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وزنامه ای برای همه ر

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: رئیس 

 سیاسی کاری در حوزه 
اقتصاد مقاومتی حرام است

 برداشت بی رویه آب 
از سفره های زیرزمینی

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 اتوبوس هایی 
در خدمت مرگ

جزئیات بیمه تکمیلی 
فرهنگیان اعالم شد

دبیر ستاد حقوق بشر:
که به سازمان ملل عرضه  دالرهایی 

 می شود، نمی تواند چهره حقوق
 بشری بسازد

کیمیای وطن   گزارش اختصاصی 
از درآمد پزشکان در ایران:

طبابت یا تجارت؟
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شاه ماهی در تور سپاهان

نهضت مشروطه

له
قا

رم
س

ایــران در  شــکل گرفته  نهضت هــای  تاریــخ    
گــواه حضــور و پیشــتازی روحانیــت اســت. از 

ــی  ــه خوب ــران ب ــه در ای ــی ک ــای مهم ــه نهضت ه جمل
شــکل گرفــت و پیروزی هــای خوبــی را بــه ارمغــان 
آورد، نهضــت مشــروطه بــود. هــر چنــد، ایــن نهضــت در 
ــد. ــه بیراهــه کشــانده شــد و آن شــد کــه نبای مســیر ب

شــهید شــیخ فضــل هللا نــوری، از جملــه روحانیونــی بــود 
کــه در پیــروزی نهضــت مشــروطه نقــش مهمــی را ایفــا 
ــه  کــرد؛ امــا پــس از مشــاهده انحــراف ایــن نهضــت ب
دســت روشــنفکران، بنــای مخالفــت را بــا آن گذاشــت. 
ایــن روحانــی شــجاع و طــراز اول، خواســتار مشــروطه 
مشــروعه بــود و مشــروطه ای را کــه بنــای آن بــر  پایــه 
ــرداری از  ــی و الگوب ــورهای غرب ــامی کش ــن اس قوانی
ــه شــدت رد می کــرد.  ــود، ب ــی ب ــگ غرب تمــدن و فرهن
ــه هوشــمندانه  ــود ک او از نخســتین عالمــان اســامی ب
بــه نقشــه اســتعمار در جهــت اســام ز دایی و جایگزیــن 
 کــردن حکومــت الئیــک تحــت پوشــش مشــروطه 

و قانون اساسی پی برد و...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

انتقاد آیت اهلل جنتی از رایج شدن 
خرید آرا در انتخابات

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

بانــک ملــی ایــران در نظــر دارد، قســمتی از امــالک تخلیــه شــده و متصــرف دار و حــق و کســب و پیشــه 
و تجــارت و ســرقفلی محــل هــای اســتیجاری  مــازاد خــود را از طریــق مزایــده کتبــی بــر مبنــای قیمــت 
پایــه مزایــده، در وضعیــت موجــود و بــه صــورت نقــدی، نقــد و اقســاط )اجــاره بــه شــرط تملیــک( بــه 
فــروش برســاند. متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر، بازدیــد از امــالک، دریافــت 
اســناد مزایــده )برگــه هــای شــرایط در مزایــده( و تســلیم پیشــنهادات خــود تا ســاعت 12 روز چهارشــنبه 
ــدای  ــین)ع( –ابت ــام حس ــدان ام ــع در اصفهان-می ــور واق ــن اداره ام ــل ای ــه مح ــورخ 9۵/0۵/20 ب م

چهاربــاغ پائیــن طبقــه ســوم دایــره ســاختمان مراجعــه نماینــد.
توضیحات: 

1-بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ــزان مقــرر، مخــدوش ، مبهــم و مشــروط  ــر از می ــا دارای ســپرده کمت 2-پیشــنهادات فاقــد ســپرده ی

مــردود اســت.

۳-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4-ســپرده )ودیعــه( شــرکت در مزایــده معــادل ۵% قیمــت پایــه مزایــده اســت کــه متقاضیــان بایــد 
ــی اســتان  ــک مل ــران در وجــه اداره امــور شــعب بان ــی ای ــک مل ــی بان ــره چــک تضمین ــک فق طــی ی

ــه همــراه پاکــت حــاوی برگــه شــرایط شــرکت در مزایــده تحویــل دهنــد. اصفهــان ب

ــنبه  ــج ش ــح روزپن ــاعت 8صب ــالک در س ــد ام ــان خری ــنهادات متقاضی ــاوی پیش ــاکات ح ــه پ ۵-کلی
مــورخ 9۵/0۵/21 در محــل اداره امــور شــعب بانــک ملــی ایــران اســتان اصفهــان واقــع در میــدان امــام 
حســین)ع( ابتــدای چهاربــاغ پائیــن بازگشــایی خواهــد شــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد در موعــد یــاد 

شــده بــا ارائــه کارت شناســایی در جلســه مذکــور شــرکت نماینــد.

ــذ  ــه اخ ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین ــل کلی ــزل و تقب ــت بالع ــورت وکال ــرف بص ــالک دارای متص 6-ام
 اســتعالمات ماخــوذه در ارتبــاط بــا نقــل و انتقــال و ســایر مــوارد بــر عهــده خریــدار واگــذار مــی گــردد.

)هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.(
7-بــرای کلیــه امــالک، بازدیــد الزامــی اســت و در وضعیــت موجــود واگــذار مــی گــردد و بــرای امــالک 

متصــرف دار تخلیــه ملــک بــر عهــده خریــدار اســت.
8-هزینــه جلــب رضایــت مالــک جهــت تغییــر شــغل و در صــورت لــزوم تغییــر کاربــری راجــع امــالک 

ســرقفلی دار یــا دارای حــق کســب و پیشــه بــر عهــده خریــدار اســت.
9-امالکــی کــه بصــورت نقــد و اقســاط واگــذار مــی شــود قــرارداد منعقــده بــه روش اجــاره بــه شــرط 

تملیــک مــی باشــد.

10-هزینــه آگهــی و کارشناســی بــر عهــده برنــده مزایــده اســت و مشــارالیه مــی بایســت ایــن هزینــه را بر 
اســاس اعــالم نظــر بانــک قبــل از انعقــاد قــرارداد نقــدا در وجــه بانــک واریــز نمایــد.

11-متقاضیــان خریــد میبایســت مبلــغ دویســت هــزار ریــال بصــورت نقــدی در هنــگام خریــد اســناد 
مزایــده پرداخــت نماینــد و رســید آنــرا بــه همــراه پاکــت حــاوی برگــه شــرایط شــرکت در مزایــده تحویــل 

. هند د
ــا شــرایط  ــه یــک میــزان باشــد اولویــت فــروش ب 12-در صورتــی کــه مبالــغ پیشــنهادی خریــداران ب

نقــدی اســت.
1۳-نحــوه فــروش امــالک مــازاد بانــک بشــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد و خریــدار مــی بایســتی ردیــف 
ــده  ــه شــرایط شــرکت در مزای ــوب در برگ ــه صــورت مکت ــًا ب ــک را صراحت ــد مل ــه نحــوه خری ــوط ب مرب

اعــالم نمایــد.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

بانک ملی ایران 

نحوه فروش با 

شرایط نقد

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد )برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.1

امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.2

شرایط اقساطمدتکاربریردیف

دو ساله )24 ماهه( تجاری، مسکونی، اداری1

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

 مساحتکاربرینوع ملک آدرسردیف
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونیپالک ثبتی مساحت اعیانیعرصه

1
شهرضا بلوار آیت هللا مطهری کوچه مسجد امام 

حسین ) ۳8(
 کوچه شهید بهرامی بن بست قائم پالک 61

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه4164/ 2692122مسکونییک باب خانه
2,464,000,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر)عج( جنوبی2
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه27018۵2187/۵797مسکونییک باب خانهخ زمزم کوی زمزم 6 پالک ۳0۳

۵,166,000,000فروش با وضع موجود

داران روستای نهر خلج کوی مسجد امام حسین ۳
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار۵10/80614/176زراعییک درب باغ)ع( مقابل حسینیه 

2۵7,040,000فروش با وضع موجود

داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج4
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار28419614/142مسکونییک باب خانهکوچه حجت اله صادقی

۵18,112,000فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله  کریمیان۵
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار46۳/۵019۵۳87/814مسکونییک باب خانهپالک 20

6۵۵,200,000فروش با وضع موجود

 دفترچه شرکت200064۵صنعتیکارخانه نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها6
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیهشهرکها 42

۳,9۵۵,896,000فروش با وضع موجود

مسکونییک باب خانه بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز7
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه106/۳۵4۵1۵9/7214و تجاری

1,108,800,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای 8
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه267/۵22۳1۵9/4277مسکونییک باب خانهبن بست دوم

1,428,۳۳6,000فروش با وضع موجود

9
خیابان امام خمینی )ره( خیابان درخشان 

روبروی دبستان درخشان مجتمع صدف    A  طبقه 
سوم واحد 14

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه141/1۵18/6602--مسکونییک باب آپارتمان
2,70۳,۳04,800فروش با وضع موجود

960,۳72,000ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار۳202171/2994مسکونییک باب خانه سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح10

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳۵ صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر سپید11
1,977,067,۵12فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/29صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس12
2,26۵,28۵,680فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳2صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد1۳
2,2۳1,01۳,680فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳6صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن14
2,188,۳60,272فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳7صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال1۵
1,920,۳92,612فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳۳صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر16
2,168,041,۵68فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳1صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه17
2,168,041,۵68فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳0صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد18
2,189,0۳2,272فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳8صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله19
1,920,۳92,612فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/28صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق20
2,216,022,۳68فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/۳4صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه21
2,1۳۳,769,۵68فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه1874/17612144/68صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح22
2,1۳۳,769,۵68فروش با وضع موجود

 کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی2۳
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار161/61962/۳6۳4--مسکونییک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح

۵,۳67,600,000فروش با وضع موجود

 کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی24
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار14۳/8۵1962/۳6۳۵--مسکونییک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح

4,914,۵60,000فروش با وضع موجود

 کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی2۵
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار9۳/0۵1962/۳6۳6--مسکونییک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح

۳,729,600,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام )ره( ضلع غربی شهرداری و26
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه94۳1۳0۳49مسکونییک باب خانهبخشداری پالک 20

1,۳74,9۵6,800فروش با وضع موجود

 خیابان کاوه میدان 2۵ آبان مقابل شعبه سپه27
مسکونییک باب خانه جنب کوچه محمد

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه211/۳۵2۳۵1۳۳90و تجاری
8,009,21۵,200فروش با وضع موجود

 مشاع سه دانگمتصرف دار4409202۳/2۳۵/1161مسکونییک باب خانه کاشان نبش خیابان نواب صفوی28
7,۳62,4۳2,000فروش با وضع موجود

 کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه29
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه12/9 و 26948912/10مسکونییک باب خانهشهید سید مهدی جان نثار

7,812,000,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروی۳0
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه۳4047۳418۳/4مسکونییک باب خانه کوچه فردوس 9

4,9۳9,200,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه19۳/44711/22--مسکونییک باب آپارتمانخاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک ۳1۳8
8,678,149,200فروش با وضع موجود

 شهرک صنعتی شجاع آباد شرکت اسبق نیسان۳2
تجارت

 کارخانه و
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه400064042/44۵1صنعتیماشین آالت

۵,621,2۵2,000فروش با وضع موجود

 خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم۳۳
 108/621۵۵۳۵--مسکونیمسکونی پالک 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیهو 1۵۵28
۵,896,800,000فروش با وضع موجود

دروازه شیراز هزار جریب نبش بن بست پویا۳4
+ 82/20 --ادارییک باب دفتر کارمجتمع اداری تجاری فراز طبقه ششم واحد 42

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار12479۳/4716 متر پارکینک
۵,69۵,200,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار2۳64۳246۵0مسکونییک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی۳۵
۳,4۳9,296,000فروش با وضع موجود

30% نقد +70% اقساط ماهیانه با سود %20
50% نقد+50% اقساط ماهیانه بدون سود نحوه فروش با 

شرایط نقد و اقساط 

م الف ۳8۵0

??
ز ?

