظــم 
انقــاب فرمودنــد بایــد از 6 تــا 12 تیــر را هفتــه حقــوق بشــر 
ــد  ــماریم؛ بای ــان را بش ــای آن ــت و جنایت ه ــی دانس آمریکای
گفــت آمریکایی هــا چنــان پســت هســتند کــه بــا ایــن همــه 
جنایــات خــود، همچنــان دم از حقــوق بشــر و حتــی حقــوق 
حیوانــات می زننــد. وی ادامــه داد: نــاوگان جنگــی آمریــکا بــه 
صــورت علنــی و در روز بــه هواپیمــای مســافربری مــا حملــه 
کــرد کــه ایــن اقــدام برخــاف قانــون در همــه نقــاط دنیاســت؛ 
در جنــگ نیــز دشــمن حــق نــدارد بــه هواپیمــای مســافربری 
ــرای  ــا ب ــه آمریکایی ه ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای ــه کن حمل

ایــن اقــدام مــدال نیــز گرفتنــد.

ــکا در  ــت:  آمری ــه یزدگف ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــورد  ــران 70 م ــاره ای ــا درب ــه تنه ــد ک ــوق بشــر می زن ــی دم از حق حال
نقــض حقــوق بشــر داشــته اســت و شــهادت افــراد شــاخصی همچون 
شــهید صدوقــی و حمایــت از گروه هــای منافــق از جملــه ایــن مــوارد 
ــری  ــا ناص ــت هللا محمدرض ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب اس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای در خطبه ه
ــا  ــور م ــت در کش ــردن امنی ــن ب ــرای از بی ــا ب ــی ها و تکفیری ه  داعش
و بــه هــم ریختــن اوضــاع در مــاه مبــارک رمضــان برنامه ریزی هــای 
ــپاه  ــای س ــیاری نیروه ــا هوش ــت: ب ــار داش ــتند، اظه ــیاری داش  بس
بــه  نتوانســتند  اینــان  زمان)عــج(  امــام  گمنــام  ســربازان  و 

شــدند. دســتگیر  و  یابنــد  دســت  خــود  خواســته های 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا حامیــان اصلــی تکفیری هــا 
و داعشی هاســت، عنــوان کــرد: آمریــکا در شــرایطی دم از حقــوق بشــر 
ــول  ــد و پ ــت می کن ــاع و حمای ــه خــود از تروریســت ها دف ــد ک  می زن

و اسلحه در اختیار آن ها قرار می دهد.
ــر  ــوق بش ــی دم از حق ــکا در حال ــه داد: آمری ــزد ادام ــه ی ــام جمع ام
می زنــد کــه تنهــا دربــاره ایــران 70 مــورد نقــض حقــوق بشــر داشــته 
اســت و شــهادت افــراد شــاخصی همچــون شــهید صدوقــی و حمایت 
ــح کــرد:  ــن مــوارد اســت. وی تصری ــه ای از گروه هــای منافــق از جمل
ــی  ــا، یعن ــان آن ه ــا و هم پیمان ــان آمریکایی ه ــه اذع ــر ب ــوق بش حق
پنــاه دادن بــه حیوانــات و گــردن زدن انســان ها و خــراب کــردن 
ــت؛  ــر نیس ــوق بش ــن حق ــه ای ــودکان ک ــان و ک ــر زن ــر س ــا ب خانه ه

ــکا در ســایه آن اســت. ــان شــدن آمری ــرای پنه ــزرگ ب دروغــی ب

ــه از  ــی را ک ــوال و پول های ــت: ام ــهرکرد گف ــه ش ــام جمع ام
ــت  ــرف تقوی ــد ص ــیده ایم، بای ــرون کش ــکا بی ــوم آمری حلق
اقتصــاد درون کشــور کنیــم؛ نــه اینکــه ناجــی اقتصــاد آن هــا 

شــویم. 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت  االســام و المســلمین  ب
محمدعلــی نکونــام ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
بــا تشــکر از حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی روز قــدس 
ــان  ــر زم ــش از ه ــروز بی ــدس، ام ــار داشــت: مســئله ق اظه

دیگــری در میــان مــردم زنــده اســت؛ همان طــور کــه 
امــروز قصــد و قــدرت رژیــم صهیونیســتی بیــش از گذشــته 
ــال  ــه دنب ــه ب ــورهای خودباخت ــه کش ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
ــم غاصــب هســتند. ــا ایــن رژی ــط خــود ب عادی ســازی رواب

 وی 17 هــزار شــهید تــرور را برگــی از کتــاب قطــور جنایــات 
آمریــکا دانســت و افــزود: اینکــه امــروز برخــی آمریــکا را 

منجــی می داننــد و بــه بهانــه برداشــتن موانــع و بــاز کــردن 
ــد، جــای تعجــب  ــه او دل می بندن راه پیشــرفت و توســعه ب

دارد.               
آمریــکا  اینکــه  بیــان  بــا  شــهرکرد  جمعــه  امــام   
راه  نــه  مذاکــرات  اســت خاطرنشــان کــرد:  عهدشــکن 
را بــاز کــرد و نــه ســبب برداشــته شــدن موانــع شــد؛ 

نمی دهــد.  را  ایــن کار  اجــازه  خــود  آمریــکا  چــرا کــه 
دانســت  آمریــکا  بهانــه  را  هســته ای  مســئله   وی 
و بیــان کــرد: هــدف آمریــکا دســت برداشــتن ملــت ایــران 
از ارزش هــا و شــاخص های اصلــی و اســامی اســت و 
ــرآن  ــتور ق ــروی از دس ــز پی ــی ج ــا راه ــرایط م ــن ش در ای
ــت در  ــر و ایســتادگی و مقاوم ــاد اکب ــان جه ــه هم ــم ک کری
ــی اســت، ــای داخل ــر توانمندی ه ــه ب ــا تکی ــر دشــمن ب  براب

 نداریم.

رییــس جمهــور بــا قدردانــی از حضــور پرشــور و شــکوهمند ملــت 
بــزرگ ایــران در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس تاکیــد کــرد: امروز 
پیــام ملــت ایــران ایــن اســت کــه در کنــار مظلومــان عالــم و مردم 
مظلــوم فلســطین قــرار دارد و ملــت فلســطین تنهــا نیســت. بــه 
گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین  حســن 
ــع  ــدس و در جم ــی ق ــی روز جهان ــیه راهپیمای ــی در حاش روحان
ملت هــا  آرمان هــای  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا   خبرنــگاران 
 و از جملــه مــردم مســلمان، زندگــی در فضایــی تــوأم بــا آرامــش 
و امنیــت اســت، اظهــار داشــت: ملــت مســلمان و مظلــوم 
فلســطین 70 ســال اســت کــه از وطــن اصلــی خــود دور مانده انــد 
و اشــغالگرانی ســرزمین فلســطین را بــه اشــغال خــود در آورده اند 
ــانی  ــول انس ــی و اص ــن الملل ــن بی ــک از قوانی ــچ ی ــه هی ــه ب ک
پایبنــد نیســتند. روحانــی گفــت: امــروز توطئــه تفرقــه در دنیــای 
ــه  ــتی در منطق ــری و تروریس ــای تکفی ــور گروه ه ــام، حض  اس
و خــط ســازش در مســیر آرمــان آزادی فلســطین فاصلــه ایجــاد 
ــز  ــی ج ــی، راه ــیر اصل ــه مس ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــرده اس ک
وحــدت مســلمانان، دفــاع از خــط مقاومــت و جهــاد و مبــارزه بــا 
گروه هــای تکفیــری و تروریســتی وجــود نــدارد. وی تاکیــد کــرد: 
بی تردیــد در ســایه ایســتادگی و مقاومــت، قطعــا مســلمانان بــه 

پیــروزی نهایــی دســت خواهنــد یافــت. ایســنا

رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: بــا همــه 
ــد  ــرده بودن ــت ک ــی  دریاف ــای نجوم ــه حقوق ه ــئوالنی ک مس

ــرد. ــم ک ــورد خواهی برخ
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، قاضــی ســراج، رییــس ســازمان 
بازرســی کل کشــور در حاشــیه راهپیمایــی روز قــدس دربــاره 
حقوق هــای نجومــی  اظهــار داشــت: بــا همــه متخلفــان 

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــی برخ ــای حقوق فیش ه
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه شــما بــه یکــی از 
نمازگــزاران دربــاره فیش هــای حقوقــی فرمودیــد کــه کســانی 

کــه حقوق هــای مــازاد را بازگرداننــد در مجــازات آن هــا 
ــای  ــی  قانون ه ــت: بعض ــد، گف ــم ش ــل خواهی ــف قای تخفی
ــدام  ــون اق ــاس آن قان ــتند و براس ــان را داش ــاص خودش خ

ــد. کردن
ــن  ــت: م ــار داش ــور اظه ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ریی
نمی خواهــم ایــن صحبــت را تاییــد کنــم؛ امــا خیلــی از آن هــا 
طبــق قانــون تصویــب شــده؛ یعنــی بنــد )هـــ( مــاده پنجــم 
ــد  ــان را تایی ــاس آن حقوقش ــا براس ــا و بانک ه ــه بیمه ه ک
کــرده بودنــد کــه بــا آنــان نیــز برخــورد خواهیــم کــرد. راه دانــا

ناطــق نــوری، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام درخصوص 
انتشــار فیش هــای حقوقــی چنــد تــن از مدیــران در فضــای مجازی 
و رســانه ها افــزود: راهکارهــای زیــادی می تــوان بــرای ایــن 
موضــوع و مقابلــه بــا آن مدنظــر قــرار داد؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه 
بایــد منفذهــای فــرار قانونــی این طیــف را مســدود کرد و مســئوالن 
نبایــد بگوینــد کــه ایــن شــرکت ها و کســانی کــه در جایــگاه مدیــر 
عامــل و جایــگاه هیئــت مدیــره قــرار گرفته انــد و بــه طــور کلــی بــه 

دریافــت ایــن مبالــغ اقــدام می کننــد، تحــت عنــوان شــرکت های 
خصوصــی هســتند. وی افــزود: نبایــد مســئوالن بگوینــد کــه ایــن 
شــرکت ها آیین نامــه داخلــی دارنــد و جــزو مســتثنیات بــه 
ــارک  ــاه مب ــه در م ــور ک ــن همان ط ــر م ــه نظ ــد. ب ــاب می آین حس
ــود  ــذف ش ــتثنیات ح ــی  مس ــد تمام ــردم، می بای ــاره ک ــه آن اش  ب
 و تمامــی  آن هــا تحــت یــک نظــام هماهنــگ اقــدام بــه دریافــت 

و پرداخت حقوق معین کنند.

امام جمعه یزد عنوان کرد:

70 مورد نقض حقوق بشر آمریکا در ایران

روحانی:
ملت فلسطین تنها نیست؛ 
این پیام ملت ایران است

قاضی سراج:
با همه متخلفان حقوق های نجومی  برخورد می شود

ناطق نوری: 
باید منافذ فرار قانونی فیش های حقوقی مسئوالن را مسدود کرد

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: 
17 هزار شهید ترور، برگی از کتاب قطور جنایات آمریکا

ــه غربی هــا گفــت: اگــر غربی هــا  ــا هشــدار ب رییــس مجلــس شــورای اســامی  ب
ــد  ــا کنن ــا را احی ــئله تحریم ه ــد مس ــای جدی ــه بهانه ه ــند ب ــن باش ــال ای ــه دنب ب
توافــق هســته ای را بــه هــم خواهیــم زد. ایــن امــر، هــم در مصوبــه مجلــس شــورای 

اســامی  وجــود دارد و هــم در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، الریجانــی ادامــه داد: بعــد از توافــق هســته ای، کشــور 
ــن شــرایط حرکــت  ــق ای ــد امــروز مطاب ــا بای ــرد و م ــه ک ــی را تجرب شــرایط متفاوت
ــا بعــد از توافــق هســته ای  ــم کــه آی ــن ســوال جــواب دهی ــه ای ــد ب ــم. مــا بای کنی
ــون رفتارشــان مســالمت آمیز شــده  ــد، اکن ــارزه می کردن ــا مــا مب کشــورهایی کــه ب
ــال  ــه دنب ــی ب ــزود: کشــورهای غرب ــرده اســت. وی اف ــر ک ــا تغیی ــا شــرایط آن ه ی
ــد  ــه هــم زدن توافــق هســته ای نیســتند؛ زیــرا در پشــت پــرده نگرانی هایــی دارن ب
ــه طــور  ــد؛ ب ــه وجــود آورن ــدی را ب ــی مســئله های جدی ــا چانه زن ــد ب و ســعی دارن
ــای  ــد از راه ه ــا می خواهن ــد. آن ه ــنگ اندازی می کنن ــا س ــع تحریم ه ــال در رف مث
دیگــری فشــارهای اقتصــادی را ایجــاد کننــد؛ بــه طــور مثــال بــه اســم تروریســم 
و حقــوق بشــر بــه دنبــال ایجــاد تحریم هــای جدیــدی هســتند. رییــس مجلــس 
ــان  ــه تحریم هــای اعمــال شــده علیــه حــزب هللا لبن ــا اشــاره ب شــورای اســامی  ب
افــزود: در چنــد مــاه اخیــر فشــارهایی کــه بــر روی حــزب هللا بــه بهانــه تروریســم 
ــد  ــرا آن هــا انقــدر احمــق نیســتند کــه ندانن ــدی اســت؛ زی ــد، مســئله جدی آورده ان
حــزب هللا بــا تروریســم مبــارزه می کنــد و هیچ گونــه فعالیــت تروریســتی 
ــا ایــران را تحــت فشــار قــرار ــد ت ــه حــزب هللا فشــار می آورن ــدارد؛ پــس آن هــا ب  ن

دهند.

هشدار صریح الریجانی به غرب:
برجام را به هم می زنیم

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان و امــام جمعــه کرمــان گفــت: بــا قــدرت 
ــی  ــوی تبلیغات ــتمرار داده و از هیاه ــود را اس ــه راه خ ــه ائم ــل ب ــان و توس ایم

ــم. هراســی نداری
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت  هللا ســید یحیــی جعفــری در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه شــهر کرمــان بــا قدردانــی از شــرکت مــردم اســتان و شــهر 
کرمــان در راهپیمایــی روز قــدس بــا دهــان روزه و در هــوای گــرم اظهــار داشــت: 

مــردم ایــران بــه تکلیــف و وظیفــه شــرعی خــود عمــل کردنــد.
 آیــت  هللا جعفــری بیــان کــرد: ملــت ایــران بــه برکــت رهنمودهــای امــام و مقــام 
ــه  ــه همــه مســایل را ب ــه ای رســیده ک ــه مرحل ــاری خــدا ب ــری و ی معظــم رهب
ــران  ــت ای ــه مل ــد و حــدود ۴0 ســال اســت ک ــی درک و شناســایی می کن خوب
ــه اینکــه حــزب  هللا در دفــاع از مــردم  ــا اشــاره ب ــارزه اســت. وی ب مشــغول مب
مظلــوم فلســطین و لبنــان بــه وجــود آمــده اســت، تصریــح کــرد: مــا از مظلومان 
 عالــم حمایــت می کنیــم  و حمایــت از مظلــوم از ارکان حکومــت اســامی 
 و جمهــوری اســامی  ایــران اســت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان خطاب 
ــکا  ــده آمری ــات گمراه کنن ــب تبلیغ ــید فری ــب باش ــت: مواظ ــزاران گف ــه نمازگ  ب
و اســراییل را نخوریــد. آیــت  هللا جعفــری بــا بیــان اینکــه دشــمنان ایران هراســی 
ــران  ــت ای ــرد: مل ــان ک ــد، خاطرنش ــان راه  انداخته ان ــی را در جه و اسام هراس
امتحــان خــود را در جهــان پــس داده و بــه مذاکــرات هســته ای عمــل کــرده؛ امــا 
آمریــکا پایبنــد نیســت. وی افــزود: بــا قــدرت ایمــان و توســل بــه ائمــه راه خــود 

را اســتمرار داده و از هیاهــوی تبلیغاتــی هراســی نداریــم.

امام جمعه کرمان: 
از هیاهوی تبلیغاتی دشمنان هراسی نداریم

از  آمریــکا  حمایت هــای  گفــت:  ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
مــی داد  نشــان  اســراییل  و  اعــراب  جنــگ  در  رژیــم صهیونیســتی 
ــلمانان  ــوی مس ــن در پهل ــری زهرآگی ــون خنج ــم همچ ــن رژی ــه ای  ک

است.
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، ســردار حســین 
ــده کل ســپاه در ســخنان پیــش از خطبه هــای  ســامی،  جانشــین فرمان
رژیــم  از  آمریــکا  تهــران گفــت: حمایت هــای  امــروز  نمــاز جمعــه 
صهیونیســتی نشــان می دهــد کــه ایــن رژیــم نــه بــه عنــوان یــک 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــکا ب ــاالت آمری ــی از ای ــوان یک ــه عن ــه ب ــد، بلک متح
پهلــوی مســلمانان فرورفتــه  در  کــه همچــون خنجــری زهرآگیــن 
نشــان  رژیــم  ایــن  تشــکیل  دوران  طــول  در  حمایت هــا  ایــن  و 
ــلمانان ــار مس ــری در انتظ ــز دیگ ــت غم انگی ــه سرنوش ــه چ ــی داد ک  م

 است.
 جانشــین فرمانــده کل ســپاه اظهــار داشــت: انگلیــس کــه در ســال 1322 
قیمومیــت فلســطین را بــر عهــده گرفتــه بــود، فلســطین را بــه دو بخــش 
شــرقی و غربــی تقســیم کــرد. بخــش شــرقی آن اردن بــه عنــوان یــک 
ــت ها  ــار صهیونیس ــی آن را در اختی ــش غرب ــیس و بخ ــازه تاس ــت ت دول

قــرار داد. 
ــه  ــان آمــاده شــلیک ب ســامی گفت: امــروز یکصــد هــزار موشــک در لبن

ــت. ــغالی اس ــرزمین های اش ــمت س س

سردار سالمی  در سخنان پیش از خطبه :
  یکصد هزار  موشک در لبنان 

آماده  شلیک به سمت اسراییل است

امام جمعه اصفهان: 
آمریکا با این همه جنایت، چگونه دم از حقوق بشر می زند؟!

حتما بخوانید!
رژیم صهیونیستی و گروههای تکفیری... شنبه 12 تیرماه  21395
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نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس:

سیاست را وارد اقتصاد نکنیم
ــس  ــامان در مجل ــن و س ــهرکرد، ب ــردم ش ــده م نماین
شــورای اســامی گفــت: سیاســت را وارد اقتصــاد 
نکنیــم؛ چــرا کــه ایــن امــر موجــب حاشیه ســازی 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــرای اقتصــاد می شــود. اردشــیر نوری ب
تــاش می کنیــم در مجلــس و در عرصــه قانون گــذاری 
 پشــتیبانی الزم را از فعالیت هــای صنعتگــران، تجــار 
و معــادن ایــن اســتان داشــته باشــیم. نماینــده مــردم 
شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســامی 
ــادی  ــش اقتص ــی در بخ ــه اقدامات ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
 شــروع شــده کــه ایــن اقدامــات بــا تاخیــر بــوده 
ــن  ــا همی ــان داشــت: ام ــت نیســت، بی و در حــد کفای
میــزان کار نیــز بارقــه امیــدی در دل مــردم ایجــاد 
ــته  ــتری داش ــتاوردهای بیش ــه روز دس ــه روزب ــرده ک ک
ــت  ــاش در جه ــرد: ت ــد ک ــئول تاکی ــن مس ــد. ای باش
ــت ــات وزارت صنع ــا اقدام ــط ب ــی فق ــاد مقاومت  اقتص

معــدن و تجــارت بــه نتیجــه نمی رســد؛ چــرا کــه 
ــه هــم پیوســته اســت و اگــر  اقتصــاد یــک زنجیــره ب
ــد  ــک نکنن ــد و کم ــم ندهن ــت ه ــت در دس ــه دس  هم
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــید. نوری ــد رس ــه نخواه ــه نتیج ب
ــش  ــه بخ ــته ب ــا وابس ــد صرف ــش تولی ــکات بخ مش
صنعــت، معــدن و تجــارت نیســت و نیازمنــد یــک 
اســت  اهــداف  بــه  رســیدن  جهــت  هم پوشــانی 
ــم  ــار ه ــال کن ــه دنب ــه ب ــل از اینک ــدم قب ــزود: معتق اف
چیــدن عوامــل اقتصــادی باشــیم، بایــد رویکــردی 
نیــز  نظــر سیاســی  از  و  باشــیم  تولیــدی داشــته 
شــهرکرد مــردم  نماینــده  پشــتیبانی کنیــم.  را   آن 

بــا  اســامی  مجلــس شــورای  در  و ســامان  بــن 
ــرد  ــه در حــال حاضــر بســیجی ترین ف ــه اینک  اشــاره ب
صنعتی تریــن فــرد در کشــور اســت، ادامــه داد: ضروری 
اســت تــا بــه لحــاظ فکــری ایــن روحیــه و نــگاه 
توحیــدی در جامعــه و در بیــن مــردم ایجــاد شــود. وی 
تاکیــد کــرد: در تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ســرمایه گذاری بســیار مهــم اســت کــه اجرایــی شــدن 
ــفانه  ــون متاس ــازی دارد؛ چ ــه فرهنگ س ــاج ب آن احتی
 موضــوع ســرمایه گذاری در ایــن اســتان مهجــور مانــده 

و مردم با دید خوبی به آن نگاه نمی کنند.

عضو شورای شهر اصفهان:

 قراردادهای بین شهرداری 
و صدا و سیما به شورا ارایه می شود

رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر 
ــرارداد  ــم ق ــت: شــهرداری در حــال تنظی ــان گف اصفه
ــی اش را در  ــل قانون ــا مراح ــت ت ــدا و سیماس ــا ص ب
ــه در صحــن  ــرای ارای ــا ب ــد و قرارداده شــورا طــی کن
شــورا جمع بنــدی شــوند. اصغــر آذربایجانــی بــا اشــاره 
ــای  ــوص قرارداده ــده درخص ــرح ش ــایل مط ــه مس ب
شــهرداری و صــدا و ســیما اظهــار داشــت: حوزه رســانه 
و از جملــه برنامه هــای صــدا و ســیما، مــواردی اســت 
کــه در ردیــف بودجــه شــهرداری در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. وی افــزود: تاکیــد اعضــای شــورا و کمیســیون 
فرهنگــی همــواره ایــن بــوده اســت کــه فرآینــد 
امضــای قراردادهــا در صحــن علنــی شــورای اســامی 
شــهر بــه تصویــب برســد تــا اعضــا از جزییــات آن آگاه 
و بــر رونــد اجرایــی شــدن آن نظــارت داشــته باشــند. 
رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر 
ــال  ــد س ــاق مانن ــن اتف ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
گذشــته انجــام شــد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
شــهرداری در حــال تنظیــم قــرارداد بــا صــدا و ســیما 
ــد  ــی اش را در شــورا طــی کن ــا مراحــل قانون  اســت ت
و قراردادهــا بــرای ارایــه در صحــن شــورا جمع بنــدی 

شــوند.

تولید بیش از یک میلیارد کیلووات 
ساعت برق در اصفهان

 اصفهــان از ابتــدای امســال تــا پایــان خردادمــاه
بیــش از یــک میلیــارد و 52 میلیــون کیلووات ســاعت، 
انــرژی الکتریکــی، تولیــد کــرد و بــه شــبکه سراســری 
ــا  ــاری ت ــال ج ــدای س ــال داد. از ابت ــور انتق ــرق کش ب
ــارد  ــک میلی ــان ی ــروگاه اصفه ــاه، نی ــان خردادم  پای
و 52 میلیــون و 845 هــزار کیلــووات ســاعت، انــرژی 
ــه شــبکه سراســری  ــدی را ب ــص تولی الکتریکــی خال
ــی  ــروگاه حرارت ــت. نی ــرده اس ــل ک ــور منتق ــرق کش ب
اصفهــان دارای 5 واحــد مولــد بــرق حرارتــی، بخــاری 
بــا مجمــوع تــوان تولیــد نامــی 8۳5 مــگاوات اســت.

اعطای تسهیالت به کارآفرینان 
مناطق روستایی یزد

ــوراهای  ــتایی و ش ــهری، روس ــور ش ــر ام ــر کل دفت مدی
اســتانداری یــزد گفــت: بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار 
در مناطــق روســتایی اســتان، بیــش از 200 میلیــارد ریال 
تســهیات در اختیــار کارآفرینــان قــرار خواهــد گرفــت. 

ــه  ــه تفاهمنام ــاره ب ــا اش ــی ب ــاکری شمس ــود ش محم
مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معاونــت  ســه جانبه 
ــامی  ــاب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــور، بنی ــروم کش مح
و بانــک ســینا بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار 
در روســتاهای اســتان اظهــار کــرد: براســاس ایــن 
بــه  درصــد   7 کارمــزد  بــا  تســهیاتی  تفاهمنامــه 
ــت  ــتاها پرداخ ــتقر در روس ــادی مس ــای اقتص طرح ه
تولیــدی  طرح هــای  کــرد:  اضافــه  وی   می شــود. 
ــف 15  ــتایی از تخفی ــق روس ــع در مناط ــی واق و خدمات
درصــدی در ســود و کارمــزد بهره منــد می شــوند و مبلــغ 
مابه التفــاوت ســود و کارمــزد بــا ســهم مشــترک 5 
ــت توســعه روســتایی و مناطــق  درصــد از ســوی معاون
بنیــاد مســتضعفان  و  اســتانداری  محــروم کشــور، 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــامی تامی ــاب اس انق
ــزان  ــر می ــال حاض ــه داد: درح ــی ادام ــاکری   شمس ش
ــال اســت  ــارد ری ــرای هــر اســتان 200 میلی تســهیات ب
ــال دوره  ــمول 6 س ــده، مش ــد ش ــای تایی ــه طرح ه ک

ــود. ــد ب ــت خواهن ــس و بازپرداخ ــارکت، دوره تنف مش

اخبار کوتاه

ــده  ــای خیره کنن ــگ، نوره ــای رنگارن  تابلوه
سرویس  اقتصاد

  بردیا عباس زاده

و انــواع و اقســام رقــص نورهــا و چراغ هــای 
ــه تســخیر خــود درآورده  چشــمک زن، شــب های شــهرها را ب
ــدون  ــم ب ــدان ه ــن چشــم نوازی شــب ها، چن ــا ای اســت؛ ام
عواقــب نیســت و کمتریــن عاقبــت آن قبض هایــی اســت کــه 
تــا دلتــان بخواهــد صفــر دارد و حســابی بــرق را از ســر 
کاســبان می پرانــد. بــا ایــن وجــود کارشناســان تاکیــد دارنــد 
می تــوان بــا راهکارهایــی بــه طــرز چشــمگیری، هــم از 
مصــرف بــرق کاســت و هــم دکورهایــی نورانــی داشــت. بــرای 

دانستن این موضوع با ما همراه باشید.
ساعات اوج مصرف

در حــال حاضــر هــر یــک از مشــترکین بخــش تجــاری 
کشــور، نظیــر مجتمع هــای بــزرگ تجــاری، فروشــگاه ها 
ســوپرمارکت ها و ... بــه طــور میانگیــن بیــش از ۳00 کیلــووات 
ــد و هــر مشــترکی کــه  ــرق در مــاه مصــرف می کنن ســاعت ب
بیشــتر بــرق مصــرف کنــد، هزینــه بیشــتری نیــز باید بپــردازد. 
ــترکین  ــرق مش ــای ب ــه هزینه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــای  ــان در قبض ه ــه دو زم ــوط ب ــه مرب ــا دو تعرف ــاری ب تج
ــا  ــا 1۹( ب ــادی )7 ت ــاعات ع ــود. در س ــبه می ش ــرق محاس ب
ضریــب یــک و در ســاعات اوج بــار )در زمســتان از 18 تــا 22 و 
در تابســتان از 1۹ تــا 2۳( بــا ضریــب 2.5 محاســبه می شــود.