س ا
عک

کهبهبیتالمال ناممسئوالنیرا
کردند،افشامیکنیم دستدرازی

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

کاهشجمعیتجوانکشوربه26درصد
در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

کیمیای وطن در یک نگاه

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دبیــر شــورای نگهبــان از رایــج شــدن خریــد آرا در انتخابــات 
انتقــاد کــرد و گفــت: یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه 
خریــد آرا در حــال رایــج شــدن اســت و مجلــس شــورای 
اســالمی  مرکــزی بــرای ســرمایه داران و پولــداران می شــود.

ــه نقــل از تســنیم آیــت هللا  ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی   ب
ــه معــروف  احمــد جنتــی در حاشــیه جلســه ســتاد امــر ب
ــان در  ــاره اولویــت  کاری شــورای نگهب و نهــی از منکــر، درب
ــمت  ــا دو قس ــا عمدت ــای م ــرد: کاره ــار ک ــد اظه دوره جدی
اســت؛ یــک قســمت مربــوط بــه مصوبــات مجلــس، قانون 
ــل  ــورت قب ــان ص ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس ــای حقوق و کاره

ــه دارد. ادام
ــه  ــن قضی ــه در ای ــه داد: البت ــان ادام ــورای نگهب ــر ش  دبی
بنــا داریــم تفاهــم بیشــتری بــا مجلــس شــورای اســالمی 
  داشــته باشــیم و بــه مشــکالت مجلــس توجــه کنیــم 
ــد.  ــته باش ــه داش ــا توج ــکالت م ــه مش ــز ب ــس نی و مجل
آن هــا یــک توقعاتــی از مــا دارنــد و طبعــا مــا نیــز توقعاتــی 

ــه تفاهــم برســیم. از آن هــا داریــم کــه بایــد بتوانیــم ب
ــی  ــای الریجان ــا آق ــتر ب ــم بیش ــا داری ــزود: بن ــی اف   جنت

ــدگان مجلــس شــورای اســالمی  جلســاتی داشــته  و نماین
باشــیم تــا همدیگــر را بهتــر درک کنیــم.

دبیــر شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه دقیقــا 
ــد، گفــت:  چــه انتظــاری از مجلــس شــورای اســالمی  دارن
ــر  ــا اظهارنظ ــه م ــل از اینک ــم قب ــار داری ــس انتظ از مجل

ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــات بیشــتر کار کنن ــم روی مصوب کنی
بســیاری از قوانیــن بــار مالــی دارد کــه بــر دولــت تحمیــل 
ــورد  ــان م ــن در شــورای نگهب ــن قوانی ــا ای می شــود و قطع
ــس  ــدگان مجل ــم نماین ــار داری ــرد. انتظ ــرار می گی ــراد ق  ای
 قانونــی را کــه بــار مالــی بــر ذمــه دولــت می گــذارد 

تصویب نکنند.
نگهبــان  شــورای  اولویت هــای  دیگــر  از  جنتــی    
ــزود:  ــد و اف ــت جمهوری خوان ــال 96 ریاس ــات س را انتخاب
در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع نظرمــان ایــن اســت کــه دقــت 
کنیــم تــا اگــر اشــکاالتی در گذشــته وجــود داشــت، برطــرف 
ــتباهاتی  ــوده و اش ــادی ب ــکاالت زی ــته اش ــود. در گذش ش
گزارش هایــی  اوقــات  گاهــی  و  می گرفتــه  صــورت 
ــده  ــت نش ــزارش دق ــوده و در گ ــت نب ــه درس ــده ک می آم

اســت.
ــن ســؤال کــه اشــکاالت یادشــده در  ــه ای  وی در پاســخ ب
ــر گفــت: هــم  ــا خی ــوده ی ــا احــراز صالحیت هــا ب ــاط ب  ارتب
در احــراز صالحیت هــا و هــم در بحــث اجــرا و روز رأی گیری 
آرا اشــکاالتی وجــود داشــت.  به ویــژه مســئله خریــد 
متأســفانه یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت که خریــد آرا در 
حــال رایــج شــدن اســت و همیــن مســئله باعــث می شــود 
ــرمایه داران  ــرای س ــزی ب ــالمی  مرک ــورای اس ــس ش  مجل
و پولــداران می شــود؛ یعنــی هــر کســی پــول بیشــتری دارد 

می توانــد مجلــس بــرود.

انتقاد آیت اهلل جنتی از رایج شدن خرید آرا در انتخابات 

فیــاض شــجاعی بــا اشــاره بــه انهــدام و بازداشــت چنــد 
شــبکه فســاد اقتصــادی توســط ســازمان اطالعــات 
ــادآور شــد: ســپاه  ــی، ی ــط قضائ ــوان ضاب ــه عن ســپاه ب
پاســداران، همــکاری بســیار خوبــی بــا دیوان محاســبات 

ــات اداری دارد. ــه تخلف در زمین
شــجاعی  فیــاض  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای    
به تازگــی  دادســتان دیــوان محاســبات کشــور کــه 
بــا رأی نماینــدگان ملــت در دهمیــن دوره مجلــس 
در  شــده  ابقــا  خــود  مقــام  در  اســالمی   شــورای 
بــه  رونــد رســیدگی  دربــاره  بــا تســنیم  گفت وگــو 
خــود مجموعــه  در  نجومــی   حقوق هــای   تخلفــات 
اظهــار کــرد: رســالت اصلــی دیــوان محاســبات صیانــت 

 از بیت المــال مســلمین، اطمینان بخشــی بــه مــردم 
و التزام به امور مالی است.

روایــت  بــه  تخلفــات  بــه  فراینــد رســیدگی    
محاســبات دیــوان  دادســتان 

پرونــده هنــوز در مرحلــه  تأکیــد کــرد: وقتــی  وی 
ــیدگی  ــا رس ــرا ی ــب در دادس ــق و تعقی ــزارش، تحقی گ
بــه  نمی تــوان  اســت،  مستشــاری  هیئت هــای  در 
جهــت حفــظ آبــروی افــراد، ایــن موضــوع را علنــی کــرد. 
ــات  ــه تخلف ــالم این گون ــه اع ــان اینک ــا بی ــجاعی ب ش
ــه نفــع کشــور و نظــام نیســت، بلکــه مضــرات  نه تنهــا ب

ــک  ــر در ی ــزود: اگ ــده دارد، اف خــاص خــودش را در آین
ــا  ــی ت ــای قانون ــه فرآینده ــی هم ــیدگی ط ــه رس پروس
مرحلــه قطعیــت رأی، بــه ایــن نتیجــه برســیم مســئولی 
مرتکــب جرمــی  بــزرگ شــدند  عامــدا  یــا   عامــال 
ــه  ــا آن قاطعان ــد، ب ــال دســت درازی کردن ــه بیت الم و ب
می کنیــم.  اعــالم  را  شــجاعانه  نامــش  و  برخــورد 
دادســتان دیــوان محاســبات کشــور بــا اشــاره بــه 
هجمه هــای اخیــر بــه ایــن دیــوان گفــت: موضــوع 
ــه  ــی  ب ــای نجوم ــبات در حقوق ه ــوان محاس ــور دی قص
هیــچ وجــه صحــت نــدارد و ناآگاهــی  افــراد از  فرآینــد 

ــب  ــن مطال ــا ای ــده ت ــث ش ــبات باع ــوان محاس  کار دی
را در جامعه پخش کنند.

 رسیدگی به 230 پرونده حقوق های نجومی
ــورد  ــه 230 م ــا 94 ب ــا اعــالم اینکــه از ســال 90 ت وی ب
ــده  ــیدگی ش ــون رس ــالف قان ــای خ ــده پرداخت ه پرون
اســت، افــزود: از دســتگاه های متعــدد ایــن تخلفــات بــه 
مــا گــزارش شــده کــه همــه ایــن پرونده هــا منجــر بــه 
صــدور رأی و 90 درصــد ایــن پرداخت هــا بــه بیت المــال 
ــورد  ــان برخ ــا متخلف ــن ب ــد. همچنی ــت داده ش برگش
ــب  ــن مطال ــان ای ــن بی ــت. بنابرای ــورت گرف ــی ص قانون
ــکار  ــردن اف ــوان محاســبات  و خدشــه دار ک در حــق دی

ــه اســت. عمومــی  درســت نیســت و عملــی مغرضان

ــی  ــای وطــن، محمدجــواد الریجان ــه گــزارش کیمی ب
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر کشــورمان در نشســت 
خبــری کــه بــه مناســبت هفتــه حقــوق بشــر 
اســالمی  برگــزار شــد، گفــت: روز حقــوق بشــر 
ــد  ــت و بای ــادار اس ــی معن ــر تحرک ــالمی،  آغازگ اس
باشــد و از چهــره تابنــاک اســالم بــه عنــوان مبنــای 

بســیار محکمــی  بایــد پرده بــرداری کنــد. 
وی افــزود: چهارشــنبه روز حقــوق بشــر اســالمی 
 اســت کــه در ایــن روز، مراســمی  بــرای اهــدای 
ــود. در  ــزار می ش ــالمی  برگ ــر اس ــوق بش ــزه حق جای
تقویــم بین المللــی و در ســال 2008 ایــن روز توســط 
ســازمان همکاری هــای اســالمی  بــه عنــوان روز 
ــن  ــانی تعیی ــت انس ــالمی  و کرام ــر اس ــوق بش حق

ــت. ــده اس ش
ــینه چاک  ــه س ــورهایی ک ــروز کش ــه داد: ام وی ادام
ــه  ــی را ب ــات عجیب ــتند، تصمیم ــر هس ــوق بش حق
اســم امنیــت در کشــور خــود مســتقر کرده انــد و در 
ــورهای  ــرادی را از کش ــود، اف ــوف خ ــای مخ زندان ه

ــد. ــی کرده ان ــر زندان ــورهای دیگ ــود و کش خ
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر کشــورمان بــا بیــان اینکــه 
ــود  ــه می ش ــل عرض ــازمان مل ــه س ــه ب ــی ک دالرهای
نمی توانــد چهــره حقــوق بشــری بســازد، ادامــه داد: 
ــوریه ــن، س ــه یم ــاوزان ب ــاره متج ــئله درب ــن مس  ای

ــه  ــالمی  ک ــای اس ــایر بالده ــتان و س ــراق، افغانس ع
جنایاتــی این چنیــن مرتکــب می شــوند، مصــداق 
دارد و متأســفانه نهادهــای بین المللــی فضاحتشــان 
ــول  ــی رســیده اســت کــه کشــورهایی کــه پ ــه جای ب
ــازمان  ــه س ــه ب ــره ای ک ــع جی ــد قط ــا تهدی ــد ب دارن
ملــل می دهنــد، می تواننــد خــود را بــه حقــوق 

ــد.  ــل کنن ــی تحمی ــری غرب بش
این هــا نشــانه افــول حقــوق بشــر بــر مبنــای 
ســکوالر – لیبــرال اســت. در چنیــن وضعیتــی اســت 
کــه بایــد بــه اســالم توجــه کــرد و بــر ایــن اســاس 
ــم؛  ــی کنی ــا معرف ــه دنی ــود را ب ــای خ ــد رفتاره بای
ــا  ــالمی  ب ــر اس ــوق بش ــت روز حق ــن بزرگداش بنابرای

ــزان ــت. می ــه اس ــورت گرفت ــدف ص ــن ه ای

ــز  ــط مرک ــه توس ــدی ک ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب
گرفتــه  صــورت  آمریــکا  پنتاگــون  پژوهشــی 
اقتصــادی  وضعیــت  میــالدی   203۵ ســال   تــا 
و نظامــی  آمریــکا به  شــدت تضعیف می شــود و دیگر 
ــی، گــوی ســبقت را از ایــن کشــور   قدرت هــای جهان

می ربایند.
ــه  ــش ک ــک پژوه ــن، ی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
آمریــکا  دفــاع  وزارت  پنتاگــون،  توســط  اخیــرا 
صــورت گرفتــه اســت نشــان می دهــد کــه تــا ســال 
203۵ ایــاالت متحــده آمریــکا خــود را در وضعیتــی 
می بینــد کــه از لحــاظ اقتصــادی و نظامــی  بــا چیــن 
ــا  ــه ی ــرار گرفت ــدید ق ــت ش ــال رقاب ــیه در ح و روس
حتــی در بعضــی حوزه هــا، ایــن دو کشــور از آمریــکا 
پیشــی گرفته انــد و از ایــن جهــان رقابتــی و بی نظــم 

ســود برده انــد.
شــاخه پژوهشــی پنتاگــون وابســته بــه مرکــز 
افــق  طــی گزارشــی  تخصصی دفاعــی  اطالعــات 
جدیــدی را متصــور شــده اســت و هشــدار داده کــه 

ــش در  ــکا و متحدان ــش رو، آمری ــال پی ــی 20 س ط
ــه  ــکل دهی ب ــه ش ــرد ک ــد ک ــی خواهن ــی زندگ جهان
نظــم جهانــی از زمــان جنــگ ســرد تــا آن دوره 
 اگــر امکان پذیــر نباشــد، بســیار ســخت خواهــد

 بود.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: در نظــم جهانــی 
را  کشــورها  از  معــدودی  تعــداد  تنهــا  آینــده، 
می تــوان بــا اراده سیاســی، اقتصــاد، ظرفیــت و 
توانایی هــای نظامــی  تصــور کــرد کــه می تواننــد 
ــد.  ــان کنن ــر هزینه هایش ــه تغیی ــور ب ــران را مجب دیگ
 نیروهــای مشــترک در رقابــت و بی نظمی خواهنــد 

بود. 
ــیه ــن، روس ــامل چی ــور ش ــال ظه ــای در ح  قدرت ه
نقش هــا بــه  دلیــل  برزیــل  یــا  ایــران   هنــد، 

نظــام  در  توانایی هایشــان  و  دسترســی ها 
 کنونــی جهانــی مرتبــا ابــراز نگرانــی و نارضایتــی

 می کنند.
تسنیم

دبیر ستاد حقوق بشر:

دالرهایی که به سازمان ملل عرضه می شود، نمی تواند چهره حقوق بشری بسازد
بر اساس گزارش جدید پنتاگون:

آمریکا تا سال 203۵ تسلط خود را بر جهان از دست می دهد

دادستان دیوان محاسبات خبر داد:
نام مسئوالنی را که به بیت المال دست درازی کردند، افشا می کنیم 

حتما بخوانید!
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نهضت مشروطه 
ادامه از صفحه یک: 

ــد  ــازه نده ــا اج ــرد ت ــعی ک ــی، س ــف دین ــاس تکلی ــر اس ب
ملی گرایــی بــه جــای اســالم گرایی بنشــیند و بــه نــام آزادی 
و دموکراســی ، بی بندوبــاری غربــی در جامعــه اســالمی 
ــروطه خواهان  ــه مش ــران ک ــح ته ــس از فت ــود. پ ــم ش  حاک
از هــر ســو بــه تهــران هجــوم آوردنــد و حکومــت اســتبدادی 
محمدعلــی شــاه را ســرنگون کردنــد، بــه واســطه انحرافــات 
بســیاری کــه در میــان ایشــان وجــود داشــت و دســت های 
خارجــی کــه آن هــا را هدایــت می کــرد، منــزل شــیخ 
ــروطیت و از  ــی مش ــران اصل ــه از رهب ــوری را ک ــل هللا ن فض
نخســتین قیام کننــدگان بــرای ایجــاد عــدل و برچیــدن 
ــفارت  ــر از س ــک نف ــد. ی ــره کردن ــود، محاص ــم ب ــاط ظل بس
روس وارد خانــه شــد و از ایشــان خواســت کــه بــه ســفارت 
روســیه پناهنــده شــوند؛ امــا شــیخ بــه شــدت مخالفــت کرد. 
ــوید  ــر نمی ش ــر حاض ــه اگ ــرد ک ــار ک ــخص اظه ــد، آن ش بع
بیاییــد، دســت کم پرچــم را بــاالی در خانــه نصــب کنیــد. بــاز 
هــم شــیخ فضــل هللا جــواب داد کــه »اســالم زیــر بیــرق کفــر 
نمــی رود« و فرمــود: »آیــا رواســت کــه مــن پــس از هفتــاد 
ــرده ام، حــاال  ــرای اســالم ســفید ک ــه محاســنم را ب ســال ک
ــروم زیــر بیــرق کفــر؟«  پــس از آن شــیخ از همــه  بیایــم ب
ــه ایشــان  ــادا ب ــا مرخــص شــوند، مب ــان خواســت ت اطرافی
آســیبی برســد. ســرانجام شــیخ فضــل هللا را دســتگیر کــرده 
و پــس از ســه روز محاکمــه ای صــوری تشــکیل داده و یکــی 
از منحرفــان روحانی نمــا حکــم اعــدام ایشــان را صــادر کــرد. 
در آســتانه اعــدام، یکــی از رجــال وقــت بــا عجلــه بــرای او 
پیغــام آورد کــه شــما ایــن مشــروطه را امضــا کنیــد و خــود 
ــب  ــت: »دیش ــواب گف ــان در ج ــد. ایش ــتن برهانی را از کش
رســول خــدا را در خــواب دیــدم؛ فرمودنــد: فــردا شــب 

مهمــان منــی و مــن چنیــن امضایــی نخواهــم کــرد.«
خیانــت  و  خدمــت  »در  کتــاب  در  احمــد  آل  جــالل 
نقــش  کــه  بــود  ایــن   ...« می نویســد:  روشــنفکران« 
ــد و مــن  ــر پیشــانی مــا زدن غربزدگــی را همچــون داغــی ب
نعــش آن بزگــوار را بــر ســر دار، همچــون پرچمــی  می دانــم 
کــه بــه عالمــت اســتیالی غربزدگــی پــس از دویســت ســال 
ــن مملکــت افراشــته شــد.« ــام ســرای ای ــر ب کشــمکش ب
شــیخ  »جــرم  می فرماینــد:  شــیخ  دربــاره  امــام)ره( 
ــن  ــل هللا ای ــیخ فض ــرم ش ــود؟ ج ــه ب ــاره چ ــل هللا بیچ فض
بــود کــه قانــون بایــد اســالمی  باشــد. جــرم شــیخ فضــل هللا 
ایــن بــود کــه احــکام قصــاص غیرانســانی نیســت، انســانی 
اســت. او را دار زدنــد و از بیــن بردنــد... .«)صحیفــه نــور، ج 

.)1360/3/25  ،10  -21 ص   ،15
اما علل و عوامل انحراف نهضت مشروطیت چیست؟ 

ــد گفــت: یکــی از عوامــل  ــل انحــراف مشــروطیت بای در عل
کنــار رفتــن و کنــار زده شــدن اندیشــه دینــی، یــأس 
متدینیــن و مــردم بــا اعتقــاد بــود؛ زیــرا  عــده ای از 
نیروهــای نهضــت از آن چنــان ســادگی برخــوردار بودنــد کــه 
ــان  ــا زم ــد ت ــان بای ــداکاری آن ــی و ف ــد همدل ــر می کردن فک
اســتقرار مشــروطه باشــد و پــس از آن تکلیفــی جــدی بــرای 
آنــان نیســت؛ بــه دلیــل وجــود چنیــن تفکــری بــوده کــه در 
اوایــل دوره مشــروطه، شــاهد ورود و ســپس رخنــه بســیاری 
از افــراد قدرت طلــب، بــه نــام و اهــل زد و بندهــای سیاســی 

ــتیم. ــروطیت هس ــم مش ــای مه ــا و نهاده در پایه ه
در ســطح  و  بی جــا  افترازدن هــای  و  تهمــت  از طرفــی   
ــر  ــر روز و ه ــه ه ــی ک ــای سیاس ــز انگ زدن ه ــیع و نی وس
ــش  ــد، افزای ــر می ش ــش و منتش ــات پخ ــه در مطبوع هفت
بی تقوایــی محیــط اجتماعــی و سیاســی را باعــث شــد 
 و ایــن امــر دلســردی و کناره گیــری بســیاری از علمــا 
و مبــارزان را فراهــم آورد و نیــز دو دســتگی و چنددســتگی 
بیــن علمــا و دامــن زدن بــه ایــن اختالفــات کــه بیشــتر در 
زمینه هــای نظــری و اجتهــادی بــود، ســبب شــد کــه نوعــی 
ــت  ــروعیت نهض ــه مش ــی ب ــادی قلب ــردرگمی  و بی اعتم  س

و مبانی آن، رشد کند. 
ــاق شــدن  ــت و چم ــغ حری ــراط در تبلی ــم اف ــت ه ــک عل ی
ــرادری  ــری و ب ــت، براب مفاهیمــی  چــون آزادی، شــورا، عدال
ــردم  ــد م ــث ش ــه باع ــود ک ــن ب ــا متدینی ــه ب ــرای مقابل ب
ــم  ــن مفاهی ــه در ذات ای ــن نتیجــه برســند ک ــه ای ــدار ب  دین

و الفاظ، ترویج بی دینی نهفته است؛ 
پــس بایــد از نهضــت و انقالبــی کــه ایــن مفاهیــم را مطــرح 
ــن  ــاس متدینی ــت ی ــن عل ــت و مهم تری ــرده، دوری جس  ک
را بایــد در اعــدام شــیخ فضــل هللا نــوری در تهــران و منــزوی 
شــدن بســیاری از علمــاء دانســت؛ چــرا کــه  نوعــی بیــزاری 
ــدار  عمومــی  و ملــی از انقــالب مشــروطیت را در مــردم دین
بــه وجــود آورد؛ اتفاقــات رخ داده در نهایــت باعــث ضعیــف 
ــه  ــد ک ــروطیت ش ــی مش ــده دین ــاح عم ــر دو جن ــدن ه ش
 ایــن ضعــف، خألیــی جــدی در ارکان نهــادی و فکــری 
و سیاســی مشــروطیت را بــه وجــود آورد و بــه جــای افــراد 
 دینــدار، ســکوالرها و سیاســیون قدرت طلــب ایــن خــأل 

را پر کردند.
ــرب  ــناختن غ ــوب نش ــارت ازخ ــراف عب ــت انح ــن عل  دومی
و دســت کــم گرفتــن خطــر اســتعمار اســت. حقیقــت ایــن 
اســت کــه نهضــت مشــروطیت، نهضتــی ضداســتبدادی بــود 
و نقطــه ثقــل توجــه مشــروطه خواهان مصــروف ســد کــردن 
ــتعمار  ــر اس ــن خط ــد؛ لیک ــتبداد ش ــاری اس ــل و مج عوام
غــرب و شــناخت همه جانبــه غــرب بــه درســتی مــورد 

ــی قــرار نگرفــت. ارزیاب
اســتبداد  آن،  اســتعمار  و  غــرب  نگرفتــن  نظــر  در  بــا    
ــد و  ــناخته نش ــت ش ــم درس ــران ه ــتبداد ای ــت اس و ماهی
سلســله  اســتبداد  ســیطره  ســهل انگاری،  ایــن  نتیجــه 
و نظــام شاهنشــاهی پهلــوی بــود کــه در بی قانونــی و 
اســتبداد، کــم از دوران قاجــار نداشــت و بــه شــیوه نــو 
ــام و ظاهــر مشــروطه و پارلمــان آزادی را در ایــران  تحــت ن
 محــدود کــرد کــه ایــن در واقــع بــه معنــای قلــب حقیقــت 

و ماهیت مشروطیت بوده است.