 جایگزینی المپ های پرمصرف با کم مصرف
ــه  ــش هزین ــرای کاه ــی ب ــوان اقدامات ــود می ت ــن وج ــا ای ب
بــرق محــل کار انجــام داد؛ بــه طــور مثــال بــا توجــه بــه لــزوم 
اســتفاده زیــاد و طوالنــی از روشــنایی در محــل کار، می تــوان 
بــا جایگزیــن کــردن المپ هــای کم مصــرف و فلورســنت 
ــته ای، گازی ــرف رش ــای پرمص ــای المپ ه ــه ج ــی( ب  )مهتاب

مــدادی و ...، خامــوش کــردن یــا اســتفاده از دور کنــد کولــر 
و ســایر وســایل سرمایشــی بــه علــت کاهــش درجــه حــرارت 
هــوا در ایــن ســاعات و همچنیــن خامــوش کــردن ســایر لوازم 
ــه  ــرق را ب ــه ب ــت، هزین ــاج نیس ــا احتی ــه آن ه ــه ب ــی ک برق

ــب توجهــی کاهــش داد. ــزان جال می
 نورپردازی ویترین ها

نورپــردازی ویتریــن فروشــگاه ها،  الزم اســت در هنــگام 
المپ هــای  جــای  بــه  المپ هــای کم مصــرف  از  نه تنهــا 
نورپــردازی هنــگام  در  بلکــه  شــود،  اســتفاده   رشــته ای 

المپ هــا طــوری قــرار گیرنــد کــه زاویــه تابــش نــور آن هــا بــه 
ســمت کاالهــا و محتویــات داخــل ویتریــن باشــد.

 رستوران ها و کافی شاپ ها
نــور  از  می تــوان  نیــز  کافی شــاپ ها  و  رســتوران ها  در 
موضعــی کــه بــا ارتفــاع مناســب بــر روی میــز نصــب 
ــتفاده از  ــا اس ــورت ب ــن ص ــت. در ای ــره گرف ــت، به ــده اس ش
یــک المــپ کم مصــرف 11 وات، ضمــن تامیــن روشــنایی 
 مناســب، هزینــه بــرق خــود را تــا حــد زیــادی کاهــش 

می دهید.

 کولرهای گازی
آب  منطقــه  بــا  متناســب  کولرهــای  از  اســت کــه   الزم 
و هوایــی اســتفاده شــود؛ زیــرا کولرهــای گازی در ســه مــدل 
ــرای مناطــق خنــک، معتــدل و گرمســیر ســاخته شــده اند.  ب
در هنــگام خریــد کولرهــای گازی توجــه کنیــم کــه در پــاک 
مشــخصات کولــر T1 بــرای مناطــق معتــدل، T2 بــرای مناطــق 
خنــک و T۳ بــرای مناطــق گرمســیر درج شــده اســت. )بــه 
ــگام  ــر در هن ــرژی( کول ــان ان ــبت راندم ــاخص E.E.r )نس ش
خریــد توجــه و در محــل کار درجــه کولــر گازی روی 22 تــا 26 

درجــه تنظیــم شــود.
 یخچال ها

ــط  ــور متوس ــی به ط ــای ویترین ــه یخچال ه ــت ک ــد دانس  بای
ــد؛  ــرق مصــرف می کنن ــی ب ــای خانگ ــر یخچال فریزره ۳ براب
 لــذا جلوگیــری از تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــر یخچــال

جلوگیــری از بازمانــدن در، کنتــرل ســالم  بــودن نوارهــای 
ــا  ــال ب ــات درون یخچ ــرار دادن محتوی ــن ق دور در و همچنی
ــر کاهــش مصــرف  ــادی ب ــر زی ــه مناســب از هــم، تاثی فاصل
ــای  ــد یخچال ه ــد، بای ــگام خری ــن در هن ــرق دارد. همچنی ب
مختلــف  درهــای  دارای  کــه  کــرد  انتخــاب   ویترینــی 

و در هر قسمت از سایر محفظه های یخچال جداست.
 درهای اتوماتیک

ــل  ــا عکس العم ــروج ب ــک ورود و خ ــای اتوماتی ــب دره نص
ســریع در فروشــگاه ها و مراکــز تجــاری پرتــردد تاثیــر زیــادی 
بــر کاهــش اتــاف ســرما و گرمــا دارد؛ همچنیــن اســتفاده از 
ــتان  ــل تابس ــگاه ها در فص ــا و فروش ــرای مغازه ه ــایبان ب  س
از گــرم شــدن داخــل آن هــا جلوگیــری می کنــد و نیــاز 

می دهــد. کاهــش  را  سرمایشــی 

کیمیای وطن بررسی کرد:

فرار از قبض های هفت رقمی

در حالــی کــه خــط معــاش در ســال جــاری بــه 2.6 میلیــون 
ــون  ــان 1.4 میلی ــت کارفرمای ــوان پرداخ ــیده، ت ــان رس توم
ــت. در  ــان اس ــزار توم ــتمزد 812 ه ــن دس ــان و کمتری توم
ــور، ۳0  ــاله کش ــا 24 س ــان ت ــکاری جوان ــرخ بی ــی ن حال
ــهرها  ــاکن ش ــان س ــرای زن ــرخ ب ــن ن ــه ای ــد ک ــد ش درص

ــه  ــن حــال ب ــه 54.4 درصــد رســید؛ در عی ب
دلیــل مشــکات معیشــتی و اقتصــادی، 
جســت وجوی شــغل بعــد از 65 ســالگی هــم 
ادامــه دارد. بررســی جدیدتریــن تغییــرات 
ــف ســنی در  ــای مختل ــکاری گروه ه ــرخ بی ن
ــان  کشــور نشــان می دهــد کــه بیــکاری جوان
ــرخ  ــان بیشــترین ن ــا 24 ســاله، همچن 20 ت
بیــکاری کشــور، بــه میــزان ۳0 درصــد اســت. 

در ایــن بیــن، نــرخ بیــکاری زنــان در ایــن گــروه ســنی بــه 
ــز 25.7  ــردان نی ــکاری م ــرخ بی ــیده و ن ــد رس 47.2 درص
درصــد اســت. همچنیــن نــرخ بیــکاری مــردان ایــن گــروه 
ــز  ــان نی ــکاری زن ــرخ بی ســنی در شــهرها 25.5 درصــد و ن
ــکاری  ــرخ بی ــال ن ــن ح ــت؛ در عی ــده اس ــد ش 54.4 درص

عمومــی در شــهرهای کشــور در گــروه ســنی 20 تــا 24 
ــان  ــت. کارشناس ــده اس ــد ش ــزان ۳1.8 درص ــه می ــاله ب س
ــه دلیــل اجــرا نشــدن الگــوی مــزد مشــارکتی  می گوینــد ب
ــه  ــیده، هزین ــون رس ــه 2.6 میلی ــاش ب ــط مع ــران، خ در ای
هــر نیــرو 2.2 میلیــون تومــان، امــا کمتریــن مــزد 812 هــزار 
تومــان و متوســط حقــوق 1.۳ میلیــون تومــان 
ــزد  ــوان پرداخــت م ــن حــال، ت اســت. در عی
ــک  ــه ی ــاری، ماهیان ــال ج ــان در س کارفرمای
میلیــون و 400 هــزار تومــان اســت. بــا وجــود 
ــد در دو ســال گذشــته  ــت می گوی ــه دول اینک
ــا  ــون شــغل ایجــاد شــد، ام حــدود 1.2 میلی
گــزارش جدیــد وزارت کار نشــان می دهــد در 
فاصلــه زمســتان ۹2 تــا ۹4 بــر تعداد بیــکاران 

ــق کشــور 515 هــزار نفــر افــزوده شــده اســت.  مطل
ــک  ــرز ی ــرار دادن م ــه ق ــان اینک ــا بی ــر کار ب ــاون وزی مع
ســاعت کار در هفتــه بــرای شــاغل و بیــکار دانســتن افــراد 
یــک اســتاندارد جهانــی اســت، گفــت: هنــوز حــس رضایــت 

ــع ــدارد. ربی ــت اشــتغال در کشــور وجــود ن از وضعی

فاصله مزد با خط معاش به 1.4 میلیون تومان رسید
ابوالحســن میرعمــادی، کارشــناس مســکن گفــت: وضعیــت 
مســکن از ایــن بدتــر نمی شــود و حتمــا منحنــی ایــن بخــش تــا 
ــاال  ــه ســمت ب ــود خــارج می شــود، ب ــه از رک ــده ک ــک ســال آین ی
ــت  ــت نف ــرد: قیم ــار ک ــادی اظه ــن میرعم ــود. ابوالحس ــد ب خواه
ــر  ــده متعادل ت ــی اقتصــاد مســکن در آین ــوان محــرک اصل ــه عن ب

می شــود، درآمــد جامعــه و تقاضــای مصرفــی 
مســکن افزایــش می یابــد. البتــه نــه بــه ســرعتی 
ــا  ــی ت ــم، ول ــر می کردی ــام فک ــدای برج ــه از ابت ک
ــت  ــه حال ــکن ب ــاد مس ــر اقتص ــال دیگ ــک س ی
عــادی برمی گــردد. وی افــزود: عواملــی کــه منجــر 
بــه ایجــاد زنجیــره بــه هــم پیوســته رکــود مســکن 
ــد از  ــود دارد. بع ــش وج ــن بخ ــوز در ای ــده، هن ش
امضــای برجــام، همــه منتظــر تحرکاتــی در اقتصــاد 

ــل خارجی هــا  ــاده اســت. اوای ــاق نیفت ــوز اتف ــه هن ــد ک کشــور بودن
وارد کشــور شــدند؛ امــا بــه اعتقــاد مــن ســرمایه گذار خارجــی هیــچ 
وقــت در مســکن ایــران ســرمایه گذاری نخواهــد کــرد. حتــی بــرای 
ســاخت بیمارســتان و هتــل در ایــران تردیــد دارنــد، چــه برســد بــه 
مســکن. بــه گفتــه میرعمــادی در ایــن شــرایط تنهــا اتــکای بخــش 

مســکن بــرای خــروج از رکــود، ســرمایه گذاری داخلــی اســت کــه 
ــر هــم دارد  ــدارد؛ اگ ــول ن ــود اقتصــادی کســی پ ــه رک ــا توجــه ب ب
ترجیــح می دهــد آن را در بانــک بگــذارد و ســود 20 درصــد بگیــرد 
ــن  ــد. ای ــرمایه گذاری کن ــکن س ــان ده مس ــش زی ــه در بخ ــا اینک ت
ــه 15  ــان اینکــه کاهــش ســود بانکــی ب ــا بی کارشــناس مســکن ب
ــکن  ــش مس ــر بخ ــی ب ــر مثبت ــا تاثی ــد قطع درص
ــای  ــه نرخ ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــاد می کن ایج
ــرمایه گذاری  ــک س ــس ریس ــی، هیچ ک ــاد بانک زی
در بخــش مســکن را نمی پذیــرد. لــذا اولیــن اقــدام 
ــه رخ  ــود ک ــی می ب ــاز کاهــش ســود بانک ــد آغ بای
ــه  ــردم ب ــا م ــر شــود ت ــج کمت ــه تدری ــد ب داد و بای
وی  شــوند.  راغــب  مســکن  در  ســرمایه گذاری 
ســال آینــده را ســال خــروج از رکــود مســکن 
ــوان کــرد و گفــت: پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه اگــر ســود  عن
بانکــی بــه همیــن روال کاهــش یابــد، بخش هــای تولیــدی تقویــت 
ــکاری  ــد، بی ــدا می کن ــد ارزش پی ــورت تولی ــن ص ــوند. در ای می ش
 کاهــش می یابــد، ســپس مــردم اقــدام بــه ســرمایه گذاری 

و خرید و فروش مسکن می کنند. ایسنا

مدیــر کل دفتــر بازرگانــی کشــورهای اروپــا، آمریــکا و کشــورهای مشــترک  المنافــع ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران از کاهــش نــرخ عــوارض گمرکــی 8 محصول کشــاورزی طبــق مصوبه 
کمیســیون اقتصــادی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا خبــر داد. ابوالفضــل کوده ئــی بــا اشــاره 
بــه ایــن مصوبــه اظهــار کــرد: طبــق مصوبــه کمیســیون اقتصــادی اتحادیــه اقتصادی اوراســیا 
کــه شــامل کشــورهای روســیه، بــاروس قرقیزســتان، قزاقســتان و ارمنســتان اســت و طبق 
پیمــان موقــت تجــارت آزاد ایــران بــا ایــن کشــورها، قــرار بــر ایــن شــده کــه نــرخ عــوارض 
ــی  ــوارض گمرک ــرخ ع ــاس ن ــن اس ــر ای ــد. ب ــش یاب ــاورزی کاه ــول کش ــی 8 محص گمرک
ــته دار ــته پوس ــم، پس ــی، کل ــم بروکل ــم و کل ــامل گل کل ــاورزی ش ــول کش  واردات 8 محص

ــواع  ــلطانی، ان ــک س ــور خش ــته، انگ ــیاه بی هس ــک س ــور خش ــت کنده، انگ ــته پوس پس
دیگــر انگــور و نیــز خرمــا اقامــی هســتند کــه عــوارض گمرکــی واردات آن کاهــش یافتــه 
اســت. مدیــر کل دفتــر بازرگانــی کشــورهای اروپــا، آمریــکا و کشــورهای مشــترک  المنافــع 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه عــوارض گمرکــی واردات  گل کلــم و کلــم 
بروکلــی از 11 بــه 5 درصــد و کلــم از 1۳ بــه 5 درصــد کاهــش یافتــه اســت، بیــان کــرد: طبــق 
ــا کشــورهای اوراسیاســت ــه کــه براســاس پیمــان موقــت تجــارت آزاد ایــران ب  ایــن مصوب

عــوارض گمرکــی ســایر اقــام نیــز، شــامل پســته پوســته دار، پســته پوســت کنده، انگــور 
ــا  ــز خرم ــور و نی ــر انگ ــواع دیگ ــلطانی، ان ــک س ــور خش ــته، انگ ــیاه بی هس ــک س  خش
از 5 بــه 0 درصــد کاهــش یافتــه اســت. کوده ئــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس 
شــاهد توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه کشــورهای تحــت ایــن پیمــان موقــت 
نیــز هســتیم و امیدواریــم بــا کاهــش نــرخ تعرفه هــا، قیمت هــا و هزینه هــای تمــام شــده 

بــرای صــادرات و واردات ایــن محصــوالت کاهــش یابــد.

ــاغ کــرده و در روزهــای گذشــته  ــه بانک هــا اب ــاره بخشــنامه ای کــه ب ــر اقتصــاد درب وزی
حواشــی را برانگیختــه اســت، توضیــح داد. علــی طیب نیــا دربــاره بخشــنامه ای کــه دربــاره 
محدودیــت بانک هــا در زمینــه اعطــای مزایــا بــه کارکنــان بــه بانک هــا ابــاغ کــرده بــود، 
توضیــح داد: در گذشــته وام بــه صــورت قرض الحســنه پرداخــت می شــد و بــرای اعــداد 
آن هــم ســقفی وجــود نداشــت و همیــن باعــث شــده بــود کــه پرداخت هــای نامتعــارف 
ــه  ــت ک ــته اس ــه ای داش ــت مصوب ــون دول ــل اکن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــته باش ــود داش وج
ــران  ــه مدی ــنه ب ــع قرض الحس ــل مناب ــهیات از مح ــای تس ــکان اعط ــب آن ام ــه موج  ب

و مسئوالن سیستم بانکی و شرکت های دولتی وجود نداشته باشد. 
وی همچنیــن گفــت: کمیتــه ای مســئول تعییــن ســقف تســهیات و نــرخ ســود اســت 
کــه البتــه قاعدتــا از محــل قرض الحســنه نخواهــد بــود. ان شــاءهللا در هفتــه آینــده ایــن 
کمیتــه برگــزار و نــرخ ســقف مشــخص می شــود کــه جریــان وام هــا بتوانــد ادامــه پیــدا 
کنــد؛ . ولــی تاکیــد می کنــم کــه نــه بــه شــکل قبــل، بلکــه بــه صــورت محــدود اســت 
ــع قرض الحســنه باشــد و در عیــن حــال مشــخص شــده  ــدون اینکــه از محــل مناب و ب
ــد ســال  ــد چن ــد، بای ــن تســهیات اســتفاده کن ــد از ای ــه بتوان ــرای اینک ــردی ب اســت ف
ــرار  ــگاه ق ــد صــرف اینکــه در یــک جای ــر نمی توان ــی یــک مدی ــوده باشــد؛ یعن شــاغل ب
می گیــرد از تســهیات رفاهــی اســتفاده کنــد. وزیــر اقتصــاد همچنیــن بیــان کــرد: البتــه 
ــه  ــادی ب ــان اعتق ــاره کارکن ــران اســت و درب ــرای مدی ــم ب ــی کــه می گذاری محدودیت های
ایجــاد محدودیــت نداریــم؛ چــه در زمینــه تســهیات رفاهــی و چــه حقــوق و مزایــا. آن 
ــارف  ــای نامتع ــری شــده اســت و ســاماندهی می شــود، پرداخت ه ــه هدفگی ــزی ک چی

رفاهــی و تســهیات رفاهــی دربــاره مدیــران ارشــد اســت.

گرچــه بــازار عــراق در وضعیــت ناامنــی و کمبــود نقدینگــی نفتــی بــه ســر می بــرد، امــا دبیــر 
انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان می گویــد: ایــن بــازار از دســت نخواهــد رفــت 
ــدی پیــش  ــل خواهــد شــد. چن ــه ســیمان ســوریه تبدی ــرای تعذی ــی ب ــه کانال و حتــی ب
ولــی  هللا افخمــی راد، رییــس ســازمان توســعه تجــارت، بــه صادرکننــدگان ســیمان توصیــه 
ــن کشــور وضــع  ــه در ای ــت ک ــد و گف ــدا کنن ــراق پی ــر از ع ــه غی ــری ب ــازار دیگ ــه ب ــرد ک ک
ــف  ــر توق ــر آن ب ــی و تاثی ــای ســیمان، ناامن ــدازی کارخانه ه ــگ، راه ان ــررات ضددامپین مق
ــوده  ــی ب ــت از فــروش نفــت عوامل ــن کاهــش درآمــد دول ــی و همچنی پروژه هــای عمران
ــرار داده اســت؛  ــر ق ــن کشــور همســایه را تحــت تاثی ــه ای ــران ب کــه صــادرات ســیمان ای
ــود  ــوالت خ ــرای محص ــدی ب ــای جدی ــه بازاره ــم ب ــدگان می خواهی ــن از صادرکنن بنابرای
بیندیشــند. اندکــی از ایــن توصیــه نگذشــته کــه عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن صنفــی 
ــی اســت  ــراق مقطع ــازار ع ــود در ب ــت: رک ــاره گف ــن ب ــت ســیمان، در ای ــان صنع  کارفرمای
و ایــن بــازار بــرای ایــران حفــظ می شــود. او معتقــد اســت کــه هیــچ ســیمانی از لحــاظ 
کیفیــت و رقابت پذیــری بــه گــرد پــای ســیمان ایرانــی نمی رســد و گرچــه کیفیــت ســیمان 
ایرانــی خــوب اســت، امــا از لحــاظ قیمتــی دچــار نابســامانی ارایــه قیمــت در مــرز بــود. 
ــه موضــوع  ــرد ک ــوان ک ــراق عن ــگ در حــوزه صــادرات ع ــاره موضــوع دامپین شــیخان درب
دامپینــگ بــه آن گســتردگی کــه در رســانه ها مطــرح شــد، نبــود و در اصــل ســیمان از مــرز 
ایــران تعییــن قیمــت و همــان جــا بــه تجــار عراقــی تحویــل داده می شــد. اینکــه خریــدار 
عراقــی ســیمان خریــداری شــده را بــا قیمــت بیشــتر بــه فــروش می رســاند، نمی توانــد 
 بــه معنــای دامپینــگ باشــد. بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان

علی رغم بحران مقطعی که در بازار عراق وجود دارد، این بازار حفظ خواهد شد.

کاهش عوارض گمرکی ۸ محصول کشاورزی
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در قاب تصویر

وضعیت مسکن تا یک سال آینده عادی می شود

عراق، کانال صادرات سیمان ایرانی به سوریهتوضیح وزیر اقتصاد درباره توقف مزایای بانکی

کوتاه از اقتصاد

 انتخاب مدیران ستادی 
به  عنوان هیئت مدیره ممنوع شد

ــه  ــنامه ای ب ــور در بخش ــس جمه ــاون اول ریی مع
مدیــران  انتخــاب  اداری،  دســتگاه های  کلیــه 
 ســتادی بــه عنــوان هیئــت مدیــره شــرکت ها

ــوع  ــور را ممن ــارج از کش ــای خ ــا و واحده بانک ه
کــرد. اســحاق جهانگیــری در بخشــنامه ای بــه کلیــه 
دولتــی  موسســات  ســازمان ها،   وزارتخانه هــا، 
اســتانداری ها  و  اســامی  انقــاب  نهادهــای  و 
ــی  ــاط مال ــراری انضب ــور برق ــه منظ ــرد: ب ــام ک  اع
 و ایجاد شــفافیت بیشــتر، کلیه دســتگاه های اداری 
بانک هــای  و  شــرکت ها  از  دســته  آن  به ویــژه 
انجــام وظایــف  بــرای  دولتــی و عمومــی کــه 
ثبــت شــرکت  یــا  ایجــاد  بــه  اقــدام   قانونــی 
ــن مشــابه در خــارج از  ــا عناوی / شــعبه / واحــد ی
کشــور می کننــد، بایــد از انتخــاب مدیــران ســتادی 
ســازمان / شــرکت بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره 
ــازمان  ــور س ــارج از کش ــای خ ــرکت ها و واحده ش
ــد.  ــودداری کنن ــو خ ــر نح ــه ه ــور ب ــرکت مذک / ش
بــا تاییــد باالتریــن مقــام   در مــوارد ضــروری 
دریافــت  بــدون  اجرایــی،  / دســتگاه  ســازمان 
هرگونــه وجــه یــا پــاداش یــا عناویــن مشــابه بابــت 
ــت  ــمول ممنوعی ــره، از ش ــت مدی ــت در هیئ عضوی
موضــوع ایــن بخشــنامه مســتثنی اســت و در 
ــا  ــه ی ــه وج ــر گون ــت ه ــه دریاف ــزام ب ــورت ال ص
ــر اســاس مقــررات  پــاداش یــا عناویــن مشــابه، ب
ــور  ــوه مذک ــت، وج ــوع فعالی ــی موض ــور خارج کش
ــوع  ــه حســاب ســازمان / شــرکت متب ــد ب ــز بای نی

ــود. ــز ش واری

 افشای اطالعات مشترکان
 یکی از اپراتورها

ــی  ــترک یک ــون مش ــی 20 میلی ــات خصوص اطاع
ــات  ــک رب ــق ی ــراه از طری ــن هم ــای تلف از اپراتوره
ــه  ــت. ب ــرار گرف ــوم ق ــترس عم ــی در دس تلگرام
ــن  ــود ای ــه می ش ــن« گفت ــاد آنای ــزارش »اقتص گ
ــل  ــب فای ــه و در قال ــو رفت اطاعــات در ســال ۹2 ل
ــروش  ــد و ف ــان خری ــون توم ــا ۳ میلی ــل ت اکس
نهادهــای  بــه نظــر می رســد  می شــده اســت. 
قضایــی و امنیتــی بایــد هــر چــه ســریع تر بــه ایــن 
ــز  ــه نی ــور مربوط ــد و اپرات ــیدگی کنن ــوع رس موض
بایــد پاســخگوی مــردم و ضــرر و زیــان احتمالــی 

ــد. ــود باش ــی خ ــکل امنیت ــن مش ــی از ای ناش

هشدار درباره چینی زاسیون 
صنعت خودرو

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
چینــی شــدن صنعــت  رونــد  دربــاره  طوســی 
خــودروی ایــران هشــدار داد. شــهرام آزادی اظهــار 
ــرفت  ــه پیش ــن رو ب ــودروی چی ــت خ ــرد:  صنع ک
اســت و رشــد چشــمگیری دارد؛ بــا ایــن حــال نباید 
تمــام صنعــت و بــازار خــودروی ایــران را در اختیــار 
ــا بیــان اینکــه خودروســازان  آن هــا قــرار داد. وی ب
هنــوز  بســیار  پیشــرفت های  علی رغــم  چینــی 
هســتند شــدن  خودروســاز  راه  ابتــدای   در 

چینی هــا  کــه  همان طــور  کــرد:   خاطرنشــان 
ــرکت های  ــک ش ــا کم ــان را ب ــعه محصوالتش توس
ــز  ــا نی ــد، م ــام می دهن ــی انج ــام اروپای ــب ن صاح
بایــد در ایــن جهــت حرکــت کنیــم. ایــن کارشــناس 
صنعــت خــودرو ادامــه داد: اگرچــه مونتــاژ بعضــی 
ــا  ــادی ب ــران تض ــل ای ــی در داخ ــای چین خودروه
پیشــرفت صنعــت خــودرو نــدارد، امــا نبایــد توســعه 
ــی  ــای چین ــه خودروه ــر پای ــی ب ــوالت داخل محص
توســعه محصــوالت  بــرای  افــزود:  باشــد. وی 
تجربــه  از  بایــد  خــودرو،  صنعــت  در   داخلــی 
و دانــش خودروســازان صاحب نــام اروپایــی ماننــد 
پــژو، رنــو و ســیتروئن کــه البتــه همــکاری بــا ایــن 
ــز آغــاز شــده، اســتفاده شــود. آزادی  شــرکت ها نی
بــا بیــان اینکــه در تعامــل بــا خودروســازان مطــرح 
ــن آوری روز  ــه ف ــم ب ــه می توانی ــت ک ــی اس اروپای
صنعــت خــودرو دســت یابیــم، تصریــح کــرد: 
ــی  ــد آزاد و رقابت ــی بای ــازار خــودروی داخل ــه ب البت
ــه هــم خــودروی ارزان قیمــت  ــه ای ک باشــد؛ به گون
ــی و هــم  ــد داخل ــا برن ــی، هــم خودروهــای ب چین
ــی در داخــل  ــا قیمــت بیشــتر اروپای خودروهــای ب
ــا مشــتریان حــق انتخــاب داشــته  ــد شــود ت تولی

باشــند.

شوک بی سابقه در بازار طال و سکه
رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــا اشــاره بــه 
نوســانات قیمــت طــا و ســکه در هفتــه اخیــر 
ــه ای شــاهد افزایــش قیمــت ســکه  ــه گون گفــت: ب
ــه بیشــترین قیمــت طــی  ــم ک ــران بودی ــازار ای در ب
دو ســال گذشــته تجربــه شــد. محمــد کشــتی آرای 
در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره قیمــت طــا و ســکه 
در هفتــه ای کــه گذشــت، اظهــار کــرد: جمعــه هفتــه 
ــه  ــس از اتحادی ــروج انگلی ــا خ ــه ب ــود ک ــته ب گذش
ــه شــاهد  ــازار طــا وارد شــد ک ــه ب ــا، شــوکی ب اروپ
فلــز  ایــن  جهانــی  قیمــت  دالری   50 افزایــش 
ایــن  از  ادامــه داد: پــس  گران بهــا بودیــم. وی 
ــه  ــش مواج ــا واکن ــی ب ــای مال ــوک وارده بازاره ش
ضــرر  از  جلوگیــری  بــرای  دولت هــا  و   شــدند 
ــد  ــرل زدن ــر و کنت ــه تدبی ــان بورســی دســت ب و زی
کــه در نهایــت طــی هفتــه گذشــته شــاهد نوســانات 
ــس  ــم. ریی ــا بودی ــی ط ــت جهان ــا 10 دالری قیم ت
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــر ب ــا و جواه ــه ط اتحادی
طــا و ســکه در هفتــه آینــده برگرفتــه از اعــام 
ــه  ــه ای ک شــاخص های آمریکاســت، گفــت: در هفت
گذشــت بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت دالر شــاهد 
ــم.  ــل بودی ــا در داخ ــکه و ط ــت س ــش قیم افزای
کشــتی آرای بــا اشــاره بــه افزایــش بی ســابقه 
قیمــت ســکه در طــول هفتــه گذشــته اظهار کــرد: در 
هفتــه ای کــه گذشــت دیدیــم کــه قیمــت ســکه بــه 
ــم خــود در دو ســال گذشــته رســید. بیشــترین رق

حتما بخوانید!
3وضعیت مسکن تا یکسال آینده ... شنبـــــه  12 تیرماه 1395

ـــمـــاره 192 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی

24 میلیون و 100 هزار 
تومان

20 میلیون و 400 هزار 
پراید SE111تومان

پراید 20131 میلیون تومان

29 میلیون و 900 هزار 
پژو 405تومان

29 میلیون و 800 هزار 
سمند EF7تومان

پژو پارس سال35 میلیون و 900 هزار تومان

پژو 206 تیپ 375 میلیون تومان

تیبا
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مشــاور فرهنگــی و اجتماعــی مدیــر عامــل شــرکت بــه 
ــف  ــای مختل ــای کارگروه ه ــد از اعض ــی چن ــراه تن هم
ــوان و مســئوالن شــرکت  ــی بان ــن فرهنگ ــون خیری  کان
از بخش هــای مختلــف زنــدان نســوان اســتان اصفهــان 
بازدیــد و بــا مســئوالن ایــن مجموعــه دیــدار و گفت وگــو 
ــیب های  ــا آس ــنایی ب ــداری آش ــدس علم ــد. مهن کردن
ــزی  ــه فرهنــگ و برنامه ری ــه مقول اجتماعــی و توجــه ب
فرهنگــی بــرای پیشــگیری از آســیب ها و ســپس 
ــه حداقــل رســاندن پیامدهــای آن هــا را بســیار مهــم   ب
 و ضــروری عنــوان کــرد و گفــت: ایــن بازدیــد فرصتــی 
را فراهــم کــرد کــه آســیب های اجتماعــی را در دو زمینــه 

جرایــم عمــد و غیرعمــد از نزدیــک مشــاهده کنیم.
  ضرورت کار فرهنگی و ترویج آن، حیاتی است

وی افــزود: زمانــی کــه مقولــه فرهنــگ بــه عنــوان یکــی 
از زیرســاخت های حیاتــی جامعــه بــه بوتــه فراموشــی 
ــت  ــات اس ــرف مخلوق ــه اش ــان ک ــود، انس ــپرده ش س
بــه مســیر خطــا مــی رود و بــه جــای اینکــه در مســیر 
رشــد و شــکوفایی خانــواده و ســپس جامعــه گام 
ــرایط  ــن ش ــود. در ای ــگاه او می ش ــدان جای ــردارد، زن ب
ــش  ــه بی ــه اینک ــج آن، ن ــی و تروی ــرورت کار فرهنگ ض
از پیــش احســاس شــود، بلکــه حیاتــی اســت. مشــاور 
فرهنگــی و اجتماعــی مدیــر عامــل شــرکت بــه همــراه 
ــای  ــودک، کارگاه ه ــد ک ــن از مه ــون خیری ــای کان اعض
دســتی  صنایــع  شــامل  حرفه آمــوزی  و  اشــتغال 
 کالس هــای قرآنــی، واحــد مشــاوره و روان درمانــی 
و بندهــای مختلــف بازدیــد کــرد و همچنیــن بــا زندانیان 
درخصــوص نحــوه جــرم و آســیب های اجتماعــی 
قبــل و بعــد از زنــدان بــه گفت وگــو پرداخــت و در 

ادامــه تصریــح کــرد: مــادر کــه در دیــن مبیــن اســالم 
 جایــگاه خــاص و ویــژه ای دارد و رشــد و تعالــی خانــواده 
ــیب ها  ــر آس ــر اث ــد، ب ــذاری می کن ــیم و هدف گ را ترس
و جرایــم متاســفانه بــه زنــدان می افتــد و پیامــد ایــن 
موضــوع، فرزنــدان و کل خانــواده او را تحــت تاثیــر قــرار 
می دهــد و محیــط را بــه نوعــی گاه بــرای بزهــکاری آنان 
ــخ  ــی در پاس ــال فرهنگ ــن فع ــازد. ای ــا می س ــز مهی نی
بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه بازدیــد امــروز کانــون 
ــده  ــی را در آین ــه تعامالت ــوان چ ــی بان ــن فرهنگ خیری

نزدیــک بــرای کمــک بــه زنــدان نســوان در نظــر گرفتــه 
ــه فعالیت هــای  ــا توجــه ب ــان کــرد: ب اســت، چنیــن بی
زمینه هــای  در  مجموعــه  ایــن  در  بانــوان  مختلــف 
فرهنگی مذهبــی  امــور  دســتی،  صنایــع   مختلــف 
ــون  ــا اعضــای کان مشــاوره و ... نشســت هم اندیشــی ب
کــه در ایــن بازدیــد حضــور داشــتند، تشــکیل و نتایــج 
ــا  ــه متعاقب ــن مجموع ــا ای ــکاری ب ــتای هم آن در راس
اعــالم می شــود. بــه صــورت کلــی در نظــر داریــم 
ــی  ــی، رفاه ــات آموزش ــد از خدم ــه بازدی ــه ب ــا توج  ب

ــق  ــراد را مطاب ــن اف ــص ای ــور، ترخی ــه ام و رســیدگی ب
بــا شــرایط و ضوابــط و بــا همــت اعضــای کانــون 
آن هــا  پتانســیل های  و  بانــوان  فرهنگــی   خیریــن 
ــری  ــی پیگی ــو مقتض ــه نح ــراد ب ــود اف ــن خ و همچنی
ــدان  ــس زن ــش، ریی ــیامند پویامن ــه س ــم. در ادام کنی
ــدان در  ــن زن ــت: ای ــز گف ــان نی ــتان اصفه ــوان اس نس
شــهریورماه ســال 93 و بــا کمــک خیریــن در راســتای 
ــه ــان در جامع ــگاه زن ــهروندی و جای ــوق ش ــظ حق  حف
بــرای افــرادی کــه عمــدا یــا ســهوا جرایمــی را مرتکــب 
شــدند، بــا حمایت هــای دکتــر رمضــان امیــری، رییــس 
ــا از  ــان تاســیس شــد ت ــدان مرکــزی اســتان اصفه زن
ــراد  ــن ف ــرای ای ــی ب ــات اصالح ــام اقدام ــق انج طری
بــه نحــو مطلــوب پیگیــری شــود. وی ادامــه داد: 
ــا ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای  طــی همــکاری ب
اســتان اصفهــان زمینــه آمــوزش مددجویــان در زنــدان 
 و اشــتغال آن هــا در کارگاه هــای مختلــف نظیــر خیاطــی

ــا  ــت ت ــده اس ــم ش ــی و ... فراه ــاکاری، قالی باف مین
زندانیــان از ایــن طریــق بتواننــد ضمــن اســتفاده بهینــه 
 از اوقاغــت فراغــت بــرای تامیــن مخــارج زندگــی خــود 

و خانواده شان اقدام کنند.
  زمینــه بازگشــت شــرافتمندانه زندانیــان بــه جامعه 

مــورد توجه اســت
رییــس زنــدان نســوان اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــن  ــی و همچنی ــات مشــاوره، روان درمان ــق خدم از طری
ترویــج فعالیت هــای فرهنگــی بــه نحــوی برنامه ریــزی 
شــده اســت کــه زمینــه بازگشــت شــرافتمندانه زندانیان 
بــه جامعــه و حضــور آن هــا در فعالیت هــای اجتماعــی 

ماننــد ســایر آحــاد جامعــه فراهــم شــود.

مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

ضرورت کار فرهنگی و ترویج آن، حیاتی است

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
فعــال شــدن دبیرخانــه مقررات زدایــی موانــع کســب 

و کار در اتــاق ایــران را گامــی ارزشــمند در بازنگــری مقررات 
دســت و پاگیــر کســب و کار دانســت. بــه گــزارش روابــط 
ــر در  ــان، حمیدرضــا فوالدگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات عموم

هشــتمین جلســه شــورای عالــی جوانان 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ات
 همــکاری مجلــس شــورای اســالمی 
منشــأ  می توانــد  بازرگانــی  اتــاق  و 
بــرای  اثرگــذار  و  ارزشــمند  خدمــات 

باشــد.  اقتصــادی  فعــاالن 
وی گفــت: مجلــس آمــاده دریافــت 
اصفهــان  اتــاق  اعضــای  پیشــنهادات 
وضعیــت گردشــگری  ارتقــای  بــرای 

ــا  ــی ب ــای بازرگان ــان در اتاق ه ــت جوان ــش فعالی و افزای
پایلــوت قــرار دادن اصفهــان اســت. 

ــای  ــنامه ها وآیین نامه ه ــانی بخش ــتار اطالع رس وی خواس
بــه  اقتصــادی  فعــاالن  ازســوی  و کار  مخــل کســب 

 نماینــدگان مجلــس و کمیســیون های تخصصــی شــد 
آیین نامه هــای  و  بخشــنامه ها  از  بســیاری  گفــت:  و 
قوانیــن، اصــل قانــون را زیــر ســوال بــرده اســت و 
ــالح  ــایی و اص ــادی شناس ــاالن اقتص ــک فع ــا کم ــد ب بای
ــکالت  ــد مش ــرد:30 درص ــان ک ــر خاطرنش ــود. فوالدگ ش
ــادی  ــای اقتص ــه تحریم ه ــادی ب اقتص
برمی گــردد و 70 درصــد تحریم هــای 
داخلــی، مانــع رشــد و توســعه اقتصــاد 

ــت.  ــده اس ــور ش کش
فوالدگــر در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــگاه سیاســی در مجلــس را در  خــود ن
تخصصــی  کمیســیون های  انتخــاب 
مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت: انتخــاب 
ــر  هیئــت رییســه کمیســیون صنایــع ب
ــت.  ــورت گرف ــی ص ــی و سیاس ــای قوم ــاس معیاره اس

وی گفــت: بــه جــای کالن نگــری مســایل اســتان اصفهــان 
ــی  ــان در ســطح مل ــودن اصفه ــگاه برخــوردار ب و اصــالح ن

نبایــد بــر موضوعــات خــرد تمرکــز کــرد. 

 بانــو زینــت الســادات علویــه همایونــی از فقهــای جهــان تشــیع 
ــی  ــروز دار فان ــح دی ــی صب ــن اصفهان ــو امی ــاگردان بان و از ش
را وداع گفــت. وی اولیــن دانشــجوی زن رشــته الهیــات در 
دانشــگاه اســت کــه در ســال ۱3۴3 در امتحــان ورودی پذیرفتــه 
ــو  ــاز بان ــا امتی ــال ۱3۴۴ ب ــی در س ــه همایون ــو علوی ــد. بان ش

امیــن، اولیــن حــوزه علمیه زنــان در ایــران را 
در اصفهــان بــه نــام »مکتــب فاطمــه)س(« 
ــه  ــزکار ب ــوی پرهی ــن بان ــرد. ای ــیس ک تاس
جــز بانــو امیــن، در محضــر اســاتیدی چــون 
ــی ــق، صــدر کوپای ــی محق ــدر عل  شــیخ حی

اشنی قودجانی کسب علم نمود. 
چهــره  عنــوان  بــه   ۱3۸۸ ســال  در  وی 
ــدگار انتخــاب شــد. زن مظهــر خالقیــت  مان
ذوی القربــی  والیــت، عشــق  نســیم  هللا، 

ــمیه  ــن الهاش ــه اربعی ــن، ترجم ــو امی ــه بان ــفرنامه، زندگینام  س
و ترجمــه کتــاب اســرارآالیات صدرالمتألهیــن شــیرازی، بخشــی 

از تالیفــات ایــن بانــوی فرهیختــه اســت.
ــه  ــادات علوی ــت الس ــه، زین ــوی فقی ــت بان ــال درگذش ــه دنب  ب

ــرد.  ــادر ک ــلیتی ص ــام تس ــان پی ــهردار اصفه ــی ش همایون
ــا  ــی. ان ــمه تعال ــت: باس ــر اس ــرح زی ــه ش ــام ب ــن پی ــن ای مت
للــه و انــا الیــه راجعــون. در نهایــت تاســف بــا خبــر شــدیم کــه 
 بــاد خــزان بــر بوســتان همایــون نقــش جهــان وزیــدن گرفــت 
و اصفهــان را در انــدوه هجــران گلــی از گلســتان معرفــت علــوی 
فروبــرد. بــاری، خورشــیدبانوی شــهرمان 
»بانــو علویــه همایونــی«، همنشــینی بــا 
ــر  صالحیــن و صدیقیــن در خلــد بریــن را ب
قفــس تنــگ زمیــن ترجیــح داد و ســرانجام 
شــتافت.  خویــش  معبــود  دیــدار  بــه 
اینجانــب بــه حکــم وظیفــه بــر خــود فــرض 
ــهروندان  ــه ش ــت وارده را ب ــم مصیب می دان
شــهر ســلمان محمــدی و خوشــه چینان 
ــزز  ــواده مع ــن خان ــی و همچنی ــارف دین  مع
ــدی  ــرمد صم ــوده، از س ــرض نم ــلیت ع ــان تس ــم ایش و معظ
ــه)س(  ــرای مرضی ــینی زه ــق مکتب نش ــودن طری ــق پیم توفی
ــعیده  ــده س ــدگان آن فقی ــدان و بازمان ــه عالقه من ــرای هم را ب

مهــدی جمالی نــژاد مســألت می نمایــم. 

شاگرد بانو امین اصفهانی
بانو علویه همایونی دار فانی را وداع گفت

امام جمعه فالورجان:
کانون های فرهنگی دردسرساز 

را تعطیل یا حمایت کنید
 حجــت االســالم محمــد قدوســی در  پنجــاه 

فالورجان
اسداهلل ابوالحسنی

و چهارمیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومی 
شهرســتان فالورجــان کــه همــراه بــا جلســه ســتاد احیــا در محــل 
ســالن اجتماعــات شــهرداری کلیشــاد و ســودرجان تشــکیل شــد 
ــل طــرح یكپارچه ســازی  ــات جلســه قب ــه مصوب  ضمــن اشــاره ب
و جلوگیــری از مــوازی كاری در بحــث قــرآن آمــوزی  اظهار داشــت: 
بــرای برگــزاری قرآن آمــوزی و مســابقات و جشــنواره های قرآنــی 
بایــد در مســاجد، آمــوزش و پــرورش و ادارات  دولتــی و خصوصی 
ــی  ــان حزب خوان ــتان فالورج ــه  شهرس ــاز جمع ــالی نم  و 7 مص
و اجــرای مســابقه هــر جــزء یــک ســوال بــرای هــر هفتــه اجــرا 
ــن  ــار کمتری ــنیدن آم ــا ش ــی ب ــالم قدوس ــت االس ــد. حج کنن
ــان و بیشــترین  ــون توم ــک میلی ــغ ی ــون مبّل ــک کان ــی ی دریافت
ــع  ــن روش توزی ــان، ای ــون توم ــر ۲۴میلی ــی دیگ ــی کانون  دریافت
را بی عدالتــی عنــوان کــرد و گفــت: چــرا بایــد اینقــدر تفــاوت وجــود 
داشــته باشــد؛ درحالــی کــه مطابــق تفاهمنامــه هــر کانــون میــزان 
دریافتــی 3میلیــون و ۴00 هــزار تومــان می توانــد باشــد. ایشــان در 
ــر  ــت: اگ ــری گف ــردن کانون هــای فرهنگی هن راســتای متحــول ک
ــای  ــا نهاده ــه ب ــد ک ــود دارن ــاز وج ــی مشکل س ــا کانون های احیان
دیگــر حاضــر در مســجد اصطــکاک دارنــد، آن کانــون را تعطیــل یــا 
ــد  ــری رش ــون فرهنگی هن ــه، کان ــن جلس ــد. در ای ــت کنی  حمای
ــای  ــا  و برنامه ه ــج( بعضــی از طرح ه ــدی موعود)ع ــون مه و کان

محلی، شهری، استانی و کشوری خود را شرح دادند.

مدیر شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان:
 تولید آبزیان پرورشی در قفس

 اجرایی شد
ــان  ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه ــان س ــیالت و آبزی ــر ش مدی
گفــت: تولیــد آبزیــان پرورشــی در قفــس بــه عنــوان طرحــی نــو 
ــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. محمدرضــا عباســی  در اصفهــان ب
اظهــار داشــت: اجــرای طــرح رهاســازی ماهیــان ســردآبی و گــرم 
ــت  ــای مدیری ــی از طرح ه ــد، یک ــت س ــای پش ــی در دریاچه ه آب
ــوده اســت.  ــه حــال ب ــا ب ــان از گذشــته ت شــیالت اســتان اصفه
آبزی پــروری  نویــن  طرح هــای  اجــرای  داشــت:  بیــان  وی 
در منابــع محــدود آبــی اســتان، بــا هــدف اســتفاده مفیــد 
و موثرتــر از اهدافــی اســت کــه در ایــن راســتا می تــوان بــه 
ــر شــیالت  ــرورش ماهــی در قفــس« اشــاره کــرد. مدی  »طــرح پ
و آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان اضافــه کــرد: 
می تــوان بــا مدیریــت و برنامه ریــزی مناســب و انتخــاب بهتریــن 
مــکان اجــرای ایــن طــرح در ســطح اســتان اصفهــان، گام بلنــدی 
ــان  ــیالت و آبزی ــر ش ــت. مدی ــان برداش ــش آبزی ــت افزای در جه
ــاالنه  ــد س ــه داد: تولی ــان ادام ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه س
ــا رهاســازی بچه ماهــی و  حــدود 900 تــن ماهــی از ایــن منابــع ب
تولیــدات طبیعــی ایــن منابــع در اســتان اصفهان، بخشــی از ســهم 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــروری اس آبزی پ

اخبار کوتاه 

بهینه سازی فضای سبز کاشان
 معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری 

کیمیای وطن
آمنه تسلیمی

کاشــان گفــت: بــرای بهینه ســازی 
ــان ۴۴.5  ــهر کاش ــبز ش ــای س ــاری فض ــتم آبی سیس
اســت.  شــده  هزینــه  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
ــه بحــران آب در  ــا اشــاره ب ــان ب محمدحســین واحدی
مدیریــت جوامــع انســانی و محیــط زیســت بیــان کــرد: 
ــطوح  ــعه در س ــودی توس ــه ارکان وج ــران آب، هم بح
بیــن المللــی و ناحیــه ای بــه خصــوص در مناطــق 
داده  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  نیمه خشــک  و  خشــک 
ــات شــهری شــهرداری کاشــان  ــت خدم اســت. معاون
تصریــح کــرد: یکــی از بزرگ تریــن مصرف کننــدگان 
آب در شــهرها، فضاهــای ســبز هســتند و اهمیــت 
فضاهــای ســبز در محیــط شــهری بــه حــدی اســت کــه 
توســعه یافتگی  شــاخص های  از  یکــی  عنــوان  بــه 
جوامــع محســوب می شــود. واحدیــان بــا بیــان اینکــه 
کاهــش  اصــالح،  جهــت  در  کاشــان   شــهرداری 
شــهری  ســبز  فضــای  آب  مصــرف  بهینه ســازی  و 
گام هــای موثــری برداشــته اســت، اظهــار کــرد: کاشــت 
ــه خشــکی و دمــا، تکثیرگونه هــای  گونه هــای مقــاوم ب
ــه ــق پنج گان ــبز مناط ــای س ــاز فض ــورد نی ــی م  گیاه

ــه  ــت در مجموع ــت باف ــگاه کش ــرداری از آزمایش بهره ب
ــبز از  ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــر س ــد و تکثی تولی
جملــه برنامه هــای در دســت اقــدام فضــای ســبز 
ــات شــهری  ــت خدم شــهرداری کاشــان اســت. معاون
بیشــتر  آبیــاری  بــرای  شــهرداری کاشــان گفــت: 
اســتفاده  بارانــی  آبیــاری  سیســتم  از  پارک هــا 
ــد  ــره ای در 60 درص ــاری قط ــن آبی ــود و همچنی می ش
بلوارهــا اجرایــی شــده و پیش بینــی می شــود تــا 
ــتم  ــه سیس ــهر ب ــای ش ــه پارک ه ــال هم ــان امس پای

آبیاری نوین مجهز شوند.

ثبت نام 60 مداح در سامانه طوبی 
در شهرکرد

رییــس اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان شــهرکرد از 
ثبت نــام 60 مــداح در ســامانه طوبــی در ایــن شهرســتان 
خبــر داد. ســید عبــد الحمید صفــوی گفــت: 60 مداح در 
ســامانه طوبــی در شهرســتان شــهرکرد ثبت نــام کردنــد. 
رییــس اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان شــهرکرد بــا 
اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه طوبــی در ایــن شهرســتان 
تصریــح کــرد: راه انــدازی ایــن ســامانه نقــش مهمــی در 
ســاماندهی بانــک اطالعــات مداحــان و شــعرای دینــی 
دارد. وی بــا اشــاره بــه برگــزاری محافــل انــس بــا قرآن 
در شهرســتان شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: همزمــان 
ــرآن در  ــا ق ــس ب ــل ان ــان محاف ــارک رمض ــاه مب ــا م ب
 مســاجد ایــن شهرســتان بــا حضــور قاریــان برتــر برگــزار 

شد.

اخبار کوتاه 

آگهی مزایده 
شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده ۴97/95 ش ج/ پنجم 
له آقای ابوالفضل امیرخانی علیه آقای حسن اکبری فرزند صفرعلی به آدرس اصفهان خ هفتون 
کوچه میثم کوی بنفشه پالک ۱6۲ بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ ۴۴/505/9۴7 
 AW سامسونگ ۴6 اینچ مدل LED ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یکدستگاه تلویزیون
، H 5۸70 ۴6 ،  )۴0%( مستعمل به مبلغ ۱۲/000/000 ریال ۲( یک دستگاه ماشین لباسشویی تمام 
اتوماتیک دیجیتال LG 7 کیلو مدل ۸0۱5 ـ ۴0% مستعمل 5/000/000 ریال 3( یک تخته فرش 
دست بافت با نقش ۴ دختر ۱00× 50 سانت با قاب چوبی به مبلغ 6/000/000 ریال ۴( یک تخته 
فرش ماشینی ۱۲ متری بدون مارک زمینه زرشکی رنگ 50% مستعمل به مبلغ ۴/000/000 ریال 
که جمعًا طبق نظریه کارشناسی به مبلغ ۲7/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفیت واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/5/5 در ساعت ۱۱ 
تا ۱0 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق بنش چهار راه 
وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ۱0% قیمت پایه به شماره حساب 
۲۱7۱350۲0500۱  بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بادید 

نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان    9963/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون عبدالرضا میرزایی دم ابی  فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ با 
تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۴6 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ  اپارتمان پالک 
۱5۱90/۴0۴63  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 076675که در صفحه ۸ دفتر ۴55 
به نام بتول گلبان فرزند حسین سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند 3753 مورخ 
90/7/۱۱ دفتر ۲۲۴ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد و طی سند ۸۲0۲۸ مورخ 90/7/۱۱ دفتر خانه 60 در رهن 
بانک مسکن شعبه سروش اصفهان قرار گرفت.  به علت جا به جایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی 
ذکر شده ( نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. شماره : ۲575/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 
آگهی فقدان سند مالکیت 

چون عبدالرضا میرزایی دم ابی  فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ با 
تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۴6 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ  اپارتمان پالک 
۱5۱90/۴0۴63  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 076676که در صفحه ۱۱ دفتر ۴55 
به نام مجید یزدانی  فرزند قاسمعلی  سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند 3753 مورخ 
90/7/۱۱ دفتر ۲۲۴ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد و طی سند ۸۲0۲۸ مورخ 90/7/۱۱ دفتر خانه 60 در رهن 
بانک مسکن شعبه سروش اصفهان قرار گرفت.  به علت جا به جایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده ( نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. شماره : 9۴7۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 
گواهی  حصروراثت

خانم خورشید بیگم هاشمی قهدریجانی  بشناسنامه شماره ۱۸6 باستناد شهادتنامه  و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/590 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 

داشته است که شادروان علیرضا مرادی قهدریجانی  بشناسنامه شماره ۱60 در تاریخ ۱359/0۲/۱9 
در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- علی مرادی  قهدریجانی شماره شناسنامه  
۸6۲۱ فرزند علیرضا  ۲- عباس مرادی قهدریجانی        شماره شناسنامه ۲۴فرزند علیرضا  3- 
زهرا مرادی قهدریجانی  شماره شناسنامه 730۴ فرزند علیرضا  ۴- طاهره مرادی قهدریجانی   
شماره شناسنامه ۲37 فرزند علیرضا   5- فاطمه مرادی قهدریجانی  شماره شناسنامه 660۲ 
فزند علیرضا  6- خورشید بیگم هاشمی قهدریجانی    شماره شناسنامه ۱۸6 فرزند سید احمد 
) همسر(  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول 

خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

خانم زهرا فتحی قلعه میر بشناسنامه شماره ۲۸ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 
است که  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  تقدیم   95/ بشماره  در خواستی  ورثه  شناسنامه 
شادروان نوزاد دختر  بشناسنامه شماره - در تاریخ 9۴/۴/۲7 در گذشته و ورثه وی در هنگام در 

گذشت عبارتند از ۱- عباس صابری قلعه میری فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه  69۱0  ۲- زهرا فتحی قلعه میری فرزند عباسقلی         شماره شناسنامه ۲۸  
پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و 

امور حسبی
گواهی  حصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۱6۱۸ شماره  بشناسنامه  محمدی  آقای حسن 
است که  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  تقدیم   95/ بشماره  در خواستی  ورثه  شناسنامه 
شادروان حسین محمدی کلیشادی   بشناسنامه شماره 0در تاریخ ۱39۱/6/۱ در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- حسن محمدی کلیشادی  فرزند عباس  شماره شناسنامه  
۱6۱۸) پدر(   ۲- طاهره اکبری کلیشادی  فرزند عباسعلی        شماره شناسنامه ۱۴ ) مادر(  
پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و 

امور حسبی
گواهی  حصروراثت

آقای علیرضا دهقان کلیشادی  بشناسنامه شماره 70 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/59۲ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان مصطفی دهقان کلیشادی   بشناسنامه شماره ۸۱ در تاریخ ۱39۲/۲/30 در گذشته 
و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- حبیب دهقان کلیشادی   فرزند مصطفی   شماره 
فرزند مصطفی         شماره شناسنامه  دهقان کلیشادی    علیرضا   -۲ شناسنامه  6۸۲   
دهقان  زهرا   -۴  ۱0۸ شناسنامه  شماره  مصطفی  فرزند  کلیشادی  دهقان  جواد   -3  70
مصطفی  فرزند  کلیشادی  دهقان  اکرم   -5  ۱ شناسنامه  شماره  مصطفی  فرزند  کلیشادی 
از  پس   ۱۲۱ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  پور  حسن  عزت   -6  ۱7۲3 شناسنامه  شماره 
تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
امور  اول خانواده و   اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه 

حسبی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان احمد شکوری  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت داود نوروزی  
به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی 
شورای حل اختالف به کالسه 3/۱56/95 ثبت و برای تاریخ 95/6/۲3 ساعت ۱9/30 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی 

به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
بیدگل  و  آران  اختالف شعبه سوم حقوقی  رئیس شورای حل  الف  : 5/۲۲/95/۲05/م  شماره 

عباسعلی دهقانی
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  به   55 شماره  شناسنامه  دارای  یزدلی  شمسی  عباس  علی  آقای 
33/95 ش سفید شهر  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کبری خانم نشلجی یزدلی فرزند محمد صادق   بشناسنامه 3۲6  در تاریخ 95/۱/۱ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی 
فوق الذکر ۲-  محمد شمسی به شماره شناسنامه ۴6 کاشان  ۲- علی شمسی یزدلی به شماره 
شناسنامه 3۲0 کاشان و ورثه دیگری ندارد.  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 نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 