گشایش سفارت آمریکا                                                                         
در روزهــای آخــر هفتــه گذشــته ایــن خبــر منتشــر شــد: یــک 
ــان  ــران همچن ــه ته ــان اینک ــا بی ــفید ب ــد کاخ س ــام ارش مق
واشــنگتن را دشــمن خــود می دانــد، گفــت: ایــن ایــران 
ــم  ــکا تصمی ــا آمری ــط ب ــای رواب ــاره احی ــد درب ــه بای اســت ک

ــرد.  بگی
»بــن رودز«، معــاون مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا روز 
ــه گــردن  ــا تهــران را ب پنجشــنبه مســئولیت احیــای روابــط ب
ایــران انداخــت و گفــت: ایــن ســران ایــران هســتند کــه بایــد 

ــد.  ــری کنن ــنگتن تصمیم گی ــا واش ــه ب ــاره رابط درب
برنامــه  تصمیــم گرفته انــد کــه  »ایرانی هــا  افــزود:  وی 
تســلیحات هســته ای نداشــته باشــند؛ بنابرایــن آن هــا فقــط 
 در یــک جنبــه روابــط خــود را بــا مــا اصــالح کردنــد. بنابرایــن
ــاز کنیــم  حتــی اگــر مــا هــم بخواهیــم در تهــران ســفارت ب

تصــور نمی کنــم کــه ایرانی هــا چنیــن اجــازه ای بــه مــا 
بدهنــد.«

ــا  ــب مؤلفه ه ــزود: »ترکی ــفید اف ــد کاخ س ــام ارش ــن مق ای
ــی ــرات انقالب ــطه تفک ــه واس ــا ب ــه... آن ه ــت ک ــور اس  این ط

ــد. ایــن ســران  ــاالت متحــده را دشــمن می دانن ــان ای همچن
ایرانــی هســتند کــه بایــد ایــن تصمیــم را بگیرنــد.«

ــه و درســت  ــی درســت گفت ــام آمریکای ــن مق ــد گفــت ای بای
ــاط  ــد کــه امــکان ارتب ــد و می دانن اندیشــیده و خــوب می دان
آن هــا بــا ایــران وجــود نــدارد؛ زیــرا آن هــا بعــد از نزدیــک بــه 
چهــار دهــه کــه از عمــر انقــالب می گــذرد، هنــوز تغییــر رویــه 

ــد؛  ــت نداده ان و سیاس
بلکــه هــر روز سیاســت های مخرب تــری را دربــاره ملــت 
ــه کار  ــردم ب ــن م ــالب ای ــای درآوردن انق ــرای از پ ــران و ب ای
می گیرنــد و بــه جــای عذرخواهــی از ملتــی کــه حــدود یــک 
ــه  ــاز مســتقیم و بی واســطه ب قــرن از آمریــکا ظلــم دیــده، ب
او ظلــم می کنــد، چشــم دیــدن ایــن ملــت شــجاع و قــوی 

ــد. ــالش می کن ــف او ت ــق در تضعی ــر طری ــه ه ــدارد و ب را ن
ــا  ــد ت ــفارت باش ــایش س ــار گش ــد او در انتظ ــا بای ــال آی  ح
بتوانــد همچنــان جاسوســانی را در آن بگمــارد و بــه ایــن ملت 

ــم روادارد؟  ظل
زهــی خیــال باطــل کــه چنیــن روزی را ببینــد! امــام مــا)ره( 
ــم.  ــکا را نمی خواهی ــا آمری ــه ب ــا رابط ــه م ــد ک از اول فرمودن
ایشــان فرموده انــد: شــرافتی نیســت رابطــه داشــتن بــا 
ــع  ــک شــرافت انســانی م ــکا ی ــت آمری ــکا؛ دول ــال آمری امث
االســف اآلن نــدارد کــه مــا بخواهیــم بــه واســطه آن شــرافت 

ــا آن رابطــه داشــته باشــیم.  انســانی اش ب
دولــت آمریــکا ایــن اســت کــه داریــد می بینیــد کــه مظلــوم 
را- دارد- در هــر جــا پیــدا می کنــد پوســت می کنــد، هــر جــا 
ــد  ــزد، هــر چــه بتوان ــد مــی رود و بمــب سرشــان می ری بتوان
ــا  ــا این ه ــط ب ــم رواب ــا بخواهی ــرد، م ــا را می ب ــر مّلت ه ذخائ
داشــته باشــیم؟ بهتــر ایــن اســت کــه مــا بــا این هــا روابــط 

نداشــته باشــیم. ]صحیفــه نــور، جلــد: 11، ص : 35[ 
ــا آمریــکا می خواهیــم چــه بکنیــم؛  و فرمودنــد: مــا روابــط ب
ــم  ــک ظال ــا ی ــوم ب ــک مظل ــط ی ــکا رواب ــا آمری ــا ب ــط م رواب
ــت.   ــر اس ــک غارتگ ــا ی ــده ب ــک غارت ش ــط ی ــت. رواب اس

ــد: 6، ص: 57[  ــور، جل ــه ن ]صحیف
 مــن کــرارا گوشــزد نمــوده ام کــه رابطــه مــا بــا امثــال آمریــکا
ــور ــه ن ــا جهانخــواران اســت. ]صحیف ــوم ب ــت مظل  رابطــه مّل

جلد: 12، ص: 40[ 

ــگاه هاى  ــجویان دانش ــدار دانش ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
ــا یکــى  ــد: »»م ــخ 1386/10/13 فرمودن ــزد در تاری اســتان ی
ــت.  ــا آمریکاس ــه  ب ــع رابط ــى مان قط ــت هاى اساس از سیاس
هرگــز هــم نگفتیــم مــا تــا ابــد قطــع رابطــه خواهیــم بــود؛ نه، 
هیــچ دلیلــى نــدارد کــه تــا ابــد قطــع رابطــه بــا هــر کشــورى، 

بــا هــر دولتــى داشــته باشــیم. 
ــه اى  ــه گون ...مســئله ایــن اســت کــه شــرایط ایــن دولــت ب
اســت کــه رابطــه  بــا او بــراى مــا ضــرر دارد.... رابطــه  سیاســى 
ــا آمریــکا بــراى مــا مضــر اســت. اواًل خطــر آمریــکا را کــم  ب
ــا  ــه ب ــى ک ــرد؛ در حال ــه ک ــراق حمل ــه ع ــکا ب ــد. آمری نمی کن
ــا  ــن آنج ــتند؛ ای ــفیر داش ــتند، س ــى داش ــه  سیاس ــم رابط ه

ســفیر داشــت، آن هــم اینجــا ســفیر داشــت. 
...رابطــه کــه خطــر جنون آمیــز و ســیطره طلبانه  هیــچ قدرتــى 
ــا  ــراى آمریکائى ه ــه ب ــود رابط ــًا وج ــرد. ثانی ــن نمی ب را از بی
ــوده  ــیله اى ب ــوده - وس ــور ب ــه این ط ــروز، همیش ــه ام - ن
ــزدورى در آن  ــتعد م ــرهاى مس ــوذ در قش ــراى نف ــت ب  اس

کشور.«
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن آمریکاســت کــه بایــد دســت از 
ــد  ــران قدرتمن ــردارد و ای ــی و خودســری های خــود ب  قلدرمآب
را از شــرارت های خــود آزاد بگــذارد و دشــمنی نکنــد؛ بــه 
تعهــدات خــود پایبنــد باشــد تــا بدانیــم ســردمداران آمریــکا 
فهــم دمکراســی را دارنــد؛ آن وقــت نســبت بــه رابطــه بحــث 

کنیــم. 
ــر  ــدا شــده و حداکث ــد 600ســال اســت پی ــد بدان ــکا بای آمری
200ســال اســت از حالــت توحــش مقــداری بــه ســمت تمدن 
راه یافتــه و ایــران دارای 2650 ســال تمــدن اســت و از تمــدن 

انسان دوســتانه اســالمی  برخــودار اســت.
البتــه آن هــا در تأســیس ســفارت در ایــران می خواهنــد اتــاق 
جاسوســی جدیــدی را بــاز کننــد؛ امــا مگــر در خــواب ببیننــد 
ــی  ــی و جاسوس ــوذ فرهنگ ــگاه نف ــران پای ــد در ای ــه بتوانن ک

بزننــد.
ــا  آن هــا اگــر راســت می گوینــد پایبندی شــان را بــه برجــام ب
ــا ملــت ایــران شــاهد تغییــر  رفتــار درســت نشــان بدهنــد ت
ــی  ــول و تیزبین ــت اص ــا رعای ــاید ب ــد و ش ــا باش ــه آن ه روی

ــدا شــود. راهــکاری پی

مســئول روابــط عمومــی  کل ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی  تأکیــد کــرد: ارتــش و ســپاه، یــد واحــده و مشــت 

ــتند. ــمن هس ــه دش ــر جبه ــران براب ــت ای ــن مل آهنی
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در پــی انتشــار گزیــده ای 
از اظهــارات یکــی از کارشناســان کــه در تاریــخ 89.4.3 
ــا موضــوع »ســند  ــران ب در جمــع دانشــجویان دانشــگاه ته
ــش«  ــاره »ارت ــکا«، درب ــلح آمری ــای مس ــردی نیروه راهب
ــان  ــدار رمض ــرتیپ دوم پاس ــردار س ــت، س ــده اس ــراد ش ای
شــریف، مســئول روابــط عمومــی  کل ســپاه پاســداران 
ــوط  ــوی مرب ــار ویدئ ــرد: انتش ــار ک ــالمی،  اظه ــالب اس انق
بــه بخشــی از ســخنان یکــی از کارشناســان دربــاره ارتــش 
ــع  ــال 1389 و در جم ــاه س ــل و در تیرم ــال قب ــه در 6 س ک

ــه  ــؤال برانگیز ب ــت، اقدامی س ــده اس ــراد ش ــجویی ای دانش
ــل  ــه قاب ــداف تفرقه افکنان ــطه اه ــه  واس ــی رود، ب ــمار م ش

ــرد. ــرار گی ــرد ق ــورد پیگ ــد م ــت و می توان ــل اس تأم
ــد  ــورد تأیی ــز م ــائل هرگ ــه مس ــرح این گون ــزود: ط وی اف
ســپاه نیســت و هــر حرکتــی کــه موجــب تضعیــف نهادهــا و 
ســاختارهای نظــام مقدس جمهوری اســالمی  شــود محکوم 
اســت. ســردار شــریف بــا بیــان اینکــه بــه  رغــم تالش هــای 
اســتکبار جهانــی و جبهــه معانــدان انقــالب اســالمی  و ملــت 
ایــران، ارتــش جمهــوری اســالمی  و ســپاه پاســداران انقــالب 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــات و تدابی ــت منوی ــالمی  تح  اس

و فرماندهــی کل قــوا در وحدت و هماهنگی کامل، شــجاعانه 
ــد ــر خــود می پردازن ــه مأموریت هــای خطی  و سلحشــورانه ب

تصریــح کــرد: هرچنــد حــدود، ثغــور و عرصه هــای مأموریــت 
یکدیگــر  بــا  تفاوت هایــی  ســپاه  و  ارتــش  وظایــف  و 
ــی  ــی، هم افزای ــا هماهنگ ــازمان ب ــن دو س ــا ای ــد، ام  دارن
ــوان  ــه  عن ــالمی  را ب ــران اس ــه، ای ــای همه جانب و همکاری ه
ــه  ــه ای و در شــرایط پرآشــوب و پرفتن ــاز منطق ــدرت ممت ق
از  تروریســم تکفیــری  نیابتــی و  از جنگ هــای  ناشــی 
ــی برخــوردار ســاخته اند و همیــن  ــدار و مثال زدن امنیــت پای
نقش آفرینی هــای ســترگ و راهبــردی، جبهــه دشــمنان 

ــاک ســاخته اســت.  ــی و خارجــی را بیمن داخل
ــن  ــد ای ــه در کالب ــک روح واحــد ک وی ســپاه و ارتــش را ی
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــت، دانس ــده اس ــاری ش ــازمان ج دو س
ارتــش و ســپاه، یــد واحــده و مشــت آهنیــن ملــت ایــران 
 برابــر جبهــه دشــمن اســت و هرگونــه تــالش بــرای تضعیــف 
نیروهــای مســلح  بیــن  و شــکاف  اختــالف  ایجــاد   و 
ــت.  ــت اس ــه شکس ــوم ب ــور محک ــالب و کش ــع انق و مداف
مســئول روابــط عمومــی  ســپاه در پایــان اظهــار امیــدواری 
کــرد: کارشــناس مدنظــر بــرای رفــع سوءبرداشــت های 
ایجادشــده و ناامیــد ســاختن دشــمنان و بدخواهــان ایــران 
ــازی  ــده شفاف س ــوی منتشرش ــوص ویدئ ــالمی  درخص اس

کنــد.