:5/۲۲/95/۲0۴/م الف  رئیس شعبه 5 دادگاه شورای حل اختالف سفید شهر
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 95۱0۱036۲0۲0۲۲۸3 شماره پرونده : 9۴099۸36۲0۲0۱0۱9 شماره بایگانی شعبه 
9۴۱039 تاریخ تنظیم : ۱395/3/۲3 خواهان روح اله صالحی راد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
منصور رسولی و علی محمد رزاقی  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته 
و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران بیدگل ارجاع 
و به کالسه 9۴099۸36۲0۲0۱0۱9ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/06/0۲ و ساعت ۱۲:۴5 
تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده منصور رسولی  و در خواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده منصور رسولی  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/۲۲/95/۲03/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 95۱0۱036۲0۲0۲6۴3 شماره پرونده : 95099۸36۲0۲00۲۲۸ شماره بایگانی شعبه 
950۲3۱ تاریخ تنظیم : ۱395/0۴/0۲ خواهان آقا ماشا اله جمال کاشانی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده عباس زراعی بیدگلی   به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی )انتقال رسمی(  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران بیدگل ارجاع و به کالسه 95099۸36۲0۲00۲۲۸ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/07/۱۴ و ساعت 09:30 تعیین شده است و به علت مجهول 
المکان بودن خوانده عباس زراعی بیدگلی  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده عباس زارعی بیدگلی  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/۲۲/95/۲0۲/م الف دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 14 فرعی از 3179 اصلی بخش یک گلپایگان

آقای مرتضی اردشیری فرزند مصطفی با استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ و یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 
پالک3۱79/۱۴ در گلپایگان بخش یک که در صفحه 569 دفتر ۱۲0 –امالک ذیل ثبت ۲۸0۴6 بنام 
مرتضی اردشیری فرزند مصطفی ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی-دفترخانه- 
به  او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده بموجب سند رسمی شماره-مورخ-

اجرا  ۱۱۱۱ مورخ۱3۸۱/۱۱/۱۴  نامه شماره  بموجب  مبلغ-ریال-در رهن است.ضمنا  دفتر-درقبال 
ثبت بازداشت می باشد.نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله ) غیر آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد.
المثنی سند  ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  اگر ظرف مهلت مقرر 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی ۱395/0۴/۱۲ شماره : ۱56/ م الف  مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 95005۲/ ح ۲ اجرائی موضوع 
علیه محسن احمدی له بهاره باقری در تاریخ 95/5/۲0 به منظور فروش طبقه همکف – با کد 
ارتفاعی ۱/70 + یک باب مشاع یک منزل مسکونی واقع در پیر بکران – خ مطهری – جنب کوچه 
شهرداری – انتهای بن بست دوم – سمت چپ پ ۴۲ کد پستی – ۸۴5۴۱39۱۱6 دارای حدود 
70 متر مربع اعیان با احتساب  راه پله ملکی آقای محسن احمدی    واقع در پیر بکران – خ 
مطهری – جنب شهرداری – انتهای بن بست   که دارای سابقه ثبتی به شماره ندارد  نمی باشد و 
ملک مذکور مشاع می باشد  و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در 
دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق ۲۲۴ برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 700/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند  پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و برنده کسی است که باالترین  قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.شماره : ۲03/ م الف 
دادورز اجرای احکام حقوقی شعبه دوم فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۱۴۴7/9۴ موضوع علیه آقای 
حمید اکبری وله آقای اسداله محمدی در تاریخ 95/5/6 به منظور فروش سه دستگاه فتوکپی 
)Konika .۱  مدل  oce-cs۲30 ۲.آفیشو مدلx 50۲     3.آفیشو مدل700 ( از ساعت ۱0 الی 
۱۱ صبح جلسه مزایده در محل دادگستری فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق شماره ۲6 برگزار 
نماید.اموال  موضوع مزایده - برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ )۱- هفده میلیون 
ریال ۲-سی میلیون ریال 3- پانزده میلیون و پانصد هزار ریال گردیده است. داوطلبین خرید 
می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام  از موقعیت اموال مطلع و مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه 
هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود وکسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت اریابی شده را همراه داشته باشند/ شماره : ۱۸7/ م الف مدیر اجرای 

احکام دادگستری فالورجان  
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم کبری زمانی دوست  دارای شناسنامه شماره 37۸۴ متولد ۱333  به شرح دادخواست به 
کالسه 3۲۲/95ش ۱  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اصغر اعظمی    بشناسنامه 3۴۱ متولد ۱30۱ در تاریخ ۱39۴/9/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر – چهار دختر یک 
همسر دائمی  که به شرح ذیل می باشد: ۱- حسین اعظمی  فرزند علی اصغر   به ش ش ۱۱ 
متولد ۱33۱ صادره از گلپایگان ۲- زین العابدین اعظمی  فرزند علی اصغر   به ش ش 5۴۴ 
متولد ۱33۲  صادره از گلپایگان 3- محمد رضا اعظمی فرزند علی اصغر  به ش ش 3۸متولد 
۱35۴  صادره ازگلپایگان  ۴- علی اعظمی   فرزند علی اصغر   به ش ش ۸ متولد ۱356 صادره 
از گلپایگان 5-  احمد اعظمی فرزند علی اصغر  به ش ش 533 متولد ۱357  صادره از گلپایگان 
6- مرتضی اعظمی  فرزند علی اصغر  به ش ش 595 متولد ۱33۸  صادره از گلپایگان 7- ایمان 
اعظمی  فرزند علی اصغر  به ش ش ۴053 متولد ۱367  صادره از گلپایگان ۸- زهرا اعظمی 
فرزند علی اصغر  به ش ش 536 متولد ۱3۲0 صادره از گلپایگان 9- فاطمه اعظمی فرزند علی 
اصغر به ش ش ۱3 متولد ۱3۲6 صادره از گلپایگان ۱0- شهره اعظمی فرزند علی اصغر به ش ش 
۸9 متولد ۱360 صادره از گلپایگان ۱۱- کبری زمانی دوست فرزند علی به ش ش 37۸۴متولد 
۱333 صادره از  گلپایگان و الغیر ۱۲- زهره اعظمی فرزند علی اصغر به ش ش ۴36متولد ۱353  
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 : ۱57/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف گلپایگان

حتما بخوانید!
تولید آبزیان پرورشی در قفس ...

شنبه 12 تیرماه 1395
ـــمـــاره 192 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

فوالدگر، نماینده مردم اصفهان عنوان کرد:
همکاری مجلس و اتاق بازرگانی، منشأ خدمات ارزشمند است



5فرهنگ و هنر شنبه 12 تیرماه 1395
ـــمـــاره 192 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
فرهاد اصالنی، بهترین بازیگر  ...

ــتی  ــم صهیونیس ــط رژی ــغال آن توس ــطین و اش فلس
از موضوعــات مهــم و مــورد توجــه در کشــور مــا طــی 
ــوده  ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــال های بع س
ــعی  ــم س ــران ه ــینمای ای ــان، س ــن می ــت. در ای اس
کــرده بــا تولیــد فیلــم و نشــان دادن مظلومیــت مــردم 
ایــن ســرزمین، در حــد بضاعتــش ایفــای نقــش کنــد.

  سرب
ــی  ــع، مســعود کیمیای ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
از اولیــن کارگردانانــی اســت کــه بــه ســراغ ایــن 
موضــوع رفــت و در ســال ۱۳۶۷ »ســرب« را ســاخت. 
ــامی  ــادی اس ــدم، ه ــال مق ــایخی، ج ــید مش جمش
فتحعلــی اویســی و ســعید پیردوســت، دیگــر بازیگــران 

ــتند. ــرب« هس »س
  آتش پنهان

»آتــش پنهــان« ســاخته حبیــب کاوش در ســال 
ــغال  ــتقیما اش ــه مس ــت ک ــاری اس ــن آث ۱۳۶۹ از اولی
 فلســطین را دســتمایه قــرار داده اســت. ادیــب قــدوره

مونیــا  لویــی،  بــاران  امیــر  بهــادری،  علی اکبــر 
جمال پــور، معصومــه تقی پــور و فرهنــگ مهرپــور از 

بازیگــران ایــن فیلــم هســتند.
  بازمانده

 زنده یــاد ســیف  هللا داد در ســال ۱۳۷۳ »بازمانــده« 
بــا گذشــت  ثبــت کــرد کــه  دوربیــن  قــاب  در  را 
ــا  ــر ب ــاخص ترین اث ــم ش ــوز ه ــه هن ــش از دو ده بی
می شــود.  محســوب  فلســطین  اشــغال  موضــوع 
ســلما مصــری، بســام کوســا، جمــال ســلیمان، جیانــا 
ــرکات، عــاء کوکــش و هانــی ســعدی  ــاح ب عیــد، صب
ــا را از  ــه »داد« آن ه ــتند ک ــم هس ــن فیل ــران ای بازیگ

بیــن هنرپیشــه های ســوری انتخــاب کــرد.
  هفت سنگ و قاعده بازی

بعــد از »بازمانــده« و موفقیــت آن، تولیــدات ایــن 
ــه  ــی ب ــه کارگردان ــه  طــوری ک ــر شــد؛ ب حــوزه پررنگ ت
 نــام عبدالرضــا نــواب صفــوی در ســال ۱۳۷۶ دو فیلــم 
ــرد.  ــی ک ــازی« را کارگردان ــده ب ــنگ« و »قاع »هفت س
ــن  ــد، امی ــوش ارجمن ــازی داری ــا ب ــنگ« ب »هفت س
ــت ــر هم ــی، اصغ ــروز بقای ــیانی، به ــا پس ــارخ، آتی  ت

ریاضــی، کمنــد  حمیــرا  اســماعیل خانی،  جمشــید 
ــان  ــاز انصاری ــیوند و مهن ــا اوس ــلیمانی، علیرض امیرس

ــاره دیویــد پســر خاخــام الیــاس مشــوه شــمعون  درب
ــان  ــد و پای اســت کــه پــس از ســال ها اقامــت در هلن
تحصیاتــش بــرای زیــارت و ماقــات بــا شــخصی بــه 

ــود.  ــطین می ش ــم وارد فلس ــیخ کری ــام ش ن
خاخــام کــه قصــد دارد پســرش را در الخلیــل نگــه دارد 
و بــرای آینــده  او در دســتگاه حکومتــی صهیونیســت ها 
ــه مقامــات معرفــی می کنــد.  امیدهــا دارد، دیویــد را ب
ــع  ــد مطل ــد دیوی ــه از مقاص ــاد ک ــوران موس ــا مام ام

ــد.  ــال او می رون ــه دنب ــده اند، ب ش
در »قاعــده بــازی« هــم داریــوش ارجمنــد، بیــژن 

صــادق  پســیانی،  آتیــا  تــارخ،  امیــن  امکانیــان، 
ــد  ــتانی، کمن ــتو گلس ــی، پرس ــی ضراب ــی، مرتض صفای
امیرســلیمانی، عبــاس امیــری و علــی اوســیوند بــازی 

ــد. کردن
 بیگانگان

»بیگانــگان« ســاخته عبــاس رافعــی داســتان یــادآوری 
ــام  ــه ن ــی ب ــت. جوان ــطین اس ــاکام در فلس ــقی ن عش
حســام، عاشــق دختــری بــه نــام لیــا می شــود. 
دارنــد؛ حملــه  را  یکدیگــر  بــا  ازدواج  آن دو قصــد 
صهیونیســت ها بــه آن کشــور و بــه وجــود آمــدن جنــگ 
و ســپس آواره شــدن ســاکنان شــهر باعــث می شــود 
ــا  ــد؛ ام ــم کنن ــر را گ ــر یکدیگ ــر و پس ــن دخت ــه ای ک
 پــس از گذشــت بیــش از نیــم قــرن از ایــن حــوادث 
و در شــرایطی کــه حســام و لیــا هر دو در ســالخوردگی 
ــه  ــه زمین ــد ک ــی رخ می ده ــد، اتفاقات ــر می برن ــه س ب

پیونــد آن هــا را فراهــم می کنــد.
 شکارچی شنبه

»شــکارچی شــنبه« بــه کارگردانــی پرویــز شــیخ طــادی 
ــن  ــد، داری ــل ارجمن ــان، امیری ــی نصیری ــازی عل ــا ب ب
حمســه، مهــدی فقیــه و ســیلوا آندریاســیان در ســال 

۱۳۸۸ ســاخته شــد.
 دیگر آثار

»لبنــان عشــق مــن« ســاخته حســن کاربخــش، »۳۳ 
روز« ســاخته جمــال شــورجه، »شــهابی از جنــس 
نــور« بــه کارگردانــی محمدرضــا اســام لو و »ابوزینــب« 
ــتند  ــری هس ــای دیگ ــاری، فیلم ه ــی غف ــاخته عل س
کــه جنایــات رژیــم صهیونیســتی را در لبنــان بــه تصویر 

کشــیده اند.

سهم سینما در بیان مظلومیت مردم فلسطین

فریبــا متخصــص، هنرمنــد رادیــو و تلویزیــون بــا در نظــر 
گرفتــن عاقه منــدان فعالیــت در رادیــو، بیــان کــرد 
ــر نیســت و  ــوزه موث ــن ح ــا در ای ــط صــدای زیب ــه فق ک
بایــد از توانمندی هــای دیگــری هــم برخــوردار بــود. 
ــل  ــه دلی ــه شــاید ب ــاره کســانی ک ــا متخصــص درب فریب

دســتمزدهای انــدک رادیــو ایــن مدیوم 
رســانه ای را تــرک می کننــد، بیــان کــرد: 
بســیاری از جوانــان بــا عشــق در رادیــو 
کار می کننــد و مممکــن اســت عــده ای 
ــو  ــا رادی ــد؛ ام ــن رســانه برون ــم از ای ه
نمی توانــد از نظــر مالــی بــه طــور کامــل 
ــی کار  ــه وقت ــد. البت ــن کن شــما را تامی
ــد  ــرق می کن ــت ف ــد، وضعی ــاد باش  زی
هــم  رادیــو  درآمــد  بــا  می تــوان  و 

ــتگی  ــراد بس ــارات اف ــه انتظ ــت ب ــرد و درنهای ــی ک زندگ
ــه اینکــه  دارد. بازیگــر ســریال »شــهرزاد« در واکنــش ب
نمایش هــای رادیویــی نســبت بــه ســال های پیــش 
از قــدرت جــذب کمتــری برخوردارنــد، عنــوان کــرد: 

توانمنــد  هنرپیشــه های رادیویــی بســیار قدرتمنــد و 
رادیــو  وارد  به تازگــی  کــه  هنرمندانــی  از  هســتند؛ 
ــد  ــان دارن ــن بی ــدام تمری ــه م ــا ک ــا قدیمی ه شــده اند ت
ــی  ــن خوب ــه مت ــی ک ــا زمان ــد. منته ــش می خوانن و نمای
ــر  ــق القم ــد ش ــر نمی توان ــد، بازیگ ــته باش ــود نداش  وج

کند.
ــود  ــه کمب ــاره ب ــا اش ــان ب  وی در پای
نویســنده در حــوزه رادیــو اظهــار کــرد: 
مــا نویســنده خــوب بــرای رادیــو کــم 
ــوب  ــندگان خ ــر نویس ــا کمت ــم ی داری
در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد؛ 
شــاید چــون نویســندگی در حــوزه 
دارد  بهتــری  دســتمزد   ســریال ها 
نویســندگان بــه آن ســمت بیشــتر 
ــو  ــن رادی ــت بی ــاف قیم ــه اخت ــوند. البت ــذب می ش  ج
و تلویزیــون بســیار زیــاد اســت و ربطــی هــم بــه روســای 
ــم  ــدا ه ــه از ابت ــت ک ــه ای اس ــن فاصل ــدارد؛ ای ــو ن رادی

وجــود داشــته اســت. مهــر

فریبا متخصص:
نویسنده خوب برای رادیو کم داریم

میرکریمــی  ســیدرضا  ســاخته  »دختــر«  فیلــم 
جشــنواره  اختتامیــه  مراســم  در   پنجشنبه شــب 
بیــن المللــی مســکو ســه جایــزه اصلــی ایــن رویــداد را از 
آن خــود کــرد. فیلــم »دختــر« از جشــنواره بیــن المللــی 
فیلــم مســکو، جایــزه بهتریــن فیلــم، جایــزه فدراســیون 

ــرد.  ــت ک ــیه را دریاف ــینماگران روس س
همچنیــن فرهــاد اصانــی بــرای بــازی 
در فیلــم »دختــر« توانســت جایــزه 
بهتریــن بازیگــر اصلــی مــرد را از آن 

ــد.  خــود کن
ــکو  ــم مس ــی فیل ــن الملل ــنواره بی جش
رویدادهــای  معتبرتریــن  از  یکــی 
فرهنگی هنــری در جهــان اســت کــه 
امســال ســی و هشــتمین دوره آن از 

ــن دوره از  ــد. در ای ــزار ش ــاه برگ ــر م ــا ۱۰ تی ــخ ۳ ت تاری
جشــنواره، فیلــم ســینمایی »دختــر«، نماینــده ســینمای 
ــش از  ــود. پی ــداد ب ــن روی ــابقه ای ــش مس ــران در بخ ای
ایــن، رضــا میرکریمــی بــرای فیلــم »بــه همین ســادگی« 

از ایــن جشــنواره جایــزه بهتریــن فیلــم را دریافــت کــرده 
ــد«  ــه قن ــه حب ــروز«، »ی ــای »ام ــن فیلم ه ــود. همچنی  ب
ــه  ــن ب ــش از ای ــردان پی ــن کارگ ــر ای ــر دیگ ــن اث و چندی
ــا اســتقبال مــردم ایــن کشــور  زبــان روســی ترجمــه و ب
روبــه رو شــده اســت. در فیلــم »دختــر« فرهــاد اصانــی 
ــاهرخ  ــد، ش ــور الون ــی، ماه ــا زارع مری
ــا  ــخایی، نیوش ــعود س ــان، مس فروتنی
ــه  ــد. در خاص ــازی می کنن ــر و... ب مدب
اســت:  آمــده  »دختــر«  داســتان 
ــه سرپرســت بخــش  ــزی ک ــای عزی آق
تعمیــرات و نگهــداری پاالیشــگاه آبادان 
بــرای مراســم خواســتگاری  اســت، 
دختــرش آمــاده می شــود و ســتاره 
دختــر دیگــرش در همــان روز قصــد 
ــی  ــن خداحافظ ــرکت در جش ــرای ش ــران ب ــه ته ــفر ب س
یکــی از دوســتان هم دانشــگاهی اش را دارد. پــدرش 
بــه دالیلــی بــه ایــن ســفر مشــکوک اســت و ایــن آغــاز 

ــع ــت. ربی ماجراس

شهردار اصفهان:
هنرمندان، ستون نصف جهان هستند

شــهردار اصفهــان گفــت: ارزش هنرمنــدان بــه شــهر اصفهــان 
ــه  ــان هســتند. ب ــی می هــد و آن هــا ســتون نصــف جه معن
گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای 
ــل  ــه تجلی ــژاد در ادام ــدی جمالی ن ــان، مه ــهرداری اصفه ش
از هنرمنــدان پیشکســوت اصفهــان بــا حضــور در منــزل 
ــوت  ــاتید پیشکس ــی از اس ــدی«، یک ــدی حمی ــتاد »مه اس
موســیقی ایرانــی و تعلیــم قــرآن و همچنیــن مؤلــف کتــاب 
»ســحوری ســپاهان« در فضایــی صمیمــی بــا ایشــان دیــدار 
ــندی  ــراز خرس ــا اب ــدار ب ــن دی ــرد. وی در ای ــو ک  و گفت وگ
و عاقــه از حضــور در جمــع هنرمنــدان اصفهــان اظهــار کــرد: 
وقتــی مــا بــه پیشکســوتان خــود احتــرام بگذاریــم، جوانــان 
ــژه  ــه وی ــد؛ ب ــه دهن ــا را ادام ــا راه آن ه ــوند ت ــویق می ش تش
هنرمنــدان و آن هــم در شــهر اصفهــان کــه ارزش هنرمنــدان 
ــتون  ــدان، س ــی هنرمن ــد و گوی ــی می ده ــهر معن ــه ش آن ب
ایــن شــهر هســتند. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه انســان 
 در جمــع پیشکســوتان احســاس آرامــش بیشــتری دارد

داد: هنگامــی کــه می بینیــم ریشــه ها عمیق تــر  ادامــه 
هســتند، احســاس اســتقامت در برابــر تندبادهــا بــه انســان 
دســت می دهــد. آنــان کــه از مســیر زندگــی ســربلند بیــرون 
آمده انــد، پایــگاه محکمــی بــرای تکیــه هســتند و تجربیــات 
ــد.  ــت می کن ــن تر هدای ــی روش ــوی راه ــه س ــا را ب ــا م آن ه
ــور  ــی از حض ــن قدردان ــز ضم ــدی نی ــدی حمی ــتاد مه اس
شــهردار اصفهــان در خانــه خــود گفــت: دلجویــی شــما دوای 
درد مــا دلشکســتگان اســت. کمتــر بــه پیشکســوتان توجــه 
می شــود، امــا امــروز در شــهرداری اصفهــان شــاهد تغییــرات 
ــدان  ــراغ هنرمن ــه س ــود ب ــئوالن، خ ــتیم و مس ــی هس مهم
ــیقی  ــتاد موس ــت. اس ــی اس ــوع مهم ــن موض ــد و ای می آین
ــیح خوانی هایی  ــاهد تواش ــا ش ــروز م ــه داد: ام ــی ادام ایران
ــی  ــظ عرب ــا تلف ــا ب ــزرگان و علم ــه ب ــه گفت ــه ب ــتیم ک هس
ــود دارای  ــا خ ــه م ــی ک ــود؛ درحال ــت می ش ــت قرائ نادرس
ــرب  ــتیم و ع ــیح هس ــی و تواش ــرای مداح ــای اج ردیف ه
 زبان هــا در گذشــته ایــن موســیقی را از مــا وام گرفتــه 

و تغییر داده اند.
  وی کــه ســال ها معلــم آمــوزش قــرآن بــوده اســت

تاکیــد کــرد: مــا می توانیــم صــوت قــرآن را در الحــان 
فارســی بشــنویم کــه ایــن خــود، کاری مغفــول مانــده اســت 
ــد.  ــرای آن باش ــرآغازی ب ــل س ــن محف ــه ای ــاءهللا ک و انش

تالیــف  ایــن مراســم، کتــاب »ســحوری ســپاهان«  در 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــت س ــا هم ــه ب ــدی ک ــتاد حمی اس
ــان  ــهردار اصفه ــه ش ــده ب ــر ش ــان منتش ــهرداری اصفه ش
معرفــی شــد. اســتاد حمیــدی از مناجات خوان هــای بســیار 
بنــام اصفهــان اســت کــه از دهــه 4۰ در رادیــو اصفهــان و در 
ــه  ــی پرداخت ــی و مداح ــه مناجات خوان ــی ب ــل مذهب محاف

اســت.

شهرداری

نمایشگاه »هولوکاست« 
در شهرکرد برپا شد

ــدس  ــی ق ــا روز جهان ــان ب ــت« همزم ــگاه »هولوکاس نمایش
ــازمان  ــاری و س ــال و بختی ــری چهارمح ــوزه هن ــوی ح از س
بســیج هنرمنــدان اســتان در مصــای بــزرگ امــام خمینــی 
ــرد: در  ــار ک ــیروانی اظه ــت هللا ش ــد. حج ــا ش ــهرکرد برپ ش
نمایشــگاه »هولوکاســت« شــاهد حضــور آثــار هنرمنــدان 5۰ 
ــژه فرانســه  ــا، به وی ــی از اروپ ــژه هنرمندان ــان به وی کشــور جه
ــاری  ــال و بختی ــری چهارمح ــوزه هن ــس ح ــتیم.  ریی هس
افــزود: جشــنواره جهانــی کاریکاتــور هولوکاســت در واکنــش 
بــه طــرح توهین آمیــز نشــریه شــارلی ابــدو فرانســه طراحــی 
شــده و بیــش از ۸۶4 اثــر از سراســر دنیــا بــرای ایــن 
جشــنواره ارســال شــد کــه بخشــی از منتخبیــن ایــن آثــار در 

ــد شــد. ــه نمایــش گذاشــته خواهن ــن نمایشــگاه ب ای

 مدیر کل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی 
استان اصفهان:

 شعر، جریان ماندگار و پویا 
در تکریم شخصیت حیات بشر است

  چهارمیــن همایــش بزرگداشــت صائــب 
کیمیای وطن 
 سیما شریفی

ــا  ــب ب ــی صائ ــه فرهنگ ــزی در مجموع تبری
ــاد  ــر کل ارش ــگاران و مدی ــدان و خبرن ــاعران، هنرمن ــور ش حض
ــزار شــد. حجــت الســام  ــان عصــر پنجشــنبه برگ اســتان اصفه
ــار کــرد: قرن هاســت چــراغ شــعر و ادب  ــی اظه حبیب رضــا ارزان
ــه  قلمــرو جــان و دل را روشــن نگــه داشــته و در جان بخشــی ب
میــراث فکــری و معنــوی خودنمایــی می کنــد. بــه راســتی شــعر 
جریــان مانــدگار و پویــا در تکریــم شــخصیت حیــات بشــر اســت؛ 
ولــی بســی کــه بســیاری از نکتــه هــا و نکته ســنجی ها بــا لعــاب 
شــعر، رنــگ جاودانــی گرفتــه اســت و ایــن ویژگــی ممتــاز خاص 
ــام شــاعران از  ــا ن ــه ب سخن ســنجان و ســخن آفرینانی اســت ک
بــا شــعر  بــزرگان  هــر عصــری  در  می کنیــم.  یــاد  آن هــا 
شورانگیزشــان حیــات بــه جامعــه داده انــد. وی در ادامــه بــه بیــان 
 خصوصیــات اخاقــی بــارز در شــخصیت صائــب پرداخــت 
و گفــت: صائــب در اخــاق، دینمــداری، عرفــان، توانایــی و مهــارت 
ــزود:  ــت. وی اف ــوده اس ــر ب ــوارد بی نظی ــی م ــر و در بعض کم نظی
تبریــزی در شــعر و ســخنوری ســرآمد بــوده و بخشــی از تاریــخ 
ادبیــات ایــران بــه نــام اوســت. وی خالــق ســبک اصفهانــی یــا 
هنــدی اســت. وی ریشــه در تبریــز دارد؛ ولــی زادروز او اصفهــان 
یــاد  خوبــی  بــه  اصفهــان  در  خــود  زندگــی  از  و   زیباســت 
می کنــد. مدیــر کل ارشــاد بــا بیــان اینکــه صائــب در غــزل 
چیره دســت و در قصیــده و مثنــوی بی ماننــد اســت، اظهــار کــرد: 
ــه اســتقبال  ــوده اســت و در ده هــا شــعر ب ــا ب وی شــیفته موالن

موالنا رفته است. 

اخبار کوتاه 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای داود سروری   دارای شناسنامه شماره 5۱۶۰ متولد ۱۳5۸  به شرح دادخواست 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از    ۱ به کاسه ۳۱۸/۹5ش 
توضیح داده که شادروان نعمت اله سروری    بشناسنامه 4۷ مورخ ۱۳۳4/۷/4  در 
تاریخ ۱۳۹4/۱۱/2۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر – یک دختر  یک همسر دائمی  که به شرح ذیل می باشد: 
۱- داود سروری   فرزند نعمت اله  به ش ش 5۱۶۰ متولد ۱۳5۸ صادره از تهران  2- 
احسان سروری   فرزند نعمت اله    به ش ش ۰- ۰۰۰۰4۹-۱2۱ متولد ۱۳۶۷  صادره 
از گلپایگان ۳- ایمان سروری  فرزند نعمت اله   به ش ش ۳4متولد ۱۳۶۱  صادره 
ازگلپایگان  4-  صدیقه آ محمدی  فرزند عباس  به ش ش ۶متولد ۱۳۳۷  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. 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  رئیس  الف    م   /۱5۸  : شماره 

اختاف گلپایگان
آگهی احضار 

 ۹4۰۹۹۸۳۷2۰۳۰۰۳۹۹  : پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۰۳۷2۰۳۰۳۹4۳  : اباغیه  شماره 
شماره بایگانی شعبه : ۹4۰۳۹۹ تاریخ تنظیم : ۱۳۹5/۰۳/۱۹ خواهان سید رضا رخشا 
به تنظیم سند رسمی  الزام  به خواسته  به طرفیت خوانده یداله شاکری  دادخواستی 
جهت  که  نمونده  گلپایگان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع 
در گلپایگان ارجاع و به کاسه ۹4۰۹۹۸۳۷2۰۳۰۰۳۹۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹5/۰۶/۰۱ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی 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 : ۱54/ م الف 

شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی 
گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  زاده   پرونده کاسه ۳5۳/۹5 خواهان عباس شریف  در خصوص 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عباسی   عباسعلی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
روز.........مورخ ۹5/5/۱۳ساعت ۳:۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
 2 شماره  25مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱۰۰۰2/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زاده   پرونده کاسه ۳54/۹5 خواهان عباس شریف  در خصوص 
بر:مطالبه به طرفیت تقی فرسوده تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.........