واکنش سردار شریف به بعضی اظهارات:
ارتش و سپاه، »ید واحده« هستند

ــازمان  ــی  س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
بازرســی کل کشــور، قاضــی ناصــر ســراج در حکمــی  بــه معــاون 
نظــارت و بازرســی امــور فرهنگــی و اجتماعــی ایــن ســازمان مأموریــت 
ــوزش  ــی در آم ــت تحصیل ــوع هدای ــت، موض ــد فوری ــه قی ــا ب  داد ت

و پرورش را بررسی کند و نتیجه را گزارش دهد.
موضــوع هدایــت تحصیلــی در زمــان انتخــاب رشــته در مــدارس، مــورد 
 اعتــراض گســترده دانش آمــوزان و خانواده هایشــان قــرار گرفتــه 

بود.

ــتقبال  ــورد اس ــس م ــب در پاری ــان، شنبه ش ــک منافق ــرکرده گروه ــوی«، س ــم رج ــزارش داد: »مری ــطین گ ــما فلس ــزاری س خبرگ
ــت. ــرار گرف ــطین ق ــردان فلس ــکیالت خودگ ــس تش ــاس، رئی ــود عب محم

ــرا در پاریــس برگــزار شــد  ــد برگــزاری نشســت ســاالنه منافقــان کــه اخی ــدار از رون ــن دی ــاس در ای ــر ایــن گــزارش محمــود عب بناب
ــی  ــتگان سیاس ــای کالن، ورشکس ــا پول ه ــوری دارد ب ــالش ک ــتان ت ــد عربس ــل می گوین ــوزه بین المل ــان ح ــت. کارشناس ــالع یاف  اط

را علیه ایران دور هم جمع کند.

ــه  ــه الیح ــالمی، از ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس س
برنامــه ششــم توســعه کشــور در 3۵ مــاده توســط دولــت بــه مجلــس 
خبــر داد. بهــروز نعمتــی، نماینــده مــردم تهــران در گفت وگــو بــا 
 خبرنــگار مهــر، اظهــار داشــت: دولــت روز 4 مردادمــاه در نامــه رســمی
الیحــه برنامــه ششــم توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــور 
را بــرای بررســی و تصویــب بــه مجلــس تقدیــم کــرده اســت.وی افزود: 
ــم  ــه و تقدی ــت تهی ــد پیوس ــراه چن ــه هم ــاده ب ــه در 3۵ م ــن الیح ای
ــارت اســت  ــن پیوســت های آن عب ــن عناوی ــه مهم تری شــده اســت ک
ــرمایه گذاری  ــذب س ــی، ج ــارت خارج ــاخت های تج ــعه زیرس از: توس
ــق آزاد،  ــارت مناط ــعه تج ــی، توس ــادرات غیرنفت ــعه ص ــی، توس خارج
تقویــت ســرمایه انســانی و کارآفرینــی، توســعه صنایع دســتی، توســعه 
دولــت الکترونیــک و همــراه، دســتورالعمل های قانونــی اقتصــاد 
مقاومتــی ویــژه ســال 9۵ و مصوبــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 

ــی. ــتگاه های اجرای ــک دس ــه تفکی ــی ب مقاومت
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس خاطرنشــان کــرد: ایــن الیحــه غیــر 
از الیحــه دائمــی  شــدن احــکام دائمــی  برنامه هــای توســعه اســت کــه 
پیــش از ایــن بــه مجلــس تقدیــم شــده بــود. نعمتــی گفــت: الیحــه 
برنامــه ششــم توســعه، هفتــه آینــده در صحــن علنــی مجلــس اعــالم 
ــر  ــالوه ب ــق، ع ــیون تلفی ــکیل کمیس ــس از تش ــود و پ ــول می ش وص
ــس  ــی مجل ــیون های تخصص ــیون، در کمیس ــن کمیس ــی در ای بررس

ــد. ــی می آی ــه صحــن علن ــت ب ــز بررســی خواهــد شــد و در نهای نی

در  کشــمیر  مــردم  راهپیمایــی  بــه  یــورش  بــا  هنــد  پلیــس 
منطقــه »بــدگام«، »ســید حســن الموســوی الصفــوی«، رئیــس 
دســتگیر  را  منطقــه  ایــن  شــیعیان«  شــرعی  »انجمــن   حــزب 

کرد.
بــه گــزارش »کشــمیر آبــزرور«، پلیــس هنــد بــا یــورش بــه راهپیمایــی 
الموســوی  حســن  ســید  »بــدگام«،  منطقــه  در  مــردم کشــمیر 
الصفــوی، یکــی از اعضــای بلندپایــه جنبــش آزادی کشــمیر و رئیــس 
 »انجمــن شــرعی شــیعیان« را بــا تعــدادی از همراهانشــان بازداشــت 

کرد.
ــر کشــمیری  ــن رهب ــزارش، پیــش از بازداشــت ای ــن گ ــر اســاس ای ب
ســید حســن از مــردم خواســته بــود تــا بــه ســخنان رهبــران مقاومــت 

گــوش بســپارند.
او اظهــار داشــت: این بــار مــا یــک قــدم هــم پــس نخواهیــم کشــید؛ 

زیــرا تاکنــون بیــش از ۵0 شــهید داده ایــم.
ــدی  ــات هن ــه مقام ــیده ک ــان آن فرارس ــه داد: زم ــن ادام ــید حس س
ــازه  ــد و اج ــه بپذیرن ــورد مناقش ــه م ــک منطق ــوان ی ــمیر را به عن کش

ــد. ــذار کنن ــه واگ ــن منطق ــردم ای ــه م ــری را ب تصمیم گی
کشــمیر پــس از قتــل »برهانــی وانــی«، وارد دور جدیــدی از مبــارزات 

بــا هنــد شــده اســت.
طــی 2۵ روز اخیــر، نزدیــک بــه 60 نفــر شــهید و بالــغ بــر 3000 نفــر نیــز 

در درگیــری بــا نیروهــای هنــدی مجــروح شــده اند.

نشست های کور ورشکستگان سیاسی با ضرب پول عربستان
دیدار محمود عباس با سرکرده منافقان در پاریس

 الیحه برنامه ششم توسعه 
در 3۵ ماده، تقدیم مجلس شد

 بازداشت رهبر شیعیان کشمیر 
توسط نیروهای امنیتی هند

با دستور قاضی سراج صورت می گیرد:
بررسی فوری موضوع هدایت تحصیلی 

در سازمان بازرسی کل کشور



کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

از  یکــی  نجومــی،  حقوق هــای  بحــث   
سرویس اقتصاد

دامون رشیدزاده

در  ایــران  رســانه های  داغ  بحث هــای 
ــوان گفــت  ــت می ت ــه جرئ ــوده اســت و ب ــر ب ماه هــای اخی
هــر روز می تــوان خبــری را در ایــن زمینــه در روزنامه هــای 
کشــور یافــت؛ امــا در کنــار حقوق هــای نجومــی درآمدهــای 
نجومــی ای قــرار دارنــد کــه آن گونــه کــه بایــد و شــاید مــورد 
ــار هــم شــخصی  ــد و هــر ب توجــه رســانه ها قــرار نمی گیرن
ــادات  ــه ای از انتق ــا هجم ــد، ب ــت می کن ــاره صحب  در این ب

از سوی آن صنف روبه رو می شود. 
واقعیــت ایــن اســت کــه نابرابــری درآمــد هــر چنــد در همه 
دنیــا وجــود دارد، بــه هیــچ وجــه زیبنــده کشــوری کــه نــام 

جمهــوری اســامی را بــا خــود یــدک می کشــد، نیســت. 
ــص  ــکان متخص ــد پزش ــان، درآم ــات در جه ــق تحقیق طب
ــر کشــور  ــد ســرانه ه ــر درآم ــا ۴ براب ــور متوســط ۳ ت به ط
اســت؛ امــا در ایــران اوضــاع به گونــه ای دیگــر رقــم خــورده 
ــه  ــن زمین ــار شــفاف و روشــنی در ای ــد آم ــر چن اســت. ه
وجــود نــدارد، امــا بــا نگاهــی بــه درآمــد روزانــه بســیاری از 
پزشــکان متخصــص در ایــران، بــه راحتــی می تــوان دریافــت 
ــردم  ــا م ــه ب ــا در مقایس ــه نه تنه ــر از جامع ــن قش ــه ای ک
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد، بلک ــی  دارن ــای نجوم ــادی درآمده ع
همــکاران خــود در ســطح جهــان )آن هــم بــا درآمــد ریالــی 

ــد. ــل دالر( هــم درآمــد بســیار بیشــتری دارن در مقاب
 شفافیت درآمدها

یکــی از مزیت هــای کشــورهای پیشــرفته، فضــای بــاز 

ــق  ــی از مصادی ــا، یک ــفافیت درآمده ــت. ش ــی اس اطاعات
ــک  ــا ی ــد ب ــما می توانی ــال ش ــوان  مث ــت؛به  عن ــن ادعاس ای
ــاف  ــد اصن ــوق و درآم ــزان حق ــه می جســت وجوی ســاده ب
ــد. درســت  ــدا کنی ــژه پزشــکان دســت پی ــه  وی ــف، ب مختل
ــرای  ــرد زحمــات و مشــقات بســیاری ب ــک ف ــه ی اســت ک
متحمــل  پزشــکی  رشــته  از  فارغ التحصیلــی  و  ورود 
ــی کــه  ــه اذعــان پزشــکان متخصــص ایران می شــود، امــا ب
در کشــورهای پیشــرفته در حــال خدمــت هســتند، حقــوق 

ــر همــکار خــود در خــارج  یــک پزشــک در ایــران چنــد براب
ــت. ــور اس از کش

 جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی
جلوگیــری  بــرای  معمــوال  پیشــرفته،  کشــورهای   در 
ــدی  ــای درآم ــن دهک ه ــی بی ــکاف طبقات ــش ش از افزای
کــم و زیــاد جامعــه، از نــرخ تصاعــدی مالیــات بــر درآمــد 
ــتر از  ــای بیش ــه درآمده ــه ای ک ــود. به گون ــتفاده می ش اس
ــر میانگیــن درآمدهــای جامعــه، از نرخ هــای بســیار  10 براب

بیشــتر مالیــات مثــل 65 تــا 80 درصــد برخــوردار خواهنــد 
شــد. 