مورخ ۹5/5/۱۳ساعت 4 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  تا خوانده قبل  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: ۱۰۰۰۳/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان

دادنامه
شاکی : آقای حسین خیری فرزند علی به نشانی دولت آباد منطقه صنعتی شرکت حمل و 
نقل آوا بار سپاهان متهم : آقای رضا غنی زاده سامیان فرزند پوالد به نشانی مجهول المکان 

اتهام : خیانت در امانت
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رضا غنی زاده سامیان فرزند پوالد دائر بر خیانت در امانت نسبت به بار 
آجر تیغه ۱5 سانتی متری دادگاه با توجه به شکایت شاکی کیفر خواست تنظیم شده از سوی 
دادسرای عمومی و انقاب برخوار شهادت شهود بارنامه های صادره عدم حضور متهم جهت ارائه 
دفاع موثر بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶54قانون تعزیرات و مجازات 
های بازدارنده مصوب ۱۳۷5 متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم نموده و اعام می 
دارد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
دفتر شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸۰/م الف به تاریخ  ۹5/۰4/۰۹
دادنامه

شاکی : آقای حسین خیری فرزند علی به نشانی دولت آباد منطقه صنعتی شرکت حمل و 
نقل آوا بار سپاهان متهم : آقای محمد جنگی فرزند فریدون نشانی مجهول المکان اتهام : 

خیانت در امانت
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد جنگی فرزند فریدون  دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به بار آجر تیغه ۱۰ در 2۰ سانتی متری موضوع شکایت آقای حسین خیری فرزند علی دادگاه 
با توجه به شکایت شاکی کیفر خواست تنظیم شده از سوی دادسرای عمومی و انقاب برخوار 
شهادت شهود بارنامه های صادره عدم حضور متهم جهت ارائه و دفاع موثر بزه انتسابی را محرز 
و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۷4 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷5 
متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم نموده و اعام میدارد  رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
دفتر شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸۱/م الف به تاریخ  ۹5/۰4/۰۹
دادنامه

متهم : آقای صادق حیدری فرزند محمد صدیق به نشانی کمشچه صحرای فرح آباد اتهام : حمل 
و نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای صادق صبوری فرزند محمد صدیق تبعه افغانستان دائر بر 
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره یک دستگاه رسیور و یک عدد دیش و یک عدد ال ان 
بی دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش و کشف و ضبط تجهیزات توسط 
مامورین انتظامی در محل کار متهم صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر 
بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته با استناد به مواد ۱ و ۹ قانون ممنوعیت  به کارگیری 
تجهیزات دریافت از ماهواره متهم موصوف را عاوه بر ضبط تجهیزات مکشوفه )یک دستگاه 
رسیور و یک عدد دیش و یک عدد ال ان بی( به نفع دولت )صداو سیمای جمهوری اسامی 
ایران( به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۶۷/م الف به تاریخ  ۹5/۰4/۰5

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹4۰۱۷۰ اجرای 
احکام به نفع اعظم معینی و علیه حسینعلی معینی و غیره به خواسته مطالبه مهریه جلسه 
مزایده ای در تاریخ ۹5/۰5/۱۰ ساعت ۰۹:۳۰ صبح به منظور فروش تمامی یک واحد مغازه با 
متراژ 24/5 متر مربع و 4/۳۸ متر مربع بالکن دارای مجوز کارگاهی و انشعابات برق سه فاز آب 
و تلفن واقع در منطقه صنعتی دولت آباد خ اصلی جنب سنگبری فردوسی ملکی مرحوم علیرضا 
معینی  توقیف شده در قبال مهریه خانم اعظم معینی  که توسط کارشناس مبلغ ۸24۰۰۰۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده و فعا در تصرف محکوم علیهم است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از 
مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز 

مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را 

فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸2/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۱۰
آگهی احضار متهم

در پرونده کاسه ۹5۰۹۹۸۳۷524۰۰4۳۷ این شعبه عبداله رمضانی به اتهام خیانت در امانت 
تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
۱۱5 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و  اانقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد 
تا ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد . 
دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۷۹/م الف به تاریخ  ۹5/۰4/۰۹
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

شعبه دوم اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده اجرای 
احکام به نفع آقای جواد خاکسار به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ ۹5/۰5/۱۰ به 
منظور فروش تمامی شش دانگ یک واحد مسکونی به مسحت عرصه ۹۰ متر و اعیان ۶۸ متر 
مربع واقع در دولت آباد لودریچه کوچه اقبال بن بست کوثر ملکی آقای توقیف شده که توسط 
کارشناس به مبلغ ۷4۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای غامرضا میر میران 
است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای 
احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر 
است خریدار می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری 

واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸5/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۱۰
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: سید علی میر یونسی فرزند سید احمد به نشانی دولت آباد خیابان 
آزادگان جنوبی روبروی چاه آب پاک 5۶ محکوم علیهم : مرتضی پروانه جزی فرزند نادعلی 

به نشانی مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره ۸2۶ به تاریخ ۹4/۱2/2۶ حقوقی شورای حل اختاف برخوار 
محكوم عليه محکوم است به : حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 4۳- ۱45 د ۹5 و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 

هزینه دادرسی در حق محکوم له .
ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸2/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۰۹
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

خوشکام  منوچهر  آقای   : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  شیریان   حسنعلی  آقای   : شاکی   
طالخونچه به خواسته تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
برخوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱۰۱ جزایی سابق 
(  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹4۰۹۹۸۳۷522۰۰۰2۹ - ۹4۱۷52  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۶/24 و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب 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 اطاع ازمفاد 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. 
دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۳۸۶/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۱۰
ابالغ رای

کاسه پرونده: ۹4-۱۱۸۳  شماره دادنامه: 5۰ مورخ ۹5/۱/۳۱ مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: سعید خیرالهی نشانی اصفهان، بازار بزرگ، روبروی پاساژ 
صدر، فروشگاه خیرالهی خوانده: سمیع عادل  نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست سعید خیرالهی به طرفیت سمیع عادل بخواسته مطالبه 
مبلغ 2۸/۶۷۰/۰۰۰ ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 4۹۶۸۸۸ مورخ ۱۳۹۰/5/22 و 
۳4۹2۰۷ مورخ ۹4/۳/۱5 و 4۹۶۸۹۱ مورخ ۹۰/۷/۳۰ و 4۹۶۸۹۰ مورخ ۹۰/۶/۳۰ عهده بانک 
ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد ۱۹۸، 5۱۹، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰، 
۳۰۹، ۳۰۷، 24۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2۸/۶۷۰/۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف حوزه قضائی اصفهان    ۹۳۹۶ / م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع    ۹5/۳/2۶ مورخ   ۳۹۶ دادنامه:  شماره   ۱۱۶۸/۹4 پرونده:  کاسه 
محسن  وکالت  با  ثمن  سایه  پخش  شرکت  خواهان:  اصفهان   اختاف  حل  شورای  هفده 
وکیل   ۱5 پ   ، علوی  کوچه  قرنی،  سپهبد  شهید  خ  فردوسی،  میدان  تهران  محمدی  نور 
پمپ  جنب  فرشاد،  باال، کوچه  چهارباغ  خ  اصفهان،  نشانی  به  نورمحمدی  محسن  خواهان: 
بنزین، روبروی مجتمع پرس ط سوم واحد ۶  خوانده: محمد قدیری قلعه ناظری  نشانی 
حل  شورای  هفده  شعبه   ۹5/۳/۱۹ تاریخ  به  چک  وجه  مطالبه  خواسته  المکان   مجهول 
اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه ۱۱۶۸/۹4 مفتوح است با 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای با استعانت  اوراق پرونده شورا   ماحظه 

 می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوای آقای شرکت پخش سایه ثمن با وکالت محسن نورمحمدی به طرفیت آقای 
محمد قدیری قعله ناظری به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون و دویست و ده هزار ریال موضوع 
یک چک به شماره 242۳۶۷۸۱ مورخ ۹۳/۱2/2۹ ملی به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی وقت رسیدگی در 
نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی  جلسه رسیدگی حضور 
مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۱۹۸، 5۱۹،5۱5، 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست و ده هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دویست و پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۳/۱2/2۹ 
تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی درح ق خواهان صادر و اعام می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد.
قاضی شعبه ۱۷ شورای حل اختاف اصفهان ـ زهرا عابدینی   ۹۳۷4/ م الف

موفقیتی دیگر برای سینمای ایران
فرهاد اصالنی، بهترین بازیگر جشنواره مسکو شد



قادری در انتظار کمک مالی
رکابــزن ســابق تیــم ملــی گفــت: بــرای انجــام 
ــم 10  ــت ک ــم دس ــه چپ ــر روی ری ــی ب ــل جراح عم
ــز  ــم و 45 هــزار دالر نی ــد پرداخــت کن هــزار دالر بای
ــادری ــد ق ــکارم. محم ــتان بده ــه بیمارس ــل ب  از قب
دوچرخه ســوار ســابق تیــم ملــی کــه مبتــا بــه 
ــرای درمــان در  ــون ب بیمــاری ســرطان اســت و اکن
ــاره آخریــن وضعیــت  ــرد، درب ــه ســر می ب ــکا ب آمری
درمانــی اش بیــان کــرد: ریــه ســمت چپــم بــه دلیــل 
ــه  ــت. دو مرتب ــده اس ــته ش ــزر بس ــی و لی رادیوتراپ
عمــل جراحــی انجــام دادم، امــا متاســفانه مشــکل 
ــر روی آن  ــری ب ــت کار دیگ ــرار اس ــد. ق ــل نش ح
انجــام گیــرد کــه زمــان ایــن عمــل جراحــی بســتگی 
ــه  ــه داد: هزین ــول دارد. او ادام ــز پ ــان واری ــه زم ب
عمــل جراحــی دســت کم 20-30 هــزار دالر می شــد 
کــه بــا صحبت هــای امیــر زرگــری، قــرار شــد کمتــر 
ــای  ــر از هزینه ه ــه غی ــل ب ــه عم ــا هزین ــود؛ ام ش
جانبــی دســت کــم 10 هــزار دالر می شــود. مــن 
ــکار  ــه بیمارســتان بده ــزار دالر ب ــز 45 ه ــل نی از قب
هســتم. البتــه آقــای دنیــا مالــی قــول داده انــد کــه 
پــول عمــل جراحــی ام را پرداخــت می کنــد. آقایــان 
ــی 50  ــون و هدایت ــش از 130 میلی ــی بی ــا مال دنی
ــد ــد. از آقــای فوالدون ــه مــن کمــک کردن  میلیــون ب

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان هــم 
ــه مــن کمــک  تشــکر می کنــم کــه در ایــن مــدت ب

کردنــد.

دل بوسکه بازنشسته شد
ــر ســرمربی  ــدارد دیگ ویســنته دل بوســکه قصــد ن
ــرد.  ــی ک ــال خداحافظ ــد و از فوتب ــی بمان ــم مل تی
ــا  ــراردادش ت ــه ق ــپانیا ک ــی اس ــم مل ــرمربی تی س
 RNE پایــان جــوالی اســت در ایــن بــاره بــه رادیــو
گفــت: قصــدم ایــن اســت کــه تــا پایــان قــرادادم در 
تیــم ملــی بمانــم. هــر نتیجــه ای کــه در یــورو 2016 
می گرفتــم، بــاز هــم تاثیــری بــر تصمیمــم نداشــت. 
بــدون شــک قصــد نــدارم بــه عنــوان ســرمربی تیــم 

ملــی اســپانیا بــه کار خــود ادامــه دهــم. 
دل بوســکه در پایــان اظهــار کــرد: آنخــل ویــار 
)رییــس فدراســیون فوتبــال اســپانیا( همیشــه 
انتخاب هــای خوبــی بــرای هدایــت تیــم ملــی 
وجــود  آمــاده ای  اســت. ســرمربی های  داشــته 
ــر  ــرد دیگ ــام ک ــکه اع ــت دل بوس ــد. در نهای دارن
ــرد و بازنشســتگی خــود را از  مربیگــری نخواهــد ک
ــد  ــی باش ــورو 2016 پایان ــا ی ــرد ت ــام ک ــال اع فوتب
ــال  ــا رئ ــر دوران مربیگــری مربــی پرافتخــار کــه ب ب
مادریــد قهرمــان لیــگ قهرمانــان شــد و بــا اســپانیا 
نیــز قهرمانــی در جــام جهانــی و یــورو را کســب کــرد.

کوتاه از ورزش

عنایتی، شاگرد میثاقیان شد
ــه  ــهد ب ــیاه جامگان مش ــم س ــته تی ــل گذش ــم فص مهاج
ــه  ــران پیوســت. رضــا عنایتــی، مهاجــم باتجرب ــادران ته ب
ــتقال  ــای اس ــازی در تیم ه ــابقه ب ــه س ــران ک ــال ای فوتب
 ابومســلم، صبــا، مــس کرمــان، ســیاه جامــگان و ... 
را در کارنامــه دارد، بــا عقــد قــراردادی یــک ســاله بــه تیــم 
ــی کــه در ابومســلم  ــادران پیوســت. عنایت ــی ب دســته اول
ــادران  ــم ب ــر در تی ــار دیگ ــود، ب ــان ب ــر میثاقی شــاگرد اکب

زیرنظــر ایــن مربــی فعالیــت خواهــد کــرد.

 کی روش، قهرمانی پرتغال 
را پیش بینی کرد

پرتغالی هــا  همــه  مثــل  ایــران  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بــا  روش  جشــن گرفــت. کــی  را  تیــم  ایــن  پیــروزی 
یــادآوری قهرمانــی تیــم جوانــان بــا هدایــت خــودش در 
جــام جهانــی جوانــان، مشــابهت های دو تیــم را یــادآوری 
 کــرده اســت: درســت 25 ســال پیــش در چنیــن روزی

ــی  ــه پنالت ــن ضرب ــال در آخری ــر 20 ســال پرتغ ــی زی ــم مل تی
ــط روی  ــد و گل توس ــال ش ــر 20 س ــی زی ــام جهان ــده ج برن
کاســتا زده شــد. ریــکاردو کرشــما هــم در آخریــن ضربــه 
ــارن  ــه تق ــرد. چ ــی ک ــتان را قطع ــر لهس ــابقه براب ــی مس پنالت
ــه  ــه ب ــال ک ــی پرتغ ــم مل ــه تی ــک ب ــی. تبری ــارک و جالب مب

مرحلــه نیمه نهایــی یــورو 2016 راه یافــت.

 شهرام گودرزی 
به تراکتورسازی پیوست

بــه  فــوالد  گســترش  تیــم  گذشــته  فصــل  مهاجــم 
ــراردادش  ــه ق ــودرزی ک ــهرام گ ــت. ش ــازی پیوس تراکتورس
بــا گســترش فــوالد بــه پایــان رســیده و از ایــن تیــم جــدا 
ــی  ــا مصطف ــه ای ب ــب در جلس ــنبه ش ــود، پنجش ــده ب ش
ــن  ــر عامــل تراکتورســازی شــرکت کــرد. در ای ــو، مدی آجورل
 جلســه، گــودرزی بــا مدیــران تراکتورســازی بــه توافق رســید 
و قــرارداد دوســاله ای را امضــا کــرد. بدیــن ترتیــب گــودرزی 

از روز شــنبه در تمرینــات تراکتورســازی شــرکت می کنــد.

منچستر، پایتخت فوتبال است
ــه  ــرد ک ــوان ک ــان عن ــابق زالت ــی س ــرا، هم تیم ــک وی پاتری
بــا حضــور او در منچســتریونایتد،  شــهر منچســتر پایتخــت 
ــان دوســت خــوب  ــود. وی گفــت: »زالت ــال خواهــد ب فوتب
ــم  ــا ه ــا ب ــر مدت ه ــوس و اینت ــا در یوونت ــن اســت و م م
 وقــت گذرانده ایــم. هنــوز بــا هــم در ارتبــاط هســتیم 
ــاره  ــرای هــم احتــرام ویــژه ای قائلیــم. چیــزی کــه درب و ب
ــده  ــک برن ــا می پســندم، شــخصیتش اســت. او ی او واقع
ــت  ــو حرک ــه جل ــم را رو ب ــد تی ــه می توان ــی ک ــت؛ کس اس
ــرای منچســتریوناتید  دهــد و یــک خریــد خیلــی خــوب ب
ــد ــگاه کنی ــان ن ــه زالت ــد،  ب ــگاه کنی ــی ن ــه دو مرب  اســت. ب

بــه آگوئــرو، ســیلوا و رونــی. فکــر می کنــم منچســتر حــاال 
پایتخــت فوتبــال اســت.«

همگام با ورزش

  اولیــن نشســت خبــری کارگــروه بازی هــای 
سرویس ورزش

اصغر قلندری

ــازی  ــای مج ــی فض ــه تخصص ــه ای و کمیت رایان
ــام ســازمان  ــی، قائم مق ــی نصراصفهان ــا حضــور ول ــان ب اســتان اصفه
ــات  ــالن اجتماع ــال« در س ــام دیجیت ــه ای »ج ــای رایان ــگ بازی ه لی
مجموعــه گردشــگری اصفهــان برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن نشســت 
خبــری، محمدمهــدی کاظمــی، مســئول کمیتــه بازی هــا و ورزش هــای 
ــاله  ــش س ــت ش ــه قدم ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــک اس الکترونی
بازی هــای رایانــه ای در ایــران اظهــار داشــت: طبــق آخریــن آمــاری کــه 
از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعــام شــده اســت حــدود 
ــال  ــراد بزرگس ــا اف ــه ت ــان گرفت ــودک و نوجوان ــر از ک ــون نف  46 میلی

و کهنسال، درگیر بازی های رایانه ای هستند. 
مختلــف  ابعــادی  در  را  اصولــی  راهــکاری  می دانیــم  الزم  لــذا 
ســازماندهی کنیــم تــا در راســتای پــر کــردن اوقــات فراغــت جامعــه 
امــروزی گامــی اساســی برداریــم. وی افــزود: مســابقات رایانــه ای بــه 
ــک رشــته ورزشــی در گذشــته تحــت پوشــش فدراســیون  ــوان ی عن
پــس  لیکــن  اســت؛  می شــده  برگــزار  همگانــی   ورزش هــای 
از تشــکیل انجمــن بازی هــای رایانــه ای، قــرار اســت بــرای نخســتین بار 
مســابقات در قالــب لیــگ و درســه مقطــع لیــگ برتــر، لیــگ دســته 

یــک و لیــگ دســته دو اجــرا شــود. 
کاظمــی بــا اشــاره بــه مســابقات جهانــی ایــن رشــته ورزشــی کــه دارای 
مخاطبــان فراوانــی در دنیاســت گفــت: مایــه بســی افتخــار اســت کــه 
ــای  ــه نام ه ــی ب ــان جهان ــب دو قهرم ــران صاح ــان ای ــور عزیزم کش
کیــوان جــوادی و نویــد برهانــی در بازی هــای رایانــه ای اســت کــه هــر 
دو اصفهانــی هســتند؛ عــاوه بــر اینکــه تنهــا داور گیــم نیــز از اصفهانــی 

می باشــد.

اصفهان، پایتخت گیم ایران
درگیــر  اصفهانــی  خانواده هــای  بیشــتر  تصریــح کــرد:  کاظمــی 
پایتخــت  عنــوان  بــه  اصفهــان  و  شــده اند  موضــوع  ایــن 
بســیار خوبــی  تیــم  لــذا  اســت؛  ایــران شــناخته شــده   گیــم 
ــود  ــام وج ــا تم ــم ب ــه داری ــتی ک ــرق ناسیونالیس ــا ع ــم و ب را چیده ای
تــاش می کنیــم، ایــن شــهرزیبا و تاریخــی را بــه بلــوغ واقعــی 
ــار  ــان اظه ــی در پای ــانیم. کاظم ــه ای برس ــای رایان ــودش در بازی ه خ
ــان، اســتارت اولیــن  ــژه اصفه ــا مــد نظرگرفتــن شــرایط وی داشــت: ب

ــود. ــان زده می ش ــک، در اصفه ــته ی ــر و دس ــگ برت ــابقات لی مس

لیگ برتر
ــای  ــگ بازی ه ــام ســازمان لی ــی، قائم مق ــی نصــر اصفهان ســپس ول
رایانــه ای جــام دیجیتــال کشــور بــا ایــن اشــاره  بــه اینکــه بازی هــای 
ــت:  ــذارد، گف ــر می گ ــت س ــکوفایی را پش ــران دوره ش ــه ای در ای رایان
ــم  ــم و در لیــگ دســته یــک، 36 تی ــر 18 تی  در رقابت هــای لیــگ برت
ــرار اســت در 3 رشــته  ــه ق ــد ک ــدا کرده ان  از سراســر کشــور حضــور پی
)2 رشــته فوتبــال( و یــک رشــته اتومبیلرانــی برگزار شــود و بــرای اولین 
بــار بانــوان هــم می تواننــد در ایــن بازی هــا شــرکت کننــد. وی تصریــح 
ــود  ــزار می ش ــرکت کننده برگ ــهرهای ش ــابقات در ش ــن مس ــرد: ای ک

ــد( و در  ــان مســابقه می ده ــان و میهم ــه صــورت میزب )هرشــهری ب
پایــان بــه نفــرات برتــر هــر رشــته جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهــد شــد. 
قائم مقــام ســازمان لیــگ بازی هــای رایانــه ای جــام دیجیتــال کشــور 
افــزود: بــه دلیــل اینکــه ســازمان لیــگ بــه تازگــی راه انــدازی شــده 
ــم  ــزار می کنی ــک را برگ ــگ دســته ی ــر و لی ــگ برت اســت، امســال لی
ــه  ــم زد. وی در ادام ــتارت خواهی ــال 96 اس ــته دو را از س ــگ دس و لی
بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور گســترده قهرمانــان ایرانــی در مســابقات 
بازی هــای رایانــه ای جهــان و کســب ســهمیه گفــت: اهمیــت قهرمانــی 
بــرای جوانــان و نوجوانــان مــا در رقابت هــای جهانــی، فراتــراز پرســتیژ 
بــه دســت آوردن یــک عنــوان قهرمانــی اســت؛ بــه نظــر مــن کســب 
ــا  ــن رشــته ورزشــی نوپ ــه پیشــرفت ای ــد ب ــی می توان ــن قهرمان عناوی
کمــک و انگیــزه را در بیــن کــودکان، نوجوانــان، جوانــان و حتــی 
بزرگســاالن دوچنــدان کنــد. امــا بــرای رســیدن بــه نقطــه ایــده آل، هنوز 
راه درازی پیــش روی ماســت کــه احتیــاج بــه حمایــت همــه جانبــه 
شــما اصحــاب رســانه دارد. نصــر اصفهانــی در ارتبــاط بــا نحــوه شــرکت 
ــر  ــابقات ه ــن مس ــت: در ای ــار داش ــا اظه ــی بازی ه ــا و چگونگ تیم ه

تیــم بــا 7 نفــر )6 بازیکــن و یــک مربــی( حضــور مــی یابــد.
راه اندازی 400 شعبه در ایران

ــه ای اظهــار امیــدواری کــرد  قائم مقــام ســازمان لیــگ بازی هــای رایان
تــا پایــان ســال 96، 400 شــعبه و نمایندگــی در کشــور راه انــدازی شــود. 
وی دربــاره زمــان دقیــق برگــزاری لیــگ برتربازی هــای رایانــه ای جــام 
دیجیتــال گفــت: همــه ســاله از شــهریور مــاه مســابقات برگــزار می شــد 
امــا بــه احتمــال قــوی امســال همزمــان بــا شــروع لیــگ برتــر فوتبــال 
ــان  ــم در پای ــر داری ــه در نظ ــن اینک ــاز شــود؛ ضم ــا آغ کشــور، بازی ه
نفــرات برتــر را بــه تیــم ملــی بازی هــای رایانــه ای کشــور دعــوت کنیــم.        

قائم مقام سازمان لیگ بازی های رایانه ای جام دیجیتال ایران:

اصفهان، پایتخت گیم ایران است

عضــو تیــم وزنه بــرداری جوانــان ایــران پــس از کســب ســه مــدال 
برنــز گفــت: بــرای کســب مــدال طــا بــه مســابقات جوانــان جهــان 
در تفلیــس آمــده بــودم و اگــر وضعیــت آرنجــم خــوب بــود، 
می توانســتم بــه مــدال طــا برســم. رضــا بیرالونــد، وزنه بــردار تیــم 

ملــی جوانــان کشــورمان پــس از کســب ســه مــدال 
ــه  ــت: ب ــان گف ــی جه ــای قهرمان ــز در رقابت ه برن
خاطــر آرنجــم کــه در تمرینــات تهــران آســیب دیــده 
بــود، وزنه هایــی را کــه چنــد بــار در مســابقات بیــن 
المللــی و آســیایی بــاالی ســر بــرده بودم نتوانســتم 
ــا  ــدال ط ــه م ــاس ب ــن اس ــر همی ــم؛ ب ــار کن مه
نرســیدم. دارنــده مــدال برنــز مســابقات قهرمانــی 

ــود در  ــان خ ــادن از حریف ــب افت ــوص عق ــان درخص ــان جه جوان
ــل از  ــردن قب ــرم ک ــه گ ــرد: در لحظ ــد ک ــرب تاکی ــک ض ــت ی حرک
ــم.  ــار کن ــی را مه ــه 150 کیلوگرم ــم نمی توانســتم وزن مســابقات ه
ــه 156  ــا وزن ــن رو ب ــد؛ از ای ــیب ببین ــتر آس ــم بیش ــیدم آرنج ترس
ــن  ــل همی ــه دلی ــردم؛ ب ــروع ک ــر ش ــه کم ت ــی وزن ــرم و حت کیلوگ

ــت  ــوص رقاب ــد درخص ــادم. بیرالون ــب افت ــان عق ــئله از حریف مس
ــت  ــت در حرک ــرد: رقاب ــان ک ــرب خاطرنش ــت دو ض ــنگین حرک س
ــم یــک  ــال شــد. حریفان ــر دنب ــی شــدید و نفس گی دوضــرب خیل
ــد. اگــر  ــه وزنه هــای خودشــان اضافــه می کردن ــو ب ــو یــک کیل کیل
هــر وزنــه ای از دســتم می افتــاد، نمی توانســتم بــه 
مــدال برســم. وزنــه 201 کیلویــی را هــر طــور شــده 
ــا جایــی  ــاالی ســر بــردم و کــم نگذاشــتم ت ــود ب ب
ــرای  ــه داد: ب ــدم. وی ادام ــت ش ــی اذی ــه خیل ک
کســب مــدال طــا بــه مســابقات جوانــان جهــان در 
تفلیــس آمــده بــودم و اگــر وضعیــت آرنجــم خوب 
بــود، می توانســتم بــه مــدال طــا برســم. بیرالونــد 
ــان در  ــی جوان ــم مل ــرداران تی درخصــوص مــدال آوری ســایر وزنه ب
ــز رســیدم ــدال برن ــه م ــن ب ــت: م ــدی مســابقات گف ــای بع  روزه

ولــی مســلما در ادامــه ســه وزنه بــردار خــوب و پرامیــد کشــورمان 
ــا  ــه مدال هــای طــا می رســند ت ــدان ب ــه دو چن ــا قــدرت و روحی ب

تیــم ملــی جوانــان بــه مقــام قهرمانــی دســت یابــد.