بنابرایــن شــاغان ایــن کشــورها، انگیــزه ای بــرای فعالیــت 
ــای ســنگین  ــارف و پرداخــت مالیات ه بیشــتر از حــد متع
ــی  ــام مالیات ــف نظ ــل ضع ــه دلی ــران ب ــا در ای ــد؛ ام  ندارن
و دولــت، آحــاد افــراد جامعــه به راحتــی از ایــن منبــع 
ــه خــود  ــه  نوب ــن امــر ب درآمــدی محــروم می شــوند کــه ای
باعــث افزایــش شــکاف طبقاتــی و تبعــات اجتماعــی آن در 

جامعــه می شــود.
ــری  ــا جبهه گی ــکان ب ــاد پزش ــد زی ــواره درآم ــد هم ــر چن ه
ایــن قشــر مواجــه بــوده و وزارت بهداشــت و نظــام پزشــکی 
ــا  ــد، ام ــود دارن ــکاران خ ــی از هم ــون چرای ــت بی چ حمای
ــر  ــال های اخی ــکی در س ــش پزش ــتباهات فاح ــار اش اخب
ــور  ــکی کش ــازوکار پزش ــر س ــارت ب ــزوم نظ ــده ل ــث ش باع

ــود. ــاس می ش ــی احس ــر زمان ــش از ه بی
 اگــر پزشــکی امــروزه از طبابــت بــه ســمت تجــارت 
بی توجهی هــا  همین گونــه  نتیجــه  داده،  مســیر   تغییــر 
و نظارت هــای کدخدامنشــانه در ســال های گذشــته اســت. 
شــفافیت درآمدهــا و کســب مالیــات منصفانــه بــر اســاس 
ــه عنــوان  ــه عنــوان یــک نیــاز، بلکــه ب ــه ب درآمــد، امــروز ن
امــری ضــروری بــرای آینــده اقتصــاد ایــران مطــرح اســت. 
امیدواریــم مجلــس بــا همــکاری دولــت فعلــی یــا دولــت 
آینــده در نهایــت راهــکاری اساســی بــرای حــل ایــن مشــکل 

مطــرح کنــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از درآمد پزشکان در ایران

طبابت یا تجارت؟

معــاون وزیــر صنعــت از ارائــه پیشــنهاد طــرح تغییــر 
تعطیــات آخــر هفتــه بــه منظــور افزایــش تعامــات 
ــارت  ــت: تج ــر داد و گف ــا خب ــا دنی ــران ب ــاری ای تج
ــم  ــر ه محــروم از ۴ روز کاری اســت و در ۳ روز دیگ

ــق وجــود دارد. ــاف اف اخت
ــل  ــه دلی ــت: ب ــی راد گف ــه افخم  ولی ال
ــران  ــه در ای ــر هفت ــات آخ ــه تعطی اینک
ــه تشــکیل  را روزهــای پنجشــنبه و جمع
ــز  ــا نی ــد و ســایر کشــورهای دنی می دهن
شــنبه و یکشــنبه را تعطیــل هســتند 
عمــا در امــر تجــارت خارجــی، ۴ روز در 
هفتــه را بــدون داشــتن کوچک تریــن 

ــه  ــم ک ــپری می کنی ــا، س ــا دنی ــرای کار ب ــی ب فرصت
ــدگان  ــه صادرکنن ــه متوج ــی ک ــاس زیان ــن اس ــر ای ب
 و تجــار کشــور اســت، آمارهــای تجــارت خارجــی 

را نیز دچار مشکل می کند.
 معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: 

حتــی در ۳ روز باقی مانــده از هفتــه نیــز کــه بــه 
صــورت کامــل، فرصــت کار کــردن بــا اروپایی هــا 
وجــود دارد، بــه دلیــل اختــاف افــق، بعضــی ســاعات 
را از دســت می دهیــم و نمی توانیــم بــا خارجی هــا 
تماســی داشــته باشــیم؛ بنابرایــن در طرحی کــه وزارت 
ــت  ــه دول ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
ــم  ــت کردی ــت، درخواس ــرده اس ــه ک ارائ
تــا تغییــر تعطیــات صــورت گیــرد و بــه 
تجــارت خارجــی کشــور کمــک کنــد. 
ــا کشــور اســامی  ــا تنه ــی اســت م گفتن
ــه  ــنبه و جمع ــه در آن پنجش ــتیم ک هس
هفتــه  آخــر  تعطیــات  عنــوان  بــه 

می شــود. محســوب 
بــود کــه  اســامی  آخریــن کشــور  افغانســتان   
پنجشــنبه و جمعــه در آن تعطیــات آخــر هفتــه 
ــاه پیــش  ــد م ــز چن محســوب می شــد کــه آن هــا نی

ــع ــد. ربی ــر دادن ــا را تغیی ــن روزه ای

طرح تغییر تعطیالت به دولت رفت
ــور  ــران آب در کش ــاد بح ــام ابع ــا اع ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
گفــت: عمــق چاه هــا بــرای برداشــت آب از 50 متــر بــه ۲50 

متــر رســیده اســت. 
رحیــم میدانــی بــا اعــام برداشــت 58 میلیــارد متــر مکعــب 
ــی گفــت:  ــت اســتاندارد ســفره های زیرزمین بیشــتر از ظرفی

طــی ســال های گذشــته، حــدود 115 میلیــارد 
ــی  ــای زیرزمین ــت آب ه ــب از ظرفی ــر مکع مت
از  عمــده ای  بخــش  و  کردیــم  اســتفاده 
ــق ناشــی  ــا در بعضــی مناط نشســت زمین ه

ــوده اســت.  ــن مســئله ب از همی
ــاره  ــا اش ــرو ب ــر نی ــای وزی ــاون آب و آبف مع
ــتفاده  ــور و اس ــران آب در کش ــاد بح ــه ابع ب

ــار داشــت: متأســفانه  ــی اظه ــه از ســفره های زیرزمین بی روی
ــت  ــا برداش ــی آب ب ــع زیرزمین ــته مناب ــال های گذش در س
بی رویــه 86 درصــدی روبــه رو بــوده اســت؛ حــال آنکــه 

ــت.  ــد اس ــی ۴0 درص ــت از آب زیرزمین ــتاندارد برداش اس
ایــن  کوتاه مــدت  در  بتــوان  اینکــه  امــکان  افــزود:  وی 

برداشــت را بــه اســتاندارد جهانــی رســاند، بســیار کــم اســت؛ 
ــن  ــترده ای ــده و گس ــای پیچی ــا برنامه ه ــم ب ــا داری ــا بن ام

ــانیم.  ــد برس ــه 60 درص ــت کم ب ــزان را دس می
معــاون آب و آبفــای وزارت نیــرو گفــت: طبیعــت، هوشــمند 
ــد؛  ــان می ده ــش نش ــا واکن ــر نامایمت ه ــت و در براب اس
ــل  ــاب آوری و آســتانه تحم ــزان ت ــر می ــا اگ م
منابــع آب را رعایــت کنیــم، می توانیــم هــزاران 
ســال از ایــن منابــع اســتفاده کنیــم. وی اظهار 
ــد  ــور، ۲5 درص ــی آب در کل کش ــت: ِپرت داش
ــه  ــوط ب ــد آن مرب ــا 18 درص ــه تقریب ــت ک اس
متأســفانه  اســت.  آب  انتقــال  شــبکه های 
ــم  ــبکه و ک ــرات ش ــه تعمی ــودن هزین ــاد ب زی
ــدان در ایــن  ــودن تعرفه هــای آب، باعــث شــده نتــوان چن ب

ــه تغییــری ایجــاد کــرد.  معادل
میدانــی در پایــان یــادآور شــد: حــل مســئله بحــران آب در 
کشــور، مســتلزم اجمــاع نخبــگان کشــور و نــگاه چندبعــدی 

ــع بحــران آب اســت. ایســنا ــه راه حل هــای رف آن هــا ب

ــرخ  ــوز ۴.6 درصــد از ن ــرخ رشــد قیمــت مســکن، هن ــد ن کارشناســان معتقدن
تــورم کمتــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل اقــدام بــه خریــد مســکن هنــوز دیــر نشــده 
ــول کــه نگــران  ــاد ناظــر پ ــوان نه ــه عن اســت. از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی ب
ــه ایــن طــرف توصیــه  جهــش قیمــت مســکن اســت، از انتهــای ســال قبــل ب
می کنــد خریــدارن مصرفــی وارد بــازار شــوند. البتــه ایــن بانــک اعــام می کنــد 
کــه قیمــت مســکن بــه کــف رســیده؛ امــا کارشناســان معتقدنــد تــا زمانــی کــه 
قــدرت خریــد متقاضیــان مصرفــی بــه قیمــت مســکن نرســد و همچنیــن نــرخ 
رشــد قیمــت مســکن بــه تــورم نزدیــک نشــود، نمی تــوان ادعــا کــرد کــه قیمــت 
مســکن بــه کــف واقعــی رســیده اســت. در ایــن خصــوص فرشــید پورحاجــت، 
ــش  ــون افزای ــاخص هایی همچ ــت: ش ــازان گف ــری انبوه س ــون سراس ــر کان دبی
۳0 درصــدی فــروش اوراق مســکن، نمی توانــد مــاک خــروج از رکــود مســکن 
ــده  ــت ش ــاک ثب ــمی ام ــات رس ــداد معام ــی، تع ــاخص واقع ــرد. ش ــرار گی ق
ــه  ــوز افزایــش چشــمگیری در ایــن مــورد مشــاهده نمی شــود. ب اســت کــه هن
گفتــه کارشناســان، اقتصــاد ایــران معمــوال 7 تــا 8 مــاه قبــل و بعــد از انتخابــات 
ــا توجــه بــه رکــود  ریاســت جمهــوری وارد رکــود می شــود.  بــه همیــن دلیــل ب
ــات  ــا پــس از انتخاب ــازار ت ــن ب ــی می شــود ای ــی بخــش مســکن پیش بین فعل

ریاســت جمهــوری ســال 1۳۹6 از رکــود خــارج نشــود. ایســنا

ــی  ــا، قراردادهای ــه ایتالی ــوری ب ــفر رئیس جمه ــان س ــام و در جری ــس از برج پ
ــس  ــید. رئی ــا رس ــه امض ــور ب ــن کش ــران و ای ــن ای ــرم بی ــت چ ــوزه صنع در ح
انجمــن صنایــع چــرم ایــران، آخریــن وضعیــت پیگیــری اجــرای ایــن قراردادهــا 
ــکل  ــک پروت ــدن ی ــته ش ــه بس ــاره ب ــا اش ــر ب ــن زاده دلی ــرد. حس ــریح ک را تش
ــار  ــا اظه ــران و ایتالی ــن ای ــرم بی ــت چ ــوزش در صنع ــش آم ــکاری در بخ هم
ــه  ــران ب ــاری ای ــت تج ــوری و هیئ ــفر رئیس جمه ــان س ــن کار در جری ــرد: ای ک
ایتالیــا انجــام شــد. کارهــای اولیــه آن انجــام شــده، امــا بــا ســرعت بســیار کمــی 
پیــش مــی رود؛ چــرا کــه بودجــه و ســرفصل آن مشــخص نیســت. وی بــا بیــان 
ــه  ــه اقدامــی در ایــن زمینــه، نیازمنــد بودجــه اســت، ادامــه داد: ب اینکــه هرگون
 هــر حــال در بودجه هــای دولــت، منابعــی بــرای آمــوزش در نظــر گرفتــه شــده 
و می تــوان گفــت آمــوزش وظیفــه دولــت اســت، نــه بخــش خصوصــی. رئیــس 
انجمــن صنایــع چــرم ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه مــا بــه عنــوان تشــکل 
صنعــت چــرم، هماهنگــی ایــن اقدامــات اســت، بیــان کــرد: بــر همیــن اســاس 
ــا کــه در صنعــت چــرم پیش روســت، کارهــا  ــد کشــور ایتالی  مــا توانســتیم مانن
را پیگیــری و زمینــه را بــرای بســتن ایــن پروتــکل فراهــم کنیــم. حســن زاده دلیر 
ــرای انجــام ایــن کار اظهــار کــرد: بســتگی دارد کــه  ــاره بودجــه مــورد نیــاز ب درب

ســطح کار در چــه حــدی باشــد. خبــر فارســی

ــی  ــده مبن ــث مطرح ش ــاد مباح ــی وزارت جه ــبزی و صیف ــر س ــر کل دفت مدی
بــر آب بــر بــودن کشــت هندوانــه را غیرکارشناســی خوانــد و گفــت: کشــت ایــن 

ــم انجــام شــده اســت.  ــه صــورت دی ــر بیشــتر ب محصــول در ســالیان اخی
اینکــه  اینکــه بحث هــای زیــادی مبنــی بــر  حســن خدنگــی بــا بیــان 
ــد ــرف می کن ــادی را مص ــت آن آب زی ــت و کش ــر اس ــی آب ب ــه محصول  هندوان

ــا غیرکارشناســی و نادرســت  ــن مباحــث کام ــار داشــت: ای مطــرح شــده، اظه
ــم در بعضــی مناطــق  ــه صــورت دی ــن محصــول ب اســت. وی گفــت: کشــت ای
کشــور انجــام می شــود کــه همیــن مســئله نشــان می دهــد تولیــد هندوانــه بــه 
آب کمــی نیــاز دارد. مدیــر کل دفتــر ســبزی و صیفــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه صــورت  ــز بیشــتر ب ــر نی ــن محصــول در ســالیان اخی ــه کــرد: کشــت ای اضاف
 دیــم انجــام شــده اســت. خدنگــی برنامه هــای آینــده وزارت جهــاد کشــاورزی 
را بــرای تولیــد هندوانــه مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار داشــت: مــا در نظــر داریــم 
ــم؛  ــش دهی ــرد در واحــد ســطح را افزای ــر کشــت را کاهــش و عملک ســطح زی
ضمــن اینکــه بــرای افزایــش عملکــرد، اســتفاده از ارقــام پرمحصــول در دســتور 
کار مــا قــرار دارد. مدیــر کل دفتــر ســبزی و صیفــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه هــدف مــا کاهــش هزینه هــای تولیــد و افزایــش ســود اقتصــادی 
ــاد  ــی وزارت جه ــن راســتا سیاســت کل ــرای کشــاورزان اســت، گفــت: در همی ب
ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــی، کاه ــبزی و صیف ــوالت س ــرای محص ــاورزی ب  کش

و افزایش عملکرد است. مهر

نرخ رشد مسکن هنوز از تورم کمتر است

قیمت مصوب شکر، ۲۵۲۰ تومان است
ــا ۳۰۰ هــزار تــن شــکر در بنــادر خبــر داد و گفــت:  ــدن ۲۰۰ ت نایب رئیــس انجمــن صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر از معطــل مان

وشــی محســوب می شــود. ــازار تخلــف اســت و گرانفر ــه قیمــت بیشــتر از ۲۵۲۰ تومــان در ب وش شــکر ب فــر

در قاب تصویر

وزارت جهاد آب بر بودن کشت هندوانه را رد کردپروتکل چرمی ایران و ایتالیا در انتظار بودجه

حتما بخوانید!
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نوع ارز

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

 سیاسی کاری 
در حوزه اقتصاد مقاومتی، حرام است

 رئیــس کمیســیون آمــوزش 
ــورای  و تحقیقات مجلس ش
بایــد  گفــت:  اســامی 
حــوزه  در  سیاســی کاری 
ــرام  ــی را ح ــاد مقاومت اقتص
ــا  ــم ب ــا ه ــه ب ــم و هم بدانی
هــر تفکــری، بایــد حتــی در 
ــی  ــاد مقاومت ــر اقتص ــه فک ــم ب ــات ه ــان انتخاب زم
باشــیم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در همایــش 
بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن و همایــش حامیــان 
حقــوق مصرف کننــده در کرمــان بــا بیــان اینکــه 
اســتان کرمــان قابلیت هــای مــادی و معنــوی زیــادی 
دارد و بایــد از ســرمایه های انســانی اســتان اســتفاده 
ــه  ــر نهفت ــی در کوی ــای بزرگ ــزود: ظرفیت ه ــم، اف کنی
اســت و اگــر آن هــا را بــه کار بگیریــم، بخــش زیــادی 
ســرمایه از حــوزه صنعــت گردشــگری، وارد کشــور 
می شــود. زاهــدی تصریــح کــرد: در حــوزه گردشــگری 
ــه  ــی ب ــی و مذهب ــر تاریخ ــان از نظ ــای کرم قابلیت ه
مراتــب بیــش از قابلیت هایــی اســت کــه در یــک 
کشــور وجــود دارد و صنعــت گردشــگری آن هــا بســیار 
ــی کاری در  ــد سیاس ــرد: بای ــان ک ــق دارد. وی بی رون
ــا  حــوزه اقتصــاد مقاومتــی را حــرام بدانیــم و همــه ب
ــات  ــد حتــی در زمــان انتخاب ــا هــر تفکــری بای هــم ب

هم به فکر اقتصاد مقاومتی باشیم.

آزادسازی سهام عدالت
بــا  مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی 
بیــان اینکــه حتــی یــک روز هــم در آزادســازی ســهام 
عدالــت تأخیــر صــورت نگرفتــه اســت، می گویــد: 
ــوز  مجمــع تعــدادی از شــرکت های واگــذار شــده، هن
ــت  ــم باب ــم بگویی ــه نمی توانی ــده؛ درنتیج ــزار نش برگ
یــک میلیــون تومــان ســهمی کــه بــه شــهروندان تعلــق 
ــد  ــورت خواه ــازی ص ــزان آزادس ــه می ــا چ ــه ت گرفت
ــخص  ــزان آن مش ــال می ــان س ــا پای ــا ت ــت؛ ام گرف
خواهــد شــد. ســید جعفــر ســبحانی دربــاره آزادســازی 
ــری  ــه تأخی ــت: هیچ گون ــت گف ــهام عدال ــود س و س
ــاده؛ ســهام  ــاق نیفت ــت اتف در آزادســازی ســهام عدال
عدالــت مطابــق 10 ســاله دوره مالــی خــود جلــو رفتــه 
اســت. مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی 
هیچ گونــه  فعــا  ســهام  ایــن  خاطرنشــان کــرد: 
ــوع  ــن موض ــا ای ــدارد. م ــروش ن ــد و ف ــت خری  قابلی
ــم. در نتیجــه شــهروندان تحــت  را بارهــا تذکــر داده ای
تأثیــر افــرادی کــه می گوینــد ســهام خــود را بــه 
ــد؛  ــرار نگیرن ــد ق ــول بگیری ــدر پ ــد و این ق ــا بدهی م
برگه هــای ســهام عدالــت صرفــا برگــه شناســایی 
ــهام  ــدر س ــراد چق ــد اف ــخص می کن ــه مش ــت ک اس
دارنــد. عــاوه بــر اینکــه خریــد و فــروش ایــن ســهام 
غیرقانونــی اســت؛ آن کســی کــه خریــدار اســت، ضــرر 
می کنــد؛ چــرا کــه ایــن ســهام هنــگام آزادســازی بــه 
ــزی  ــتاد مرک ــتم س ــه در سیس ــت ک ــردی اس ــام ف ن

ــت شــده اســت. ــت ثب ســهام عدال

 پیش بینی تقاضای خودرو 
در سال ۱۴۰۴

ســال 1۴0۴ تقاضــای خودروهــای ســبک شــامل 
ــون و ۳00  ــه ۲ میلی ــران ب ــازار ای ــت در ب ســواری و وان
ــای  ــی تقاض ــید. پیش بین ــد رس ــتگاه خواه ــزار دس ه
ــی و متناسب ســازی  ــرای یــک کاالی صنعت موجــود ب
از  یکــی  آن،  تقاضــای  بــا  یــک محصــول  تولیــد 
ــعه  ــه توس ــن برنام ــرای تدوی ــی ب ــای اصل پیش نیازه
هــر صنعــت اســت. در ایــن زمینــه پیش بینــی میــزان 
تقاضــای خــودرو در 10 ســال آینــده در ســند »اهــداف 
و سیاســت های توســعه صنعــت خــودرو در افــق 
1۴0۴«، صــورت گرفتــه اســت. بــر اســاس ایــن ســند 
کــه در ســال های اخیــر تدویــن شــده و ویرایــش 
دوم آن در ســال 1۳۹۳ صــورت گرفتــه اســت، میــزان 
ســواری  )شــامل  ســبک  خودروهــای   تقاضــای 
و وانــت( در ســال 1۴0۴ معــادل ۲ میلیــون و ۳00 
هــزار دســتگاه خواهــد بــود. در ایــن ســند پیش بینــی 
شــده کــه در ســال 1۴0۴ معــادل ۲ میلیــون دســتگاه 
از تقاضــای خودروهــای ســبک در داخــل ایــران تولیــد 
شــده و ۳00 هــزار دســتگاه خــودرو نیــز از طریــق 
واردات تأمیــن خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ســال گذشــته )1۳۹۴( کمتــر از یــک میلیــون دســتگاه 
ــد  ــد ش ــران تولی ــودرو در ای ــتگاه( خ ــزار دس )۹76 ه
و بــرای ســال جــاری )1۳۹5( نیــز هدف گــذاری 
ــون و ۳00 هــزار دســتگاه خــودرو از  ــک میلی ــد ی تولی
ســوی وزارت صنعـــت، معــدن و تجــارت صــورت گرفته 

اســت.

انتصاب معاون جدید در وزارت اقتصاد
اقتصــاد در حکمــی حســین میرشــجاعیان  وزیــر 
اقتصــادی  امــور  معــاون  بــه ســمت  را  حســینی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی منصــوب کــرد. در 
ــه  ــر ب ــت: نظ ــده اس ــجاعیان آم ــم میرش ــن حک مت
تعهــد، تخصــص، دانــش و توانمندی هــای ارزنــده 
بــه ســمت  ایــن حکــم  بــه موجــب  جنابعالــی، 
می شــوید.  منصــوب  اقتصــادی«  امــور  »معــاون 
»حســین میرشــجاعیان حســینی«، عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه تهــران اســت و ســوابقی چــون 
ــاد  ــی اقتص ــئول هماهنگ ــاد، مس ــر اقتص ــاور وزی مش
مقاومتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و همچنیــن 
مدیــر کل دفتــر پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار 
را در کارنامــه خــود دارد. گفتنــی اســت پیــش از ایــن 
شــاپور محمــدی ایــن پســت را در اختیــار داشــت کــه 
بــا تصویــب شــورای عالــی بــورس، جایگزیــن محمــد 

فطانت فــرد در ســازمان بــورس شــد.