رضا بیرالوند:
 آسیب ندیده بودم، طال می گرفتم

ــگ  ــا بازیکــن خــودش در ســازمان لی ــه پرســپولیس ب ــی ک درحال
تــاج رودرروی هــواداران  دربــاره قــراردادش اختــاف داشــت، 
ــه بعــد هــواداران  ــا از ایــن ب پرســپولیس بــرای توضیــح نشســت ت
ــدی  ــد. نشســت مه ــه بدانن ــح رییــس را مطالب همــه تیم هــا توضی

ــد  ــا چن ــران ب ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، ریی ت
تــن از هــواداران معتــرض باشــگاه پرســپولیس 
ــتی را  ــه خش ــود و البت ــب ب ــب و غری ــیار عجی بس
ــتش  ــوار ریاس ــد دی ــا می توان ــا ثری ــه ت ــاد ک ــا نه  بن
ــا  را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. اختــاف دو بازیکــن ب
ــر از آن  باشــگاه و هــواداران خودشــان و حتــی باالت
اختــاف باشــگاه بــا ســازمان لیگ دربــاره قــراردادی 

بــا رامیــن رضاییــان بــه هیــچ وجــه نبایــد کار را بــه نشســت رییــس 
ــن  ــد هــوادار بکشــاند؛ چــون از ای ــا چن ــران ب ــال ای فدراســیون فوتب
بــه بعــد بابــت هــر میزبانــی و مهمانــی، هــر اختــاف بیــن ســازمان 
لیــگ و هــر باشــگاهی، هــر دعــوای هــوادار بــا باشــگاه یــا بازیکنــی 
تــاج مجبــور و مســتلزم پاســخگویی اســت؛ آن هــم نــه بــه رســانه 

 یــا باشــگاه کــه بــه تــک تــک هــواداران فوتبــال. ملــوان و اســتقال 
ــت  ــد باب ــد می توانن ــه بع ــن ب ــازی و ... از ای ــپاهان و تراکتورس و س
هــر اتفــاق و هــر دلخــوری و ســوء تفاهمــی، تــاج فدراســیون فوتبــال 
را بــرای پاســخگویی احضــار کننــد. اســبابش تنهــا چنــد »فریــاد« 
ــود  ــی ب ــن بدعت ــع ای ــوق! در واق ــد ب ــت و چن اس
عجیــب و جدیــد کــه هــواداران رییــس فدراســیون 
فوتبــال ایــران را احضــار کننــد و او را بــه پاســخگویی 
ــد  ــم خواه ــه ه ــم ب ــه، نظ ــن روی ــا ای ــد. ب وادارن
 ریخــت و هــر بــار چنــد نفــر گــرد هــم خواهنــد آمــد 
مســیر  می کشــند.  چالــش  بــه  را  رییــس  و 
ــوم  ــر معل ــه صف ــده از ثانی ــن پرون ــه ای ــیدگی ب رس
ــد  ــا را بیاورن ــی داد پرونده ه ــتور م ــد دس ــس بای ــت؛ ریی ــوده اس  ب
و بعــد از رســیدگی نظــرش را اعــام می کــرد و اگــر خاطــی 
ــا او برخــورد می شــد و اگــر هــم وجــود نداشــت،  وجــود داشــت، ب
رییــس  نشســت  قطعــا  می گرفــت.  صــورت  شفاف ســازی 
فدراســیون فوتبــال بــا هــواداران راه حــل مناســبی نبــوده و نیســت.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اشتباهی که مهدی تاج مرتکب شد شنبـــــه  12 تیرماه 61395
ـــمـــاره 192 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه نهم حقوقی در خصوص پرونده کاسه 890745 ج/ 9 له خانم آذر 
مختاری با وکالت خانم فهیمه احمدی علیه محمد حسین ساوج به خواسته مطالبه مبلغ 
2/793/998/089 ریال و همچنین مبلغ 139/998/089 ریال بابت حق االجرای دولتی 
جلسه مزایده ای در تاریخ 95/5/14 روز پنجشنبه ساعت 90 صبح در محل اجرای احکام 
از ساختمان  تر  پایین  نیکبخت، دویست متر  نهم واقع در خیابان شهید  حقوقی شعبه 
احکام حقوقی، طبقه سوم  اجرای  پارسیان، ساختمان  بیمه  دادگستری، جنب  مرکزی 

واحد 5 برگزار نماید.
از 72 حبه  از فروش 14/08 حبه مشاع  اوصاف مورد مزایده مورد مزایده عبارت است 
آقای  مالکیت  به  اصفهان  ثبت  در بخش 4  واقع  از 1403  فرعی  ثبتی شماره 2  پاک 
مساحت  مترمربع  هفت  و  یکصد  حدود  عرصه  مساحت  دارای  ساوج  حسین  محمد 
مسکونی 83  فوقانی  طبقه  مساحت  و  مترمربع  بالکن 28/73  و   79 همکف  تجاری 
تیرآهن  ها،  سقف  پوشش  فلزی،  اسکلت  ساختمانی  مشخصات  دارای  مترمربع 
و  اندود گچ  دیوارهای  فرش،  موازییک  و  و سنگ  سرامیک  ضربی( کف  )طاق  آجر  و 
دارای  و  شو  جمع  فلزی  پروفیل  و  سکوریت  شیشه  ورودی  درب  سرامیک،  و  سنگ 
احکام  اجرای  قانون   111 ماده  مفاد  باشد.  می  گاز  برق،  فاضاب،  و  آب  انشعابات 
یزدانی  اکبر  آقای  بنام  در تصرف شخصی  اکنون  و ملک هم  است.  انجام شده   مدنی 
می باشد. ارزش ششدانگ ملک فوق بر اساس نظر کارشناسی که مصون از اعتراض مانده است 
مبلغ 15/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده که ارزش 14/08 حبه آن مبلغ 2/793/998/089 
ریال تعیین می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از برگزاری جلسه مزایده به آدرس 
ملک واقع درخیابان احمد آباد مقابل بانک ملی مغازه آشپزی کباب بریانی قصر مراجعه 
و بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 10% مبلغ آن را به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را 
 به همراه داشته باشند. برنده مزایده فرد یا افرادی می باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد

 دهند.
مدیر اجرای احکام شعبه نهم حقوقی   10021 م الف

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
درخصوص پرونده اجرایی کاسه 90302 ج ح/4 له شها پورعسگری و قمر چارپایان و 
علیه پرویز و خسرو و شاپور پورعسگری و فاطمه عسگری و وراث زینب عسگری با وکالت 
آقای امام قلی پدرام مبنی بر دستور فروش شش دانگ پاک ثبتی 11/1677 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان پنج رمضان، جنب شیرینی گاب و 
مسجد الجمال  کوچه سعادت ـ بن بست گلستان ـ پاک 31 با وصف کارشناسی ذیل 
الذکر که مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/5/11 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در محل این اجرا ) خ نیکبختـ  200 متر باالتر از ساختمان دادگستری اصفهان 
ـ جنب بیمه پارسیان ـ ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان ـ طبقه چهارم ـ شعبه 
چهارم حقوقی اصفهان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزی به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 

باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی  منزل مورد بازدید دو طبقه با زیرزمین بشماره 
پاک ثبتی 11/1677 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 186/9 مترمربع و 
زیربنای دو طبقه و زیرزمین )انباری( بمساحت 300 مترمربع که طبقه همکف و زیرزمین 
کارهای ساختمانی آن تکمیل شده و در آن زندگی می کنند و طبقه اول در حد سفتکاری 
و چارچوب با فلزی آن نصب گردیده و درب و پنجره خارجی آن نیز نصب شده هر طبقه 
دو خوابه و کف طبقه همکف و حیاط موزاییک و کف آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 
و سرامیک و بدنه دیوار کاشی گردیده و بقیه سطوح دیوارها و سقف گچ و رنگ گردیده 
و درب و پنجره خارجی پروفیل فلزی و درب های داخلی چوبی و نمای جنوبی سنگ و 
دیوارهای حیاط نمای آجری و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد.  بنابر مراتب فوق 

و با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن و مساحت عرصه و اعیان و سایر 
عوامل تاثیرگذار از جمله رکود بازار مسکن و مستغات ارزش ششدانگ عرصه و اعیان 
و اشتراکات و حیاط سازی جمعًا به مبلغ 3/400/000/000 ریال ارزیابی و اعام نظر می 
گردد. الزم به ذکر است ارزش هر متر اعیانی 2/000/000 ریال و ارزش کل 3000 مترمربع 
600/000/000 ریال و ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پاک مذکور با لحاظ کردن اشتراکات و 

حیاط سازی جمعًا به مبلغ 3/400/000/000 ریال ارزیابی و اعام نظر می گردد.
اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   10027 م الف

 دادنامه
پرونده:  شماره   95/3/26 تنظیم:  تاریخ   9509970352900455 دادنامه  شماره 
9409980365300564 شماره بایگانی شعبه: 950099 پرونده کاسه 9409980365300564 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   103 شعبه 
9509970352900455 شاکی: اقای محمد قاسمی فرزند احمد با وکالت آقای محمد 
مختاری هاشم آباد فرزند جعفرعلی به نشانی اصفهان، اصفهان میرداماد، بن بست 44، 
جنب ساختمان پویش، طبقه فوقانی متهمین: 1. آقای محمدرضا اسماعیلی فرزند غامعلی 
2. آقای هادی ولی پور همگی به نشانی متواری اتهام: جعل امضاء یا مهر  گردشکار: دادگاه 
 با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید.رای دادگاه بزهکاری آقای 1ـ هادی ولی پور 2ـ محمدرضا اسماعیلی فرزند 
غامعلی مبنی بر ردیف اول جعل امضاء آقای مجیدرضا جعفرزاده و کاهبرداری به مبلغ 
بیست میلیون و دویست هزار تومان و ردیف دوم معاونت در بزه های جعل و کاهبرداری 
از توجه به شکایت آقای محمدقاسمی فرزند احمد گزارش مرجع محترم انتظامی، اوراق و 
محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده و عدم حضور نامبردگان در جریان تحقیقات و در 
جلسه دادرسی جهت دفاع از اتهامات وارده علی رغم احضار وفق مقررات محرز می باشد 
فلذا با اختیار حاصل از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به ماده یک از 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختاس و کاهبرداری و ماده 536 قانون تعزیرات 
و مواد 126، 127 و 134 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت 
متهم ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری به عنوان مجازات جعل و تحمل هفت 
سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی 
به عنوان مجازات کاهبرداری و  در حق صندوق دولت و رد همان مبلغ در حق شاکی 
محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری به عنوان مجازات معاونت 
در بزه جعل و تحمل دو سال حبس تعزیری بعنوان مجازات معاونت در کاهبرداری صادر 
و اعام می گردد بدیهی است در خصوص متهمین صرفًا مجازات اشد قابل اجرا می باشد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف مدت بیتس روز پس از مضی مدت فوق قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان می باشد.
علی حق شناس

رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اصفهان 9413/ م الف
ابالغ رای

ریاست محترم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  با احترام عطف به اباغ 
پرونده کاسه 940961 ح 2 در خصوص دعوی آقای ربیع پورحیدر به طرفیت آقای مهدی 
پاک نژاد اینجانب کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده و اطاع از موضوع کارشناسی 
و دستور مقام قضایی در تاریخ 95/2/23 با راهنمایی خواهان به محل مورد معرفی به 
آدرس اصفهان، ملک شهر، خیابان نقش جهان، خیابان مدرس، بن بست اعظم مراجعه 
ولی خوانده حضور نداشت و همسایگان اظهار نمودند نگهبان هم چند وقت است حضور 
ندارد و آثار موجود در داخل حیاط نشان می داد که مدتی است تردد در آن انجام نگرفته 
است و حتی اخطاریه سازمان آب مبنی بر قطع انشعاب به لحاظ عدم پرداخت آب بها 
که در سال 94 نصب گردیده بود بدون تغییری به درب حیاط چسبانیده شده بود و لذا با 
حضور مسئول بنگاه معاماتی تنظیم کننده سند مبایعه نامه و رویت و  تطبیق مبایعه نامه 
مذکور با محل و استماع اظهارات، نتیجه معاینات و مشاهدات و بررسیها به شرح ذیل 
اعام می گردد.  بر اساس مبایعه نامه شماره 92/249933 مورخ 93/1/26 یک واحد 
آپارتمان جنوبی در طبقه اول )روی پارکینگ( به مساحت 100 متر مربع احداثی بر روی 
پاک 1311/68 بخش 14 معامله گردیده و جریمه تاخیر تحویل و انتقال سند از قرار هر 

روز برای هر یک مبلغ یک میلیون ریال مشخص شده است. در بازدیدی که از داخل کوچه 
انجام گرفت و به لحاظ عدم نصب شیشه روی دربهای ورودی حیاط به سهولت امکان 
رویت داخل حیاط و پارکینگ و تراس و غیره وجود داشت مشاهده گردید که المپ و 
کلید و پریز و رنگ و نقاشی در واحد مذکور انجام نگرفته و کنتورهای برق و گاز هیچکدام 
واحدها نصب نشده و حتی برق موقت هم توسط اداره برق جمع آوری شده بود و آیفون 
تصویری و آسانسور نصب شده و چون جهت تحویل و بهره برداری نیاز به آب و برق و گاز 
می باشد لذا محل قابلیت تحویل ندارد. به لحاظ اینکه داخل آپارتمان رویت نگردید لذا 
مشخص نگردید آیا درب های چوبی و کابینت نصب شده اند یا خیر در پارکینگ و حیاط 
و مشاعات نیز کلید و پریز و المپ هنوز نصب نگردیده و فقط سیم کشی شده است دفتر 
ثبت به راس جهت استحضار و از آن اخطار شود و هزینه نشر آگهی را اباغ کنند.م الف 

9416 شعبه 2 دادگاه اصفهان
دادنامه

شماره   95/2/12 تنظیم:  تاریخ   9509970350600254 دادنامه:  شماره 
کاسه  پرونده   940368 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350600326 پرونده: 
9409980350600326 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
فرزند  خواجوئی  مرتضی سادات حسینی  آقای  خواهان:  شماره 9509970350600254 
سید حسین با وکالت آقای محمدرضا جعفری کوپایی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان، 
خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت شرقی، چهار راه حمزه اصفهانی، ساختمان هفت 
آسمان ، طبقه 4 ، واحد 5  خواندگان: 1. خانم فخری سادات حسینی به نشانی اصفهان 
ـ مجتمع پارک ـ زیرزمین اول ـ مغازه نبی نجار ـ پ 309  2. آقای منصور مجاهدی 
فرزند بهرام به نشانی اصفهان، آبشار اول ، بعد از پل غدیر، رحیم اباد شمالی بن بست 
شاهد، مجتمع مجاهدی، پ 16 ـ 1ـ ط2  3. آقای رسول سادات حسینی 4. آقای علی 
سادات حسینی همگی به نشانی اصفهان بزرگمهر اول خیابان بزرگمهر کاشی الوند به کد 
پستی 8158836943 5. خانم زهرا سادات حسینی به نشانی اصفهان منوچهری نزدیک 
چهارباغ خواجو پ 57 واحد 1 6. خانم سادات سادات حسینی به نشانی اصفهان، سه راه 
پینارت ارغوانیه جنب کانال آب فروشگاه کاالی ساختمانی حامد 7. آقای مسعود سادات 
حسینی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر اول، خیابان بزرگمهر ، کاشی الوند به کد پستی 
8158836943 8. آقای محسن سادات حسینی به نشانی اصفهان، عافیت ک سادات 
حسینی روبروی پ 195 9. خانم زهره سادات حسینی 10. خانم زهرا سادات حسینی 
همگی به نشانی اصفهان، چهارباغ باال ک اقبال آشتیانی) مسجد الرضا( پ 59 منزل حاتم 
زاده  خواسته: خلع ید  دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مرتضی سادات حسینی خواجوئی فرزند سید حسین 
آقایان و خانمها 1ـ مسعود سادات  بطرفیت  آقای محمدرضا جعفری کوپایی  با وکالت 
حسینی 2ـ علی سادات حسینی 3ـ رسول سادات حسینی 4ـ محسن سادات حسینی 
5ـ منصور مجاهدی 6ـ فخری سادات حسینی 7ـ زهرا سادات حسینی8ـ  سادات سادات 
حسینی 9 ـ زهره سادات حسینی 10ـ زهرا سادات حسینی بخواسته خلع ید مشاعی از 
پنج و یک هفتم مشاع از شش دانگ هر یک از پاکهای ثبتی 11855 و 11856 بخش 
اعیان  از عرصه و  بیان داشته مالک مشاعی  5 ثبت اصفهان بدین توضیح که خواهان 
احداثی در پاک ثبتی مذکور می باشد و خواندگان نیز مالک مشاعی می باشند و با طرح 
دعوی بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به رونوشت اسناد مالکیت و جوابیه 
استعام ثبتی و نظریه کارشناس ثبتی که داللت بر مالکیت مشاعی خواهان در پاک ثبتی 
11855 دارد و از توجه به دفاعیات خوانده ردیف پنجم و عدم ایراد و دفاع خواندگان در قبال 
دعوی خواهان و ماذونه بودن تصرفات خود فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده مستندًا به 
ماده 308ـ  311 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی خواندگان از پاک ثبتی 11855 واقع در خیابان 
سلمان فارسی صادر و اعام می گردد و درخ صوص پاک ثبتی 11856 با توجه به نظریه 
کارشناسی که اعام نموده پاک مذکور ارتباطی با محل معرفی شده نداشته و در محل 
دیگری می باشد حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد . رای صادره نسبت به 
خواندگان ردیف اول دوم سوم چهارم هشتم نهم و دهم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه نسبت به خوانده ردیف پنجم و شش و هفتم حضوری 

اصفهان  تجدیدنظر  در محاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  اباغ ظرف  تاریخ  از   و 
می باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی  9433/ م الف
دادنامه

شماره   95/03/26 تنظیم:  تاریخ   9509970353500440 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   941583 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980359501557 پرونده: 
9409980359501557 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 109 جزایی سابق( 
فرزند  نصراصفهانی  حمید  اقای  شاکی:   9509970353500440 شماره  نهایی  تصمیم 
محمود به نشانی اصفهان، خ آتشگاه، محله نصراباد، ک شیخ ابوالقاسم 2  متهم: آقای 
محمود دارابی به نشانی مجهول المکان  اتهام : ضرب و جرح عمدی با چاقو  گردشکار: 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید.رای دادگاه درخصوص اتهام آقای محمود دارابی آزاد بلحاظ مجهول 
المکان و متواری بودن دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای حمید 
نصراصفهانی فرزند محمود دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواه و گواهی های صادره 
از پزشکی قانونی و تحقیقات محلی انجام شده و عدم حضور متهم و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستندا به تبصره ماده 614 قانون 
مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 448 و 449 و 709 قانون 
مجازات اسامی مصوب سال 1392 متهم را از حیث جنبه خصوصی جرم به تحمل یک 
سال حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت شش سه هزارم دیه کامل 
بابت متاحمه بند اول و دوم انگشت دوم دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش 
بریدگی ناکامل یک رباط راست کننده و دو عدد رباط خم کننده و عصب انگشت و دو و سه 
دهم درصد از دیه کامل بابت ارش نقص محدودیت حرکتی سبابه چپ در حق آقای حمید 
نصراصفهانی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ حسین گازری    9412/ م الف

دادنامه
شماره   95/03/04 تنظیم:  تاریخ   9509970350500302 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   940796 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350500719 پرونده: 
9409980350500719 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره 9509970350500302 خواهان : آقای امیرحسین خلیلی دهکردی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان ـ خ دقیقی ـ ک رحیمی ـ ک رشتچی ـ بن بست شهدی ـ پ 1 و 50 ط 2 
خواسته ها: 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2. تامین خواسته 3. مطالبه وجه چک  4. 
مطالبه خسارت دادرسی 5 . مطالبه خسارت تاخیر تادیه  دادگاه نظربه اوراق و محتویات 
به شرح ذیل مبادرت  و  اعام  را  از خداوند متعال ختم رسیدگی  با استعانت  و  پرونده 
به صدور و انشا رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای امیرحسین 
به  اله  ولی  فرزند  یوسفی  یوسف  آقای  بطرفیت خوانده  فرزند محمد  خلیلی دهکردی 
خواسته مطالبه مبلغ 1/500/000/000 ریال به استناد 4 فقره چک به شماره های مندرج در 
دادخواست و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی 
خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 
خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر 
ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت دیرکرد وفق شاخص 
اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 
و اعام می نماید اجرای احکام هزینه دادرسی را وصول و ایصال نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ خسروی فارسانی   9446/ م الف

نشست عجیب با هواداران معترض
اشتباهی که مهدی تاج مرتکب شد



7اجتماعی  شنبه 12 تیرماه 1395
ـــمـــاره 192 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
کاهش 16 درصدی ورودی به زندان ها

ــی از  ــزی یک ــت زیرمی ــروز دریاف ــا دی ــر ت   اگ
سرویس اجتماعی 

هامون رشیدیان 
بزرگ تریــن معضــات پزشــکی در کشــور بــود، 
بایــد امــروز طبابــت از راه دور یــا بــه  اصطــاح طبابــت تلگرامــی را نیــز 
ــه درآمــد  ــر ایــن معضــات افــزود. متاســفانه پزشــکانی کــه تنهــا ب ب
بیشــتر فکــر می کننــد، نه تنهــا دیگــر اهمیتــی بــرای ســامت 
بیمارانشــان قایــل نیســتند، بلکــه ســعی می کننــد بــا روش طبابــت از 
راه دور، وقــت و انــرژی کمتــری را صــرف حرفــه خــود کننــد؛ حرفــه ای 

مقدس که این روزها فقط نامی از آن باقی مانده است.
  چشم پوشی از معاینه بالینی

بیمــار روی تخــت بیمارســتان اســت و پزشــک در خانــه یــا در پاویــون 
ــی  ــه گاه ــت ک ــی اس ــن در حال ــتراحت. ای ــغول اس ــتان مش بیمارس
اوقــات شــرایط بیمــار بــه  گونــه ای اســت کــه بایــد بافاصلــه پزشــک 
ــاال  ــا ح ــود؛ ام ــر ش ــرش حاض ــاالی س ــز ب ــخیص و تجوی ــرای تش ب
کــه نیســت، چــاره ای نمی مانــد جــز اینکــه پرســتاران از نتیجــه 
ــد و از  ــری بگیرن ــکن تصوی ــس و اس ــا عک ــب ی ــوار قل ــش، ن آزمای
ــک  ــرای پزش ــرام ب ــد تلگ ــی مانن ــبکه های اجتماع ــی از ش ــق یک طری
ارســال کننــد تــا پزشــک از روی عکــس یــا نتیجــه آزمایــش و 
 بی آنکــه معاینــه ای در کار باشــد، بــرای بیمــارش نســخه بپیچــد 

و درمانی را تجویز کند.
 ایــن روالــی اســت کــه بــا پــا گرفتــن شــبکه های اجتماعــی و فراگیــر 
شــدن فضــای مجــازی در بیــن برخــی از پزشــکان رواج یافتــه و حتــی 
بــرای ایــن مــدل نســخه پیچی و درمــان، ویزیــت هــم می گیرنــد. ایــن 
بدیــن معناســت کــه برخــی پزشــکان حتــی از ســنت های رایــج در طب 
مــدرن، یعنــی همــان معاینــه بالینــی بیمــار هــم  چشــم می پوشــند و 
ایــن مســئله موجــب می شــود درصــد خطــا در تشــخیص و درمــان تــا 

حــد جالــب  توجهــی افزایــش یابــد.
  نسل اول پزشکان

بــه  بــه مطــب پزشــکان قدیمــی کــه هنــوز  اگــر  هنــوز هــم 
دارنــد  بــاور  طــب  در  رایــج  ســنت های  و  علمــی   اصــول 
و بــه َقســمی کــه خورده انــد پایبندنــد ســری بزنیــد، پیــش از 
بیماری تــان می دهیــد  از  بــه شــرح حالی کــه  ابتــدا  هــر چیــز 
 بــه  دقــت گــوش می کننــد و بعــد بــه ســراغ معاینــات بالینــی 

می روند. 
ــگ  ــدن رن ــی و دی ــتم عصب ــردن سیس ــک ک ــارخون، چ ــن فش گرفت

ــا  ــن ب ــش  از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــات معمول ــم، اقدام ــفیدی چش س
ــد. ــام می ش ــار انج ــرای بیم ــک ب ــه پزش ــه ب مراجع

  نسل دوم
نســل بعــدی پزشــکان، پزشــکانی بودنــد کــه بــا ورود بیمــار بــه مطــب 
و خدمــات  آزمایش هــا  از  فهرســتی  می گرفتنــد،  را  دفترچــه اش 
ــتش  ــه دس ــه را ب ــد، دفترچ ــز می کردن ــش تجوی ــی را برای پاراکلینیک
می دادنــد و در نهایــت او را بــه خــارج از مطــب هدایــت می کردنــد تــا 
پــس از آوردن نتایــج ایــن  همــه عکــس، اســکن و آزمایــش، احتمــاال 

موفــق بــه تشــخیص و درمــان شــوند.

  نسل جدید
ــات  ــه معاین ــط ب ــه  فق ــر ن ــا دیگ ــکان، ام ــل از پزش ــن نس جدیدتری
ــد بیمــار  ــه  طــور کلــی ترجیــح می دهن ــد نیســتند کــه ب  بالینــی پایبن
را بــه حضــور نپذیرنــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت شــبکه های پیام رســان 
ــت  ــه طباب ــق ب ــن طری ــم، از ای ــراه در ارســال عکــس و فیل ــن هم تلف
بپردازنــد. ایــن روش عــاوه بــر اســتفاده در بیمارســتان های خصوصــی 
 و دولتــی و بــه  خصــوص در نوبــت شــب کــه پزشــکان حضــور ندارنــد

ــا  حتــی در مطب هــای خصوصــی هــم اجرایــی می شــود و بیمــاران ب
ــا  ــج آزمایش ه ــوژی و نتای ــای رادیول ــج عکس ه ــردن نتای ــل ک  ایمی
و پرداخــت ویزیــت از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی بــرای دفعــات 
بعــدی و اغلــب بــرای عمــل جراحــی قــرار ماقــات می گذارنــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه حتــی ممکــن اســت پزشــک آنایــن مدنظــر کــه قرار 
اســت از طریــق اینترنــت بــه معاینــه و درمــان بپردازد، پزشــک نباشــد!

  طبابتی که طبابت نیست
ــم  ــران ه ــامت ای ــه س ــازمان بیم ــام س ــوکل، قائم مق ــت  هللا ت رحم
ــدم  ــه ع ــرداری نتیج ــه تصویرب ــز بی روی ــی تجوی ــت حت ــد اس معتق
صــرف وقــت کافــی بــرای معاینــه بیمــار اســت؛ درحالی کــه 60 تــا 70 
درصــد تشــخیص بیمــاری در نتیجــه گرفتــن شــرح  حــال از بیمــار و 
 حــدود 20 درصــد هــم درنتیجــه معاینــه اوســت. حســین میردهقــان

ــه  ــن رابط ــز در ای ــت نی ــان وزارت بهداش ــر درم ــارت ب ــر کل نظ مدی
می گویــد: به هیچ وجــه ویزیــت اینترنتــی قانونــی نیســت. مــوارد 
ســرپایی و بســتری زمانــی کــه صحبــت از ویزیــت و درمــان می شــود 
 چنــد اصــل مهــم اســت؛ اول اینکــه بیمــار بایــد ارزیابــی شــود 
و شــخصی کــه ایــن کار را انجــام می دهــد، بایــد صاحیــت حرفــه ای 

انجــام ویزیــت و معاینــه را داشــته باشــد.

طبابتی که طبابت نیست

طبابت به سبک تلگرامی

مدیــر کل بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری از فعالیــت 17 مرکــز 
ــی  ــر داد. محمــد میرزای ــن اســتان خب نگهــداری ســالمندان در ای
ــوب  ــرایط مطل ــالمندان در ش ــداری س ــزوم نگه ــه ل ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــالمندان ب ــداری س ــز نگه ــتان 17 مرک ــن اس ــرد: در ای ــار ک اظه
صــورت روزانــه و شــبانه روزی فعالیــت دارد. مدیــر کل بهزیســتی 

ــالمندان  ــداد س ــاری از تع ــال و بختی  چهارمح
 در مراکــز نگهداری خبــر داد و عنوان کرد: بیش 
از 2 هــزار و 800 نفــر از ســالمندان در حــال 
ــتان  ــن اس ــتی ای ــات بهزیس ــر از خدم حاض
ــوند. وی  ــد می ش ــداری بهره من ــز نگه در مرک
ــی  ــرات ناتوان ــه اینکــه کاهــش اث ــا اشــاره ب ب
یکــی  آن هــا  توانمندســازی  و   معلــوالن 
از اقدامــات اصلــی این دســتگاه اجرایی اســت 
تصریــح کــرد: 28 مرکــز بــرای ارایــه خدمــات 

ــازی ــور توانمندس ــه منظ ــتان ب ــن اس ــر ای ــوالن در سراس ــه معل  ب
اســتقال، بهبــود کیفیــت زندگــی معلــوالن، خودگردانــی و کمــک 

بــه حضــور آن هــا در اجتمــاع فعــال اســت. 
میرزایــی بیــان داشــت: در حــال حاضــر 32 هــزار معلــول در ایــن 

اســتان شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد بیــش از 25 هــزار نفــر 
ــف  ــی در ص ــد و مابق ــتفاده می کنن ــن اداره  کل اس ــات ای از خدم
ــه شــده از  ــات ارای ــوع خدم ــه ن ــا اشــاره ب ــار هســتند. وی ب انتظ
ســوی بهزیســتی تشــریح کــرد: خدمــات ارایه شــده به معلــوالن از 
ســوی دفاتــر امــور توانبخشــی جســمی و حرکتــی، امور توانبخشــی 
مبتنــی بــر جامعــه، امــور ســاماندهی بیماران 
ــوالن  ــی معل ــور توانبخش ــن، ام ــی مزم روان
ذهنــی، امــور توانبخشــی ســالمندان و امــور 
ــر  معافیــت ســربازی انجــام می شــود. مدی
بختیــاری  و  چهارمحــال  بهزیســتی  کل 
ــوالن  ــور معل ــدف ام ــه ه ــه داد: جامع ادام
جســمی، حرکتــی و حســی شــامل معلــوالن 
ــان ــان، کم بینای ــی، نابینای ــمی و حرکت  جس

ناشــنوایان و کم شــنوایان تحــت پوشــش در 
همــه شهرســتان های ایــن اســتان اســت. میرزایــی بــا اشــاره بــه 
اهمیــت توجــه بــه مددجویــان مختلــف ایــن اداره کل تصریــح کرد: 
17 مرکــز و تیــم ســیار وظیفــه خدمت رســانی بــه بیمــاران مزمــن 

روانــی را دارنــد.

مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
فعالیت 17 مرکز نگهداری سالمندان در چهارمحال و بختیاری

ســال  طــی  اســتان کرمــان گفــت:  دادگســتری  رییــس کل 
کشــور  زندان هــای  بــه  ورودی  کاهــش  درصــد   16  گذشــته 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــار داش ــد اظه ــد هللا موح ــته ایم. ی را داش
اســامی در دیــدار بــا مســئوالن قضایــی فرمودنــد »مــردم از خدمــات 
ــوه  ــد و ق ــاع الزم را ندارن ــی اط ــتگاه قضای ــترده دس ــم و گس حجی

قضاییــه بایــد در ایــن زمینــه اطاع رســانی 
کنــد«. وی بــا اشــاره بــه دیــدار مســئوالن 
 قضایــی بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در روز گذشــته بیــان داشــت: ایشــان بــه حجــم 
خدمــات قــوه قضایــی اشــاره کردنــد و فرمودنــد 
ــر  ــه دســت اندرکاران ام ــب از هم ــم قل »از صمی
قضــا، بــه ویــژه در بدنــه دســتگاه قضایی تشــکر 
می کنــم«. رییــس کل دادگســتری اســتان 
ــده در  ــون پرون ــه 15 میلی ــه داد: ب ــان ادام کرم

دســتگاه قضایــی رســیدگی می شــود، در حالــی کــه حــدود 100 هــزار 
نفــر نیــرو داریــم. موحــد اضافــه کــرد: مقــام معظــم رهبــری دربــاره 
ســامت دســتگاه قضایــی نیــز صحبــت کردنــد و دســتگاه قضایــی 
بایــد بــا مفاســد در درون و خــارج از دســتگاه برخــورد الزم را داشــته 

باشــد. وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری همچنین بــر انقابــی ماندن 
قــوه قضاییــه تاکیــد کردنــد و بــه همیــن علــت مواضــع قــوه قضاییــه 
مــورد تهاجــم رســانه های بیگانــه اســت و رضایتمنــدی مــردم بهتریــن 

ــرای خنثــی کــردن ایــن تهاجم هاســت.  راه ب
ــراز داشــت: برنامه محــوری در دســتگاه قضــا  ایــن مقــام قضایــی اب
از دیگــر تاکیــدات رهبــر معظــم انقاب اســامی 
ــا  ــی بن ــعه قضای ــارم توس ــه چه ــت و برنام اس
بــه گفتــه رییــس قــوه قضایــی در حــال ابــاغ 
اســت. موحــد عنــوان کــرد: تــاش بــرای 
ــورد  ــز م ــدان نی ــه زن ــراد ب ــری از ورود اف جلوگی
ــد از  ــری اســت و بای ــام معظــم رهب ــد مق تاکی
مجازات هــای جایگزیــن حبــس در جرایــم 
ــای  ــه زندان ه ــا ورودی ب ــم ت ــره ببری ــرد به خ
کشــور کاهــش یابــد. در ســال گذشــته 16 
ــن  ــته ایم. وی همچنی ــا را داش ــه زندان ه ــش ورودی ب ــد کاه درص
از تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــر فعالیــت قــوه قضاییــه در 
حــوزه بین الملــل خبــر داد و بیــان داشــت: احــکام صــادره علیــه ایران 
ــد. ــال کن ــن احــکام را دنب ــد ای ــه بای ــوه قضایی ــه اســت و ق ناعادالن

نباید فرصت جهیزیه 
به تهدید تبدیل شود

ــون  ــوزش و پژوهــش کان ــاون آم ــری، مع محمدرضــا جعف
فرهنگــی مســاجد کشــور می گویــد: جهیزیــه، فرصتــی 
ــه  ــل ب ــمی تبدی ــم و هم چش ــا چش ــد ب ــه می توان ــت ک اس

ــد شــود. تهدی
ــه  ــدا از مهری ــت، ج ــم اس ــک رس ــه ی ــزود: جهیزی  وی اف
ــه وجــود  ــر اســاس رســوم ب ــه ب کــه ســنت اســت. جهیزی
ــه آن  ــی ب ــگاه خاص ــژادی ن ــوم و ن ــر ق ــت و ه ــده اس آم
ــه  ــد ب ــت نبای ــم اس ــش مه ــن بخ ــه در ای ــزی ک دارد. چی
ــگاه شــود.  ــه آن ن ــک ضــرورت و شــرط جــدی ب ــوان ی عن
ــگاه  ــت، ن ــت زن اس ــا کرام ــوأم ب ــه ت ــه ک ــاف مهری برخ
ــان ــادر و انس ــر، م ــک همس ــوان ی ــه عن ــه زن ب ــام ب  اس
نگاهــی متعالــی اســت و حاکــی از ارزشــی اســت کــه 
بــرای زن قایــل شــده و دلیــل پرداخــت مهریــه نیــز همیــن 
ــد انســانی باشــد  ــم می توان ــه ه ــه ارزش مهری اســت. البت
ــات  ــا در موضوع ــد آن را صرف ــی و نبای ــای مال ــم بحث ه ه
ــزی کــه فرصــت  ــا باشــد چی ــر بن مــادی محــدود کــرد. اگ
اســت تبدیــل بــه تهدیــد شــود، نامأنــوس اســت. در واقــع 
ــا اصــل جهیزیــه بی مــورد اســت؛ امــا بایــد بــر  مخالفــت ب
ــی افــراد و خانواده هــا صــورت  اســاس تمکــن و شــأن مال

گیــرد.

تعرفه پرستاری 
باید مثل تعرفه های پزشکی اجرا شود

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان در مجلــس دهــم، از 
ــات پرســتاری  ــذاری خدم ــون تعرفه گ ــل در اجــرای قان تعل
بحــث  اگــر  افــزود:  عابــدی  حیدرعلــی  انتقــاد کــرد. 
ــد  ــد، بای ــا بمان ــت پابرج ــرار اس ــکی ق ــذاری پزش تعرفه گ
ــذاری  ــون تعرفه گ ــی شــدن قان ــه اجرای ــز ب ــگاه جــدی نی ن

ــیم.  ــته باش ــتاری داش ــات پرس خدم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پرســتاران نبایــد حقــوق خــود را بــا 
حقــوق پزشــکان مقایســه کننــد، تصریح کرد: درســت اســت 
حقــوق برخــی پرســتاران کفــاف هزینه هــای زندگــی آن هــا 
را نمی دهــد امــا نیــاز اســت پرســتاران مشــکات اقتصــادی 
کشــور را درک کننــد و بــه درآمــد و حقــوق صنف هــای 
دیگــر از جملــه آمــوزش و پــرورش، ارتــش و نیــروی 
هوایــی نیــز نگاهــی داشــته باشــند؛ در ایــن رابطــه پزشــکان 
ــد در بحــث حقــوق و تعرفه هــای خــود تجدیدنظــر  ــز بای نی
کننــد. عابــدی بــا یــادآوری افزایــش کارانــه پرســتاران 
ــتاران  ــه پرس ــبختانه کاران ــت: خوش ــم گف ــت یازده در دول
نســبت بــه ســال های قبــل، چندیــن برابــر افزایــش 
ــزان  ــتان ها می ــی بیمارس ــه در بعض ــوی ک ــه نح ــت؛ ب یاف
ــت؛  ــان اس ــون توم ــا ۴ میلی ــن 3 ت ــا بی ــی کارانه ه پرداخت
ــتر ــز بیش ــا نی ــتان ها پرداختی ه ــی بیمارس ــه در بعض  البت

 است.

اخبار کوتاه

تشریح اقدامات »جمعیتی« 
وزارت بهداشت

مهم تریــن  تشــریح  ضمــن  بهداشــت  وزیــر  قائم مقــام 
ــی  ــت های کل ــتای سیاس ــت در راس ــات وزارت بهداش اقدام
جمعیــت، از ایجــاد 865 واحــد یــک نفــره زایمــان در 
بیمارســتان های دولتــی و آغــاز تحــول در حــوزه درمــان 

نابــاروری خبــر داد.
مهم تریــن  تشــریح  ضمــن  حریرچــی  ایــرج  دکتــر   
اجــرای  راســتای  در  بهداشــت  وزارت  اقدامــات 
سیاســت های کلــی جمعیــت و دربــاره موضــوع زایمــان 
تحــول  طــرح  اجــرای  قالــب  در  ســزارین  و  طبیعــی 
نظــام ســامت گفــت: در بنــد ســه سیاســت های کلــی 
ــاغ شــده ــری اب ــام معظــم رهب ــه از ســوی مق ــت ک  جمعی

بــر اختصــاص تســهیات مناســب بــرای مــادران به ویــژه در 
ــای  ــه ای هزینه ه ــش بیم ــیردهی و پوش ــارداری و ش دوره ب
 زایمــان، درمــان نابــاروری مــردان و زنــان و تقویــت نهادهــا 

و مؤسسه های حمایتی ذی ربط تاکید شده است.
ــه اول و دوم  ــا رتب ــه متاســفانه کشــور م ــان اینک ــا بی   وی ب
را از نظــر میــزان ســزارین در دنیــا داشــت، افــزود: در همیــن 
راســتا و جهــت کاهــش میــزان ســزارین، در مــدت اجــرای 
طــرح تحــول نظــام ســامت، یــک میلیــون و 60 هــزار 
ــش وزارت  ــت پوش ــتان های تح ــی در بیمارس ــان طبیع زایم

ــگان انجــام شــده اســت. ــه صــورت کامــا رای بهداشــت، ب

راه اندازی بهزیستی مساجد
ــت  ــرورت تقوی ــر ض ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
تاکیــد کــرد.  اجتماعــی  مناســبات  در  مســاجد  نقــش 
ــی  ــیب های اجتماع ــه آس ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ربیع ــر عل دکت
ــاش  ــد ت ــت: بای ــار داش ــاد اظه ــاق و اعتی ــر، ط ــل فق مث
کنیــم نقــش مســاجد در مناســبات اجتماعــی تقویــت 
ــیم  ــی باش ــیب های اجتماع ــش آس ــاهد کاه ــا ش ــود ت  ش
و از ایــن منظــر مســاجد می تواننــد پنجــره ای بــرای عرضــه 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر ربیع ــند. دکت ــی باش ــات اجتماع خدم
ــزود:  ــم، اف ــره بزنی ــه مســاجد گ ــد بهزیســتی را ب ــه بای اینک
ــه مســاجد مشــکات خــود  ــا رجــوع ب ــردم ب در گذشــته م
ــا  ــت در نظــر دارد ب ــن منظــور دول ــه ای ــد؛ ب را حــل می کردن
ــی  ــرد زندگ ــن کارک ــه مهم تری کمــک بهزســتی مســاجد را ب

ــد.  ــل کن ــد تبدی ــردم در عصــر جدی اجتماعــی م
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در توضیــح اینکــه 
ــی  ــش اجتماع ــت نق ــرای تقوی ــی را ب ــه اقدامات ــت چ دول
مســاجد دارد، گفــت: دولــت در نظــر دارد بــا کمــک ســازمان 
ــرای ازدواج، طــاق و رســیدگی  بهزیســتی مراکــز مشــاوره ب
بــه نیازمنــدان را در مســاجد مســتقر کنــد تــا مــردم بتواننــد 
ــد.  ــل کنن ــان را ح ــاجد مشکاتش ــت در مس ــک دول ــه کم ب
وی اضافــه کــرد: وزارت تعــاون بــا راه انــدازی بهزیســتی 
ــد  مســاجد در اندیشــه کاهــش آســیب های اجتماعــی مانن
مصــرف مــواد مخــدر، بزهــکاری و طــاق در جامعــه اســت.

اخبار کوتاه 
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راه  سه  اصفهان،  نشانی:  عبدالحسینی  حمید  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای 
سیمین، جنب پمپ بنزین، ساختمان آرش، طبقه چهارم  وکیل: الهه صانعی نشانی: 
سه راه سیمین، جنب پمپ بنزین ، ساختمان آرش، طبقه چهارم، واحد ۴02  خوانده: 1ـ 
مسعود دهقانی 2ـ فاطمه مختاری نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ بیست 
میلیون ریال با احتساب دادرسی  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی حمید عبدالحسینی به طرفیت 1ـ مسعود دهقانی 
2ـ فاطمه مختاری به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به 
فتوکپی مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 5۴386۴ ـ 5۴3863 
به مبلغ بیست میلیون ریال و اینکه خواندگان با اطاع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 
و از دعوی مطروحه مستند و مضرب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را 
ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت مسعود دهقانی نسبت به سفته به شماره 
به سفته بشماره 5۴386۴ محکومیت  ریال و نسبت  به مبلغ ده میلیون   5۴3863
تضامنی هر دو خواندگان به مبلغ ده میلیون ریال و پرداخت سیصد و بیست هزار ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۴/11/1۴ لغایت زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف هفتم حوزه قضائی اصفهان ـ مریم هاشمی   93۴5/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 9۴-8۴0 شماره دادنامه: 118 مورخ 95/1/31 تاریخ رسیدگی: 95/1/31 
مرجع رسیدگی: شعبه ۴2 شورای حل اختاف اصفهان خواهانک محمد متین نشانی: 
اصفهان، فلکه ارتش، مجتمع جهان آرا، طبقه همکف، پاک 11 خوانده: کبری مختاری  
انضمام  به  الزام استرداد 35/500 گرم طا 18 عیار  المکان  خواسته:  نشانی مجهول 
خسارات مطلق قانونی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محمد متین گلی به طرفیت کبری مختاری 
انضمام مطلق  به  به خواسته استرداد عین 35/500 گرم طای 18 عیار ساخته شده 
اظهارات خواهان بشرح صورتجلسه  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  قانونی  خسارات 
مورخ 95/1/28 و ماحظه رسید عادی مورخ 93/10/30 که مثبت ادعای خواهان می 
باشد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با وصف اباغ قانونی و اینکه مشارالیه 
المجموع دعوی  ننموده شورا حین حیث  ارائه  بر ذمه خویش  هیچ گونه مدرکی دال 
آ د م حکم بر محکومیت  خواهان را ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 198، 519 ق 
خوانده به استرداد عین 35/500 گرم طای 18 عیار ساخته شده بانضمام مبلغ ۴25000 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی  ریال 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴2 حوزه قضائی اصفهان 93۴3/ م الف

دادنامه
شماره   9۴/9/2 تنظیم:  تاریخ   9۴09970351301۴55 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   9۴0131 شعبه:  بایگانی  شماره   9۴09980351300118 پرونده: 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه   9۴09980351300118
نهایی شماره 9۴09970351301۴55 خواهان: بانک صادرات مرکزی)شعبه اصفهان( با 
نمایندگی سید محسن سادات کازرونی و حمیدرضا لعلی فر مشترکًا و منفردا با وکالت 

خانم فاطمه رسولیان فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان، نیکبخت، روبروی دادگستری، 
ماکان 5، طبقه 5، واحد 52  خواندگان: 1. اقای محمد حسین معرف فرزند محمد علی 
مجهول المکان 2. آقای محمدرضا اسماعیلی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان  
به نشانی اصفهان، خ وحید، کوچه شهید  اکبر  3. آقای حسین شیخ پور فرزند علی 
مطهری، فرعی شهید محمدرضا باقری بن بست رامتین، پاک 26 طبقه میانی خواسته 
خسارت گردشکار:  مطالبه   .3 دادرسی  خسارت  مطالبه   .2 بابت  وجه  مطالبه   .1 ها: 
به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعام  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  از  دادگاه 

انشاء رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی بانک صادرات با وکالت فاطمه رسولیان به طرفیت محمد 
حسین معرف و محمد رضا اسماعیلی و حسین شیخ پور بخواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
بابت قرارداد قرض  و چهارمیلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هشتصد و ده ریال 
الحسنه ضروری مورخ 8۴/6/10 به شماره ۴3975 و مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 
85/9/20 تا زمان تادیه بر اساس ماخذ نرخ توافقی در قرارداد روزانه مبلغ هشت هزار 
و هشتصد و شصت و سه ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه 
به شماره   8۴/6/10 قرارداد مورخ  و  ابرازی خواهان  و مستندات  پرونده  به محتویات 
۴3975 و اینکه در قرارداد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد )خسارت قراردادی( قید 
و خوانده  نماید  ایجاب می  را  اشتغال ذمه خواندگان  ابرازی  و مستندات  شده است 
است  نشده  دادگاه حاضر  در  رسیدگی  وقت  اباغ حضوری  علیرغم  پور  حسین شیخ 
و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده است و اینکه خواندگان محمد 
حسین معرف و محمدرضا اسماعیلی علیرغم اباغ وقت رسیدگی از طرف نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نشده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به 
استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ هشتاد و چهارمیلیون و هشتصد و چهل 
و نه هزار و هشتصد و ده ریال بابت اصل خواسته و پرداخت روزانه مبلغ هشت هزار و 
هشتصد و شصت و سه ریال از تاریخ 85/9/20 تا زمان تادیه وجه مذکور بابت خسارت 
رای  نماید.  اعام می  و  در حق خواهان صادر  الوکاله وکیل  پرداخت حق  و  قراردادی 
صادره در مورد حسین شیخ پور حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید 
خواندگان  بقیه  مورد  در  و  باشد.  می  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  نظرخواهی 
از آن  قابل واخواهی در همین دادگاه و پس  اباغ  از  غیابی و ظرف بیست روز پس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  ـ  اسد اله طاوسی   9۴۴3/ م الف

دادنامه
شماره   9۴/3/26 تنظیم:  تاریخ   9509970353700۴17 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   9۴1259 شعبه:  بایگانی  شماره   9۴09980358600۴32 پرونده: 
9۴09980358600۴32 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( 
تصمیم نهایی شماره 9509970353700۴17 شاکی: آقای سهیل باطنی فرزند عبدالعلی 
با وکالت آقای علی نصری فرزند احمد به نشانی اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، 
حد فاصل چهار راه ملک و گلزار پاک 222 ساختمان فرهنگ طبقه اول واحد 102 دفتر 
وکالت متهمین: 1. آقای جال بابا احمدی 2. آقای شریف بابا احمدی ـ مجهول المکان  
اتهام ها: 1. خیانت در امانت 2. توهین گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1ـ شریف بابا احمدی دائر بر توهین 2ـ جال بابا 
با  باطنی  آقای سهیل  امانت موضوع شکایت  در  برخیانت  دائر  فرزند شریف  احمدی 
وکالت آقای علی نصری نظر به شرح شکایت تقدیمی شاکی و شهادت شهود تعرفه 
شده و مفاد رسید عادی که حکایت از اقرار متهم به برداشت اجناس از داروخانه محل 
اعتراضی  یا  ایراد  از هر گونه  تومان داشته و مصون  به میزان 70 میلیون  کار خویش 
از ناحیه متهم ردیف دوم باقی مانده است و متواری بودن متهمین علیرغم اباغهای 
با این توضیح که  متعدد و مکرر در آدرس اعامی ایشان از طریق کانتری مربوط و 
دادگاه فعل ارتکابی متهم ردیف دوم را از مصادیق بند 5 ماده 656 از قانون مجازات 
اسامی دانسته لذا ضمن اصاح اتهام انتسابی به سرقت غیرحدی موضوع بند 5 ماده 
توسط متهمین  را  بزه  و وقوع  انتساب  قانون مجازات اسامی مصوب 1375  از   656

اسامی  مجازات  قانون  از   656 ماده   5 بند  و   2  ،608 مواد  استناد  به  دانسته  محرز 
حکم به محکومیت متهم موصوف ردیف اول به تحمل 7۴ ضربه شاق از بابت توهین 
اموال  قیمت  رد  و  شاق  ضربه   7۴ و  حبس  سال  دو  تحمل  به  دوم  ردیف  متهم  و 
مسروقه به میزان 70 میلیون تومان در حق شاکی صادر و اعام می نماید. رای صادره 
ظرف 20 روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
دادرس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ سید عبدالرضا موسوی    9۴39/ م الف

دادنامه
شماره   95/3/25 تنظیم:  تاریخ   9509970353700۴03 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   9۴1215 شعبه:  بایگانی  شماره   9۴09980362001379 پرونده: 
سابق(  جزایی   111( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   111 9۴09980362001379 شعبه 
تصمیم نهایی شماره 9509970353700۴03 شاکی: خانم صدیقه فروتن جزی فرزند 
عباس به نشانی شهرستان اصفهان خ امام خمینی مهران 38 ک ش مرتضی مطهری 
نشانی  به  حسن  فرزند  جزی  اله  فضل  آقای  متهم:  مستاجر  شقایق  ک  سر   )2(
شهرستان اصفهان  اتهام : ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
ایراد ضرب  بر  دائر  فرزند حسن  اله جزی  فضل  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای 
به  نظر  عباس  فرزند  جزی  فروتن  صدیقه  خانم  شکایت  موضوع  عمدی  جرح  و 
یا  ایراد  گونه  از هر  قانونی که مصون  نظریه پزشکی  و  تقدیمی شاکیه  شرح شکایت 
اعتراضی باقی مانده است و اظهارات شهود تعرفه شده و متواری بودن متهم و عدم 
المجموع  حیث  من  دادگاه  خویش  بیگناهی  اثبات  در  مدرکی  و  دلیل  گونه  هر  ارائه 
 ،709  ،  ۴۴9 ،۴۴8 ،۴01  ،  2 مواد  استناد  به  دانسته  ثابت  را  متهم  به  انتسابی  اتهام 
پرداخت  به  متهم  محکومیت  به  حکم   1392 مصوب  اسامی  مجازات  قانون  از   710
دو  بابت  دیه کامل  درصد  یک  خلف گردن،  خراشیدگی  بابت  دیه کامل  درصد  یک 
بابت دو فقره خراشیدگی در  بازوی راست، یک درصد دیه کامل  فقره خراشیدگی در 
رای  نماید.  می  اعام  و  صادر  شاکیه  حق  در  چپ  ران  و  راست  سمت  سینه  ناحیه 
از اباغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای  صادره غیابی که ظرف 20 روز پس 
 و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.
دادرس شعبه 111 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ سید عبدالرضا موسوی  9۴38/ م الف

دادنامه
شماره   95/3/2۴ تنظیم:  تاریخ   950997035۴000۴82 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   9۴0177 شعبه:  بایگانی  شماره   950998035۴000006 پرونده: 
اصفهان )11۴ جزایی سابق(  دو شهر  دادگاه کیفری  950998035۴000006 شعبه 11۴ 
تصمیم نهایی شماره 950997035۴000۴82 شاکی: خانم سیما سلطانی فرزند محمد 
حسین به نشانی اصفهان، ملک شهر، خ 17 شهریور، خ صاحب الزمان، ک سعدی، 
جنب فضای سبز شمشاد، پ 10، ط 1، واحد 3  متهم: آقای بهروز مهرآقا فرزند علی 
به نشانی اصفهان  اتهام ها: 1. ممانعت از تحصیل فرزند 2. ممانعت از حق گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهروز مهرآقا مبنی بر ممانعت از ماقات شاکیه با 
طفل دادگاه با توجه به شکایت شاکیه به نام خانم سیما سلطانی فرزند محمد حسین 
و گزارش مرجع انتظامی و با عنایت به فتوکپی دادنامه شماره 9۴09976836301076 
صادره از شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان و شهادت شهود و عدم حضور متهم علیرغم 
احضار وی از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز و 
مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 5۴ قانون حمایت خانواده متهم را به پرداخت 
مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره 
این مرجع و سپس  قابل واخواهی در  اباغ  از  غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 11۴ دادگاه کیفری دو اصفهان ـ مدینه   9۴3۴/ م الف

دادنامه
شماره   9۴/12/06 تنظیم:  تاریخ   9۴09970350602130 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   930922 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350600815 پرونده: 
9309980350600815 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره 9۴09970350602130 خواهان: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به مدیریت دکتر 
مهدی جمالی با وکالت آقای پژمان ولی زاده فرزند یداله به نشانی اصفهانـ  بلوار ارتش 
ـ باالتر از سه راه سیمین ـ مجتمع اداری ـ ط سوم ـ واحد 21  خوانده: اقای علیرضا 
احمدی بنی فرزند بهرام علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: تایید فسخ قرارداد 
)مالی( اجاره 2. مطالبه خسارت  دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت آقای پژمان 
ولی زاده به طرفیت اقای علیرضا احمدی بنی فرزند بهرامعلی به خواسته 1ـ اعام فسخ 
تحویل کامیون  به  الزام خوانده  2ـ  و  تملیک شماره 8801507  به شرط  اجاره  قرارداد 
موضوع قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد 
قرارداد شماره 8801507 – 88/12/17 که به موجب آن خواهان یک دستگاه کامیون 
دانگ فنگ کمپرسی مدل 2009 شماره موتور 695556۴3 را طی قرارداد اجاره به شرط 
تملیک به خوانده واگذار نموده و خوانده متعهد به پرداخت اقساط اجاره بها شده به 
موجب ماده 15 قرارداد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره خواهان می تواند 
اجاره را فسخ نماید و به موجب اخطاریه فسخ قرارداد ازطرف خواهان به خوانده اعام 
شده و نظریه کارشناسی که طی شرحی با بررسی مدارک و اقساط پرداخت شده اعام 
نموده تا تاریخ 93/5/11 )تاریخ اخطاریه شرکت خواهان به خوانده( پانزده قسط جمعًا 
مبلغ 260/865/000 ریال توسط خوانده پرداخت نشده و نظریه کارشناسی مصون از هر 
گونه ایراد و اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مباینت نداشته و 
با توجه به اینکه خوانده با وصف اباغ اخطاریه از طریق نشر آگهی درجلسه دادگاه حاضر 
نشده و در قبال دعوی خواهان و پرداخت اقساط اجاره ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی 
خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 10-237 قانون مدنی و ماده 198، 
515، 519 ق آ د م حکم به اعام فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 8801507-

88/12/17 و محکومیت خوانده به استرداد کامیون دانگ فنگ کمپرسی مدل 2009 به 
شماره موتور 695556۴3 در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنج 
میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد ضمنا خواهان مکلف به پرداخت ما 
به التفاوت هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال می باشد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی   9۴32/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  در  واقع   ۴5/138 شماره  پاک  خانه  باب  یک  حدود ششدانگ  تحدید  چون 
آقای عباسعلی نجیبی فرزند اسماعیل  نام  به  ثبتی  پرونده  ثبت اصفهان که طبق   16
در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 
به عمل خواهد  و  در محل شروع  مورخ 1395/05/05 ساعت 9 صبح  روز سه شنبه 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  قانون ثبت 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
تسلیم اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضائی  ذیصاح   مرجع 

 نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/0۴/12 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 37/05/372/الف/م به تاریخ 95/0۴/06

رییس کل دادگستری کرمان خبر داد:
کاهش 16 درصدی ورودی به زندان ها



اشتباهاتی که نباید در تربیت فرزندتان 
مرتکب شوید )1(

اشتباه اول: دروغ مصلحتی می گویید؟
ــل  ــش قب ــر روزه کودک ــای ه ــی از گریه ه ــم »ش« وقت خان
از رفتــن بــه مهــد کالفــه شــد، در خانــه بغلــی مهــد کــودک را 
بــه دختــرش نشــان داد و گفــت: اینجــا را می بینــی؟ اینجــا 
ــه آقــای پلیــس اســت و بچه هایــی کــه گریــه می کننــد  خان
ــروی  ــد ن ــوز می خواهــی مه ــر هن ــد. اگ را در آن نگــه می دارن
ــس  ــای پلی ــه آق ــه خان ــی ب ــدارم! می توان ــکلی ن ــن مش م
بــروی! گریه هــای دختــر کوچولــو همــان لحظــه تمــام شــد 
ــه بعــد  ــم »ش« از آن روز ب و بغــض جایــش را گرفــت. خان
دختــرک را در ســکوت بــه مهــد می بــرد تــا اینکــه مربــی مهــد 
یــک روز ماجــرا را از او پرســید و گفــت: دختــرک تمــام روز 

ــد. ــای پلیــس همســایه صحبــت می کن ــاره آق درب
یک راه بهتر

ــا  ــش دادن احساســاتش نترســانید. او ب ــان را از نمای کودکت
ــرود ــد ب ــه مه  تمــام وجــود از اینکــه از شــما جــدا شــود و ب

ناراحــت اســت و بــه  همیــن دلیــل گریــه می کنــد؛ امــا 
 ایــن ســکه روی دیگــری هــم دارد. او بایــد نظم پذیــر باشــد
خــودش را بــا شــرایطش انطبــاق دهــد و هــر روز بــرای رفتــن 

بــه مهــد آمــاده شــود. حــاال چــکار بایــد بکنیــد؟ 
گفتــن دروغ هــای مصلحتــی آســان و بســیار وسوســه کننده 
اســت؛ امــا مــا پیشــنهاد دیگــری داریــم. پیشــنهاد مــا نشــان 
دادن کمــی  همدلــی و صــادق بــودن اســت. می توانیــد 
ــی  ــای عصبان ــه ج ــد، ب ــان را می بینی ــای کود ت ــی گریه ه وقت
ــروز  ــه ام ــم ک ــد »می دان ــش بگویی ــد کردن ــا تهدی ــدن ی ش
ــی  ــا بعض ــم واقع ــن ه ــروی! م ــد ب ــد مه ــت نمی خواه دل
ــم  ــا دل ــی روزه ــروم. بعض ــر کار ب ــدارم س ــت ن ــا دوس وقت
ــا  ــد ب ــم و بع ــم، کمی اســتراحت کن ــه بمان می خواهــد در خان
ــی  ــد کارهای ــا آدم همیشــه نمی توان ــروم؛ ام ــارک ب ــه پ ــو ب ت
ــن  ــا در نظــر گرفت ــد ب ــد و گاهــی بای کــه دوســت دارد را بکن
شــرایطی کــه برایــش به وجــود آمــده، بپذیــرد کــه راه دیگــری 
ــه  ــی ب ــو می توان ــدارد و خــودش را بیشــتر عــذاب ندهــد. ت ن
ــروز  ــه می خواســتیم ام ــی ک ــروی و برنامه هــای خوب ــد ب مه
ــح داشــته باشــیم را بعــد از برگشــتنم از ســر کار انجــام  صب
دهیــم.« بــه ایــن توصیــه عمــل کنیــد و بــه کودکتــان نشــان 
ــتید.  ــی اش هس ــه ناراحت ــد و متوج ــش می کنی ــد درک دهی
ــا  ــا کمــک شــما، راه حــل کنــار آمــدن بالغانــه ب او می توانــد ب

ــرد. ــاد بگی ــدارد را ی ــی کــه دوســت ن چیزهای
 اشتباه دوم: تهدید می کنید؟

بــه  هیچ وقــت  فرزندتــان  می خواهیــد کاری کنیــد کــه 
ــل  ــا عم ــد، ام ــد کنی ــد؟ تهدی ــوش نکن ــما گ ــای ش حرف ه
ــت  ــر وق ــد و ه ــازی کن ــما لجب ــا ش ــد ب ــد! می خواهی نکنی
کــه می خواهــد از شــما انتقــام بگیــرد آن کار را تکــرار کنــد؟ 
ــدازه از  ــه بیــش از ان ــی ک ــد! بچه هــای والدین ــدش کنی تهدی
ــا  ــان ب ــال خودش ــه خی ــد و ب ــتفاده می کنن ــه اس ــوه قهری ق
اقتــدار کود شــان را تربیــت می کننــد، کمتــر از دیگــر والدیــن 
ــا  ــدام ب ــما م ــه ش ــد. اینک ــوش می دهن ــا گ ــرف آن ه ــه ح ب
ــه  ــان مقابل ــد کودکت ــا رفتارهــای ب ــد ب خشــم و اخــم و تهدی
کنیــد، نــه تنهــا او را از انجــام ایــن کارهــا نمی ترســاند، بلکــه 
ــت  ــر اس ــما قوی ت ــه از ش ــات اینک ــرای اثب ــزه اش را ب انگی
ــتر  ــاند، بیش ــی بنش ــه کرس ــودش را ب ــرف خ ــد ح و می توان

می کنــد.
یک راه بهتر

بــاور کنیــد اینکــه شــما آدم بــده قصــه باشــید، اصــال جالــب 
نیســت و عواقبــی دارد کــه مقابلــه بــا آن هــا کار آســانی 
نیســت. وقتــی بــه کودکتــان می گوییــد اگــر بــار دیگــر 
کنتــرل تلویزیــون را بــه زمیــن بکوبــی هیچ وقــت نمی گــذارم 
ــنود؟  ــه می ش ــان چ ــد کودکت ــی، می دانی ــت بزن ــه آن دس ب
»تــا وقتــی مامــان ســراغم بیایــد و کنتــرل را بگیــرد، وقــت 
دارم چنــد بــار دیگــر آن را بــه زمیــن بکوبــم.« شــاید بــه  جــای 
ــب  ــا عواق ــان را ب ــد کودکت ــر باش ــا بهت ــد کردن ه ــن تهدی ای
رفتــارش کنتــرل کنیــد و بعــد اگــر چیــزی تغییــر نکــرد، بدون 
تهدیــد کردنــش او را متوقــف کنیــد؛ مثــال بــا آرامــش بگوییــد 
»اگــر کنتــرل را روی زمیــن بزنــی، خــراب می شــود و دیگــر 
ــرای دیــدن برنامــه کــودک روشــن  نمی توانــی تلویزیــون را ب
کنــی!« بعــد هــم آن را از او بگیریــد و جایــی کــه نمی توانــد 
بــرش دارد، بگذاریــد. البتــه قبــل از چنیــن توصیه هایــی بــه 
ســن کودکتــان و قــدرت درکــش توجــه کنیــد. اگــر کودکتــان 
هنــوز یکســاله نشــده، بعیــد اســت کــه چیــزی از حرف هــای 
ــکان  ــا ت شــما دســتگیرش شــود. پــس کافــی اســت او را ب
ــودن کارش  ــت ب ــه نادرس ــه، متوج ــن ن ــت و گفت دادن انگش
ــد  ــه بع ــای اینک ــد. به ج ــرل را از او بگیری ــد کنت ــد و بع کنی
ــش  ــه او گریه های ــیله ب ــاره دادن وس ــا دوب ــاق ب ــن اتف  از ای

را ساکت کنید، او را سرگرم بازی کنید... .

نکات تربیتی

 توقیف 15 تن برنج قاچاق
 در نجف آباد 

فرمانــده انتظامــی  شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف 
ــون  ــه ارزش 700 میلی ــج قاچــاق ب ــی برن ــه 15 تن محمول
ریــال خبــر داد. ســرهنگ محمدرضــا خدادوســت در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس بیــان 
داشــت: در راســتای اجــرای طــرح مبــارزه و برخــورد 
ــی  شهرســتان  ــوران انتظام ــده قاچــاق مام ــا پدی قاطــع ب
نجف آبــاد بــه یــک دســتگاه کامیــون بنــز مشــکوک 

شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 
ــداد 1500  ــودرو تع ــن خ ــی از ای ــه داد: در بازرس وی ادام
کیســه 10 کیلویــی برنــج قاچــاق فاقــد هــر گونــه مــدارک 
ثبــت شــده گمرکــی کشــف شــد. ســرهنگ خدادوســت 
ــرد  ــوان ک ــال عن ــون ری ــه را 700 میلی ــن محمول  ارزش ای
 و بیــان داشــت: در ایــن خصــوص راننــده دســتگیر 
و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویل 
نجف آبــاد  انتظامــی  شهرســتان  فرمانــده  شــد.  داده 
ضربــات  کاال  قاچــاق  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در 
ــد  ــه اقتصــادی کشــور وارد می کن ــه بدن ــری ب جبران ناپذی
ــه  ــا این گون ــوص ب ــن خص ــی  در ای ــروی انتظام ــه نی ک

ــرد. ــد ک ــی خواه ــورد قانون ــراد برخ اف

انهدام باند سرقت مسلحانه 
از خودروهای جاده ای 

 اعضــای بانــدی کــه بــا تیرانــدزای بــه ســمت خودروهــای 
عبــوری در بعضــی از جاده هــا اقــدام بــه ســرقت مســلحانه 
ــژه کارآگاهــان  ــات وی ــد در عملی ــری می کردن و گروگان گی
ــرقت  ــه س ــدند و ب ــتگیر ش ــتان دس ــی اس ــس آگاه پلی

یــک میلیــارد ریــال وجــه نقــد اعتــراف کردنــد. 
ســرهنگ ســتار خســروی، رییــس پلیــس آگاهی اســتان 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
ــد  ــوع چن ــی وق ــرد: در پ ــالم ک ــب اع ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــی در محور هــای شــرق  ــره ســرقت مســلحانه و راهزن  فق
و شــمال اســتان اصفهــان تحقیقــات تخصصــی کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی شهرســتان اردســتان و مرکــز اســتان فــورا 

در ایــن زمینــه آغــاز شــد. 
وی افــزود: پــس از انجــام اقدامــات علمــی  و اطالعاتــی 
ســرانجام ســه نفــر از اعضــای ایــن بانــد در محــل 
اختفایشــان در یکــی از شهرســتان های اطــراف شناســایی 
و طــی یــک عملیــات منســجم و دقیــق دســتگیر شــدند. 
در بازرســی از مخفیــگاه آن هــا دو قبضــه ســالح شــکاری 
از نــوع وینچســتر، مهمــات، قمــه و قــداره ضبــط و کشــف 
و دو دســتگاه خودرویــی کــه از آن هــا جهــت ســرقت های 

ــد.  ــف گردی ــد، توقی ــتفاده می کردن ــلحانه اس مس
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: ســارقان بــا تــردد در 
ــه ور  ــوری حمل ــای عب ــه خودرو ه ــی ب ــای مواصالت محور ه
ــا  ــا آن ه ــمت خودروه ــه س ــدازی ب ــا تیران ــدند، ب  می ش
را متوقــف می کردنــد، کلیــه دارایی هــای موجــود نــزد 
ــی  ــه در یک ــدند ک ــواری می ش ــد و مت ــا را می دزدیدن آن ه
ــه  ــا را ب ــدگان خودروه ــر از رانن ــه نف ــات، س ــن اقدام از ای
ــان  ــروی بی ــرهنگ خس ــد. س ــرده بودن ــدت زخمی ک ش
ــق  ــاع الطری ــارز قط ــداق ب ــان  مص ــات متهم ــرد: اقدام  ک
و راهزنــی تــوام بــا ایجــاد رعــب و وحشــت بــرای 
سرنشــینان خودرو هــا بــود؛ ایــن افــراد از خشــونت بیــش 
ــد.  ــتفاده می کردن ــود اس ــان خ ــه قربانی ــدی علی از ح

وی بــا بیــان اینکــه اعضــای ایــن بانــد تاکنــون بــه یــک 
ــق از  ــن طری ــه ای ــد ب ــه نق ــرقت وج ــال س ــارد ری میلی
خودروهــا در جاده هــا اعتــراف کردنــد، تصریــح کــرد: 
متهمــان دســتگیر شــده ســابقه دار و مرتکــب تکــرار جــرم 
ــت  ــات جه ــی، تحقیق ــی قضای ــا هماهنگ ــه ب ــتند  ک هس
ــراد در  ــن اف ــم ای ــترده جرای ــیع و گس ــاد وس ــف ابع کش
حــال انجــام اســت و انشــاءاله شــاهد مجــازات بســیار 

ــود.  ــم ب ــن خواهی ــان خش ــن مجرم ــخت ای س
ســرهنگ خســروی خاطرنشــان کــرد: در نظــام مقــدس 
ــات  ــا ثب ــره امــن و ب ــران و در جزی ــوری اســالمی  ای جمه
جمهــوری اســالمی  ایــران و در اســتان اصفهــان کــه یکــی 
از امن تریــن اســتان ها در کشــور محســوب می شــود 
 وقــوع چنیــن جرایمــی  دور از انتظــار اســت. پلیــس 
و دســتگاه قضــا بی وقفــه و بــه صــورت شــبانه روزی 
ــدم  ــایی و منه ــد شناس ــن بان ــا ای ــد ت ــالش می کردن ت

ــود.  ش

کشف دپوی 4 هزار لیتر روغن قاچاق 
در فریدن 

ــا تــالش مامــوران فرماندهــی انتظامــی  شهرســتان فریــدن   ب
انبــار دپــوی روغــن قاچــاق شناســایی و در بازرســی از آن مقدار 
ــه ارزش 700 میلیــون  بیــش از 4 هــزار لیتــر روغــن قاچــاق ب

ریــال کشــف شــد. 
ســرهنگ رضــا محمــدی، فرمانــده انتظامــی  شهرســتان فریدن 
بــا اعــالم ایــن خبــر بــه خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: 
در پــی اخبــار بــه دســت آمــده مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام 
ــع آن در  ــد توزی ــرده و قص ــاق ک ــن قاچ ــردن روغ ــار ک ــه انب ب
ــوران  ــازار را دارد، بررســی موضــوع در دســتور کار مام ســطح ب
پلیــس آگاهــی و امنیــت عمومــی  ایــن فرماندهــی قــرار گرفت. 
 وی افــزود: در ایــن راســتا مامــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز پلیــس آگاهــی و همچنیــن عوامــل دایــره نظــارت 
مقــام  هماهنگــی  بــا  عمومــی  پلیــس  اماکــن  بــر 
ایــن  نتیجــه  بازرســی  کردنــد کــه در  را  قضایــی محــل 
عملیــات، مقــدار 4 هــزار و 440 لیتــر روغــن قاچــاق بــا 
ایــن مقــام مســئول  مارک هــای مختلــف کشــف شــد. 
ارزش ایــن محمولــه قاچــاق را 700 میلیــون ریــال عنــوان 
 کــرد و بیــان داشــت: در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر 
و بــا تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

قضایــی تحویــل داده شــد.  
ــر  ــا تقدی ــان ب ــدن در پای ــتان فری ــی  شهرس ــده انتظام فرمان
ــای  ــرای عملیات ه ــردم در اج ــازنده م ــوب و س ــل خ از تعام
مختلــف انتظامــی  از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده 
ــز  ــا مرک ــاس ب ــق تم ــراد ســودجو از طری ــت اف ــه فعالی هرگون

ــد. ــالع دهن ــس اط ــه پلی ــوع را ب ــای 110 موض فوریت ه
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گروهــی از فیزیکدانــان روســی موفــق بــه طراحــی 
روشــی جدیــد بــرای ایجــاد حالــت خاصــی از کوانتــوم 
عنــوان  بــه  می توانــد  شــده اند کــه  تنیــده  درهــم 
اندازه گیــری  بــرای  دقیــق  فــوق  خط کــش  یــک 
 مســافت های طوالنــی بــا دقــت زیراتمــی  اســتفاده 

شود.
تکنیــک دانشــمندان مرکــز کوانتــوم روســیه و موسســه 
 Nature فیزیــک و فنــاوری مســکو کــه در مجلــه
Communications منتشــر شــده، می توانــد بــرای 
بهبــود حساســیت تداخــل ســنج های نــوری ماننــد 
انــواع مــورد اســتفاده در کشــف امــواج گرانشــی توســط 
رصدخانــه تداخــل ســنج لیــزری امــواج گرانشــی 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت )LIGO( ب

ــو  ــه دو پرت ــزر ب ــک لی ــیم ی ــا تقس ــو ب ــه لیگ رصدخان
ــوند.  ــب می ش ــم ترکی ــا ه ــاره ب ــه دوب ــد ک کار می کن
موجــی  ماننــد  را  تداخــل  پرتوهــا،  از  یکــی  اگــر 
گرانشــی تجربــه کنــد، ایــن تجربــه باعــث تغییــر 
ســنجش  قابــل  تفاوتــی  و  می شــود  مــوج  طــول 
بیــن دو پرتــو موســوم بــه الگــوی تداخــل ایجــاد 
تفاوت هــای  می توانــد  لیگــو  رصدخانــه  می کنــد. 
ــری ــون را اندازه گی ــک پروت ــر ی ــا قط ــه ب ــل مقایس  قاب

 کند.
از ســوی دیگــر در خط کــش کوانتومــی  محققــان از 
ــه در  ــد ک ــتفاده می کنن ــا اس ــت NOON فوتون ه حال
آن، یــک پالــس لیــزر چنــد فوتونــی بــه طــور همزمــان 

ــود دارد. ــه وج در دو نقط

در آزمایش هــا، فوتون هــا در هــر نقطــه در یــک حالــت 
ــای  ــه بخش ه ــی ک ــتند. زمان ــرار داش ــده ق ــم تنی دره
را تجربــه می کردنــد تنیــده آن هــا تداخــل   درهــم 
 NOON یــک تفــاوت قابــل اندازه گیــری از حالــت
ــادل  ــده »تب ــن پدی ــه ای ــه ب ــد ک ــاد می ش ــی ایج اصل
ــد در  ــد. ایــن تفــاوت می توان درهــم تنیدگــی« می گوین
ــنجیده ــز س ــون نی ــک پروت ــر از ی ــای کوچک ت  اندازه ه

 شود.
انجــام شــده  آزمایشــگاه  در  تجربــه  ایــن  اگرچــه 
امــا فیزیکدانــان معتقدنــد می تــوان از ایــن روش 
همچنیــن در تداخل ســنج های زمینــی ماننــد لیگــو 
ــتفاده  ــزا« اس ــی »لی ــابه آن یعن ــی مش ــزار فضای ــا اب  ی

کرد.
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روزه ماه رجب،قال الکاظم )علیه السالم(:
رجب نهر فی الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل 

فمن صام یوما من رجب سقاه اهلل من ذلک النهر.
امام کاظم )علیه السالم( فرمود: رجب نام نهرى است در 

بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر؛ هرکس یک روز از 
ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند از آن نهر به او می نوشاند.

من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 56، ح 2 _ وسائل الشیعه، ج 
7، ص 350، ح 3

-«  حدیث روز   »-

ــه  ــتان از تهی ــی انتظامی اس ــی فرمانده ــاون اجتماع  مع
و تدویــن اطلــس »آســیب های روانــی – اجتماعــی« در 

مرکــز مشــاوره آرامــش ایــن معاونــت خبــر داد. 
ــه  ــب ب ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
ــاوره  ــز مش ــت: مرک ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
آرامــش معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
ــس  ــن اطل ــه و تدوی ــه تهی ــدام ب ــکاری، اق در کاری ابت
»آســیب های روانــی – اجتماعــی« اســتان بــا توجــه بــه 
ــن  ــه ای ــده ب ــراد مراجعه کنن ــکالت اف ــات و مش موضوع

ــرده اســت.  ــز ک مرک
ــاه  ــورت 6 م ــه ص ــور ب ــس مذک ــه اطل ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــاده می شــود، گف ــه و آم ــک ســاله تهی ــار و ی ــک ب ی
ایــن اطلــس یــک کار تحلیلــی و تحقیقــی بســیار جامــع 
اســت کــه می توانــد بــه پلیــس در انجــام ماموریت هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی خــود کمــک بســیار زیــادی بدهــد. 
ــه  ــوان نقش ــه عن ــس ب ــن اطل ــئول از ای ــام مس ــن مق ای
راه بــرای انجــام اقدامــات پیشــیگری از جرایــم نــام بــرد 
ــه  ــه چــه مســئله ای ب ــم ک ــی بدانی ــار داشــت: وقت و اظه

عنــوان چالــش در ســطح اســتان مطــرح اســت و بیشــتر 
علــل مراجعــه افــراد بــه مرکــز مشــاوره چیســت، بــر ایــن 
مطالعاتــی آموزشــی،  برنامه هــای  می تــوان   اســاس 

ــاالت  ــی و مق ــای چاپ ــال، کاره ــاوره فع ــای مش طرح ه
آموزشــی خــود را بــه همــان موضوعــات معطــوف کنیــم. 
ــم  ــا ایــن کار بهتــر می توانیــم نتیجــه بگیری وی افــزود: ب
 و در کاهــش و پیشــگیری  آســیب ها موفــق باشــیم 
ــود  ــی خ ــات اجتماع ــا و اقدام ــی در برنامه ه  و اثربخش
ــه  ــل مراجع ــترین عل ــی، بیش ــرهنگ کریم ــم. س را ببینی
ــه مرکــز مشــاوره آرامــش در 6 ماهــه دوم ســال  افــراد ب
 94 را نــزاع و درگیــری، مســایل خانوادگــی، اعتیاد همســر 
و فرزنــد، فــرار دختــران، کمبــود محبــت و مشــکالت 
ــن  ــار داشــت: ای ــرد و اظه ــوان ک ــی و مزاحمــت عن عاطف
ــدات  ــا آســیب ها و تهدی ــرد ت ــا کمــک ک ــه م ــات ب اطالع
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــیم و ب ــه را بشناس ــای جامع و چالش ه
آن هــا بهتــر بتوانیــم برنامه ریــزی کنیــم. ایــن مقــام 
ــس در  ــاوره پلی ــز مش ــرد: مراک ــان ک ــی خاطرنش انتظام
کالنتری هــا آمــاده ارایــه خدمــات بــه صــورت رایــگان بــه 

ــتند.  ــردم هس م
انتظامــی  اســتان،  از  معــاون اجتماعــی فرماندهــی 
آســیب های اجتماعــی بــه عنــوان بیمــاری اجتماعــی یــاد 
کــرد و گفــت: همــان طــور کــه اگــر از بعضــی بیماری هــا 
ــار آن  ــم دچ ــر ه ــالم دیگ ــراد س ــود، اف ــری نش جلوگی
ناهنجاری هــای  و  آســیب ها  مســئله  می شــوند، 
ــق اســت و اگــر بتوانیــم  ــه همیــن طری ــز ب اجتماعــی نی
یــک خانــواده را از آســیب و چالشــی ماننــد اعتیــاد کــه بــا 
آن درگیــر اســت نجــات دهیــم، بــه طــور قطــع از نفــوذ آن 

ــد.  ــد ش ــگیری خواه ــا پیش ــر خانواده ه در دیگ

ســنتی  طــب  حــوزه  دســت اندرکاران  چنــد  هــر 
در  دارویــی می توانــد  بعضــی گیاهــان  معتقدنــد 
تســریع درمــان اعتیــاد کمکــی موثــر باشــد و عالیــم 
آن را کاهــش دهــد تــا فراینــد تــرک اعتیــاد راحت تــر 
و قابــل تحمل تــر انجــام شــود، امــا در عیــن حــال در 
ــار آن مهم تریــن عامــل تــرک اعتیــاد را اراده فــرد  کن
ــی  ــل اجتماع ــتان و عوام ــی، دوس ــت خانوادگ حمای

می داننــد.
 آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه فــرد معتــاد بــا اراده قــوی 
ــی  ــدید، طوالن ــدر ش ــر چق ــاد، ه ــر اعتی ــد ب  می توان
و بــه هــر چیــزی کــه باشــد، غلبــه کنــد و از چنــگال 

ایــن پدیــده شــوم رهــا شــود.
 حــال نکتــه مهــم اینجاســت کــه طــب ســنتی 
و ســوزنی چــه نقشــی در تــرک اعتیــاد دارنــد و آیــا 

ــند؟ ــده باش ــد کمک کنن ــا می توانن واقع
گیاهــان دارویــی و طــب ســوزنی یکــی از درمان هــای 
کمکــی تــرک اعتیــاد هســتند و رونــد درمــان اعتیــاد 
را ســرعت می بخشــند و از عالیــم تــرک اعتیــاد 

می کاهنــد.
از  دارویــی و طــب ســوزنی می تواننــد   گیاهــان 
اعتیــاد  تــرک  بــرای  موثــر   درمان هــای کمکــی 

و کاهش عالیم آن باشند.
ــد  ــک کن ــاد کم ــرد معت ــه ف ــد ب ــن روش می توان  ای
ــراری  ــی، بیق ــت، بی خواب ــد یبوس ــکالتی مانن ــا مش ت
ــرک  ــالالت گوارشــی را در دوران ت پرخاشــگری و اخت

ــد. ــاد، کمتــر کن اعتی
ــرد  ــان ف ــرای درم ــی ب ــای مختلف ــد روش ه  هرچن
 معتــاد وجــود دارد، امــا پزشــکان طــب ســنتی 

ــت  ــری از ظرفی ــره گی ــا به ــاالن طــب ســوزنی ب و فع
آن هــا درصــدد کمــک رســاندن بــه ایــن افــراد 
هســتند. در ایــن شــیوه درمانــی، فراینــد تــرک اعتیــاد 

می شــود. تحمل تــر  قابــل  و  راحت تــر 
ــود  ــتفاده می ش ــم اس ــا ه ــور م ــن روش در کش از ای
ــاد  ــان اعتی ــرای درم ــبی ب ــد روش مناس ــه می توان ک

باشــد.
 در طــب ســوزنی مشــکل اعتیــاد در مــدت 2 هفتــه 
تــا 2 مــاه برطــرف می شــود. ایــن روش ضمــن 
ــی  ــاس بی میل ــاد، احس ــرک اعتی ــم ت ــش عالی کاه
بــه هــر نــوع اعتیــاد اعــم از ســیگار یــا شیشــه را در 

ــد. ــاد می کن ــاد ایج ــرد معت ف
 طــب ســوزنی مهم تریــن شــاخه طــب ســنتی 
ــیار  ــوزن  های بس ــرار دادن س ــا ق ــه ب ــت ک ــن اس چی
ــه گذرگاه هــای  ــدن کــه ب ــازک در نقــاط خاصــی از ب ن
ــا  ــکین درد ی ــبب تس ــتند، س ــروف هس ــرژی مع ان
 درمــان بعضــی از بیماری هــای خاصــی در افــراد 

می  شود.

در مرکز مشاوره پلیس اصفهان 
اطلس آسیب های روانی - اجتماعی تدوین شد 

ترک اعتیاد با گیاهان دارویی سراب یا واقعیت؟

جدول سودوکو - شماره 22پاسخ جدول شماره 21 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

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

یافــت:

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

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

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

در حاشیه راهپیما�ی روز جها�ن قدس: داع�ش های واقعی
ق عکس از م�ش
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خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده و گناه مرا در این 
ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده،  اى 

شنواترین شنوایان!

-«  دعاى روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان   »-