  پایتخت فوالد ایران 
میزبان نهمین نمایشگاه فوالد

نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ریخته گــری،  متالــورژی 
صنایــع  و  معــادن  فــوالد 
وابســته در تاریــخ 1۲ تــا 15 
مردادمــاه در محــل برگــزاری 
نمایشــگاه های بین المللــی 
برگــزار  اصفهــان  اســتان 
ــورژی،  ــی متال ــگاه بین الملل ــن نمایش ــود. نهمی می ش
ریخته گــری، فــوالد، معــادن و صنایــع وابســته در 
برگــزاری  محــل  در  مردادمــاه   15 تــا   1۲ تاریــخ 
ــار  ــان در کن ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل نمایش

پل تاریخی شهرستان برگزار می شود.
نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  ســال  نهمیــن  در   
اصفهــان،  اســتان های  از  مشــارکت کننده   ۹۳
آذربایجــان  و  تهــران خراســان رضــوی، مازنــدران 
شــرقی و یــک مشــارکت کننده خارجــی از کشــور 
ــر  ــزار مت ــاحت 8 ه ــه مس ــی ب ــتان در فضای هندوس
توانمندی هــای  جدیدتریــن  نمایــش  بــه  مربــع 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت های  می پردازنــد.  خــود 
توکافــوالد،  هلدینــگ  هرمــزگان  فــوالد  اصفهــان 
ریخته گــری  صنایــع  جهــان،  نقــش  فــوالد  آتیــه 
ســپاهان فــوالد آتشــگاه، شــرکت فــوالد سفیددشــت 
چهارمحــال و بختیــاری، فــوالد امیرکبیــر کاشــان، 
اصفهــان، مهندســی  ریخته گــری  شــرکت صنایــع 
الکترواپتیــک  صنایــع  فوالدتکنیــک،  بین المللــی 
شــاخص ترین  از  آمــل  ذوب  فوالدیــن  و  صاایــران 
 مشــارکت کنندگان ایــن دوره نمایشــگاه متالــورژی 

و ریخته گری اصفهان خواهند بود. 
ــی  ــا تمام ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــور ش حض
ــب  ــود در قال ــه خ ــاری و زیرمجموع ــرکت های اقم ش
ــه ویژگی هــای  یــک ســالن یــک هــزار متــری از جمل

ــت.  ــگاه اس ــن دوره از نمایش ای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه زمینه ه ــاالن کلی ــدان و فع عاقه من
ــد  ــوالد می توانن ــری و ف ــورژی، ریخته گ ــت متال صنع
در ســاعات بازدیــد 16 تــا ۲۲ تاریــخ مذکــور بــه 
ــورژی  ــی متال ــگاه بین الملل ــن نمایش ــد از نهمی بازدی
وابســته  صنایــع  و  معــادن  فــوالد،  ریخته گــری، 

ــد. بپردازن

 احیای واحدها تولیدی 
راهکار دولت برای ایجاد اشتغال

ــس  ــن و ســامان در مجل ــردم شــهرکرد، ب ــده م نماین
ــدی  ــا تولی ــای واحده ــت: احی ــامی گف ــورای اس ش
متوقــف شــده و ایجــاد زمینــه فعالیــت بیشــتر 
بــا ظرفیــت پائیــن کار می کننــد  واحدهایــی کــه 
افزایــش  رونــد  در  دولــت  راهکارهــای  جملــه  از 
ــت.  ــتغال اس ــه اش ــاد زمین ــب ایج ــه مرات ــد و ب تولی
اردشــیر نوریــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصلی تریــن 
مشــکل کشــور، معضــل بیــکاری اســت، اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه تمامــی امکانــات کشــور بــه منظــور 
گشــایش ایــن گــره، رونــق تولیــد و بــه مراتــب ایجــاد 

ــت.  ــده اس ــیج ش ــدار بس ــتغال پای اش
در  ســرمایه گذاری  حجــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رســیده  خــود  حــد  بــه کمتریــن   داخــل کشــور 
ــر  ــور ب ــل کش ــه داخ ــی ب ــرمایه گذار خارج و ورود س
ــود  ــای موج ــی و تحریم ه ــائل بین الملل ــاس مس  اس
ــه  ــبت ب ــور نس ــر کش ــم ب ــای حاک ــن فض و همچنی
ــن  ــی ای ــزود: تمام ــت، اف ــاد نیس ــی زی ــط خارج رواب
ــه دســت هــم داده و موجــب رکــود  عوامــل دســت ب
مزمــن در کشــور شــده اســت. نوریــان بــا بیــان اینکــه 
ــوالد سفیددشــت در یــک دشــت ممنوعــه  طراحــی ف
 صــورت گرفتــه اســت، خاطرنشــان کــرد: طراحــی 
و راه انــدازی این گونــه صنایــع کــه نیــاز بــه آب فــراوان 

دارد، نبایــد در یــک دشــت ممنوعــه صــورت گیــرد.

پیک مصرف برق، شبانه شد
روز در  مصــرف  پیــک  پیاپــی  هفتــه  دو  از   پــس 
ــا ثبــت رقــم ۴5 هــزار و ۴۴۳  ــرق کشــور ب مصــرف ب
مــگاوات، شــبانه شــد. پــس از دو هفتــه و بــه  دنبــال 
کاهــش نســبی دمــای هــوا و البتــه تعطیــات ۳ روزه 
ــرف ۴5  ــت مص ــا ثب ــرق ب ــرف ب ــک مص ــور، پی کش
هــزار و ۴۴۳ مــگاوات شــبانه شــد و یــک هــزار و ۹۴۴ 
مــگاوات از پیــک روز در مصــرف بــرق پیشــی گرفــت. 
همچنیــن میــزان کل مبــادالت بــرق نیــز بــه یــک هــزار 
و 688 مــگاوات رســید کــه از ایــن میــزان یــک هــزار و 
۳17 مــگاوات صــادر و ۳71 مگاوات وارد شــده اســت. 
ــبانه  ــی ش ــره نیروگاه ــزان ذخی ــن، می ــر ای ــاوه ب ع
ــگاوات  ــزار و ۴56 م ــورد ۲ ه ــت رک ــا ثب ــز ب ــور نی کش
ــی  ــره نیروگاه ــورد ذخی ــگاوات از رک ــزان 50 م ــه می ب

روزانــه پیشــی گرفــت.

حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
نماینــده مــردم نــور و محمودآبــاد در مجلــس میــزان 
 دریافــت حقــوق نماینــدگان مجلــس را 5 میلیــون 
و ۲00 هــزار تومــان اعــام کــرد و گفــت: برخــی از 
داشــتند  دیگــری  مســئولیت های  نماینــدگان کــه 
ماننــد اســاتید و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه 
کــه وارد مجلــس شــدند، مختــار هســتند همــان 
ــد.  ــت کنن ــد را دریاف ــوق جدی ــا حق ــی ی ــوق قبل حق
افشــای  از  پــس  کــرد:  اظهــار  اســماعیلی  علــی 
ــت  ــت دس ــن فرص ــی، ای ــی نجوم ــای حقوق فیش ه
ــا نحــوه و چگونگــی پرداخت هــا و دریافت هــای  داد ت
 مســئوالن، مدیــران ارشــد، شــرکت ها و... بررســی 
پیگیــر  دولــت  تخلــف،  مــوارد  ضمــن کشــف  و 
شــود.  دریافت هــا  و  پرداخت هــا  ســقف  تعییــن 
ــا  ــه خیلی ه ــی ک ــرایط فعل ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــزود: ای ــتند، اف ــت هس ــدک دول ــه ان ــاج یاران محت
ــد و مســأله داری اســت و بایــد  حقوق هــا کار بســیار ب
تأییدکننده هــای ایــن پرداخت هــا مؤاخــذه شــوند.

برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی
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ــان  ــدن و تجــارت اســتان کرم رئیــس ســازمان صنعــت، مع
گفــت: در اســتان کرمــان تاکنــون نزدیــک بــه 300 واحــد دارای 
ــهیل  ــروه تس ــق کارگ ــه از طری ــم ک ــی کردی ــکل را بررس  مش
و رفــع موانــع تولیــد بــه بانک هــا معرفــی شــدند؛ ایــن 
ــار بــرای ســرمایه  واحدهــا بیــش از 410 میلیــارد تومــان اعتب
ــع  ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــاز دارن ــردش نی در گ
روز  بزرگداشــت  همایــش  در  ســلطانی زاده«  »محمــود 
صنعــت و معــدن و همایــش حامیــان حقــوق مصرف کننــده 
ــم  ــرایط تحری ــته ش ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــان اظه  در کرم
ــی را داشــتیم و نفــت  ــی موادمعدن و افــت قیمت هــای جهان
ــرای  ــت ب ــه دول ــی ک ــن قیمــت خــود رســید؛ قول ــه  کمتری ب
خــروج از رکــود داده بــود، بــه دلیــل ایــن مشــکالت بــا کمــی 

تأخیــر در حــال اجراســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
در اقتصــاد کشــور نزدیــک بــه 40 درصــد اســت، افــزود: 
ــک  ــه نزدی ــط ک ــک و متوس ــای کوچ ــه واحده ــد ب ــرر ش مق
ــت  ــش از 83 درصــد اشــتغال صنع ــزار واحــد و بی ــه 80 ه ب
را دارنــد، توجــه شــود. ســلطانی زاده تصریــح کــرد: بــه دلیــل 
ــه  ــم ب ــت تحری ــه عل ــر ب ــال های اخی ــه در س ــی ک بحران های
ــل  ــارت را متحم ــترین خس ــا بیش ــن واحده ــد، ای ــود آم  وج

و تعداد زیادی تعطیل و راکد شدند.

  طرح های وزارت صنعت و معدن
ــدن  ــت و مع ــای وزارت صنع ــی از طرح ه ــرد: یک ــان ک وی بی
شناســایی 10 هــزار واحــد کوچــک و متوســط بــود کــه بــه دلیل 
ــد.  ــادی شــده بودن ــی دچــار مشــکالت زی ــع مال  فقــدان مناب
ایــن طــرح در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مصــوب 
شــد کــه نقدینگــی مــورد نیــاز ایــن واحدهــا، بــه مبلــغ 12 هزار 
میلیــارد تومــان تأمیــن شــود؛ ایــن امــر بــه شــرط همراهــی 
ــت ــازمان صنع ــس س ــود. رئی ــق می ش ــی محق ــام بانک  نظ

ــان  ــتان کرم ــت: در اس ــان گف ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج مع
ــی  ــکل را بررس ــد دارای مش ــه 300 واح ــک ب ــون، نزدی تاکن
کردیــم کــه از طریــق کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه 
بانک هــا معرفــی شــدند؛ ایــن واحدهــا بیــش از 410 میلیــارد 

ــد. ــاز دارن ــرای ســرمایه در گــردش نی ــار ب تومــان اعتب
 خروجی مناسبی را از بانک ها نگرفته ایم

وی افــزود: هنــوز خروجــی مناســبی را از بانک هــا نگرفته ایــم 
ــک  ــه بان ــی ب ــورد معرف ــته ایم از 90 م ــط توانس ــون فق و تاکن

ــار  ــی در کن ــتم بانک ــر سیس ــم. اگ ــد کنی ــرارداد را منعق 3 ق
 ایــن طــرح نباشــد، هرگــز نمی توانیــم کار واحدهــای کوچــک 
و متوســط را بــه انجــام برســانیم. ســلطانی زاده تصریــح کــرد: 
در صورتــی کــه بــا همــکاری بانک هــا ایــن 410 میلیــارد 
تومــان بــه واحدهــا اعطــا شــود، 12 هــزار شــغل پایــدار و 1200 
ــال  ــان در س ــتان کرم ــود. اس ــاد می ش ــد ایج ــتغال جدی اش
ــع  ــروه رف ــد و کارگ ــره واح ــه پنج ــش از 60 جلس ــته بی گذش
موانــع تولیــد را بــا 352 مصوبــه داشــته کــه نیمــی از مصوبات 

اجرایــی شــده اســت.
 افت قیمت جهانی مواد معدنی

ــان  ــدن و تجــارت اســتان کرم رئیــس ســازمان صنعــت، مع
اظهــار کــرد: در بخــش معــدن بــه دلیــل افــت قیمــت جهانــی 
مــواد معدنــی، در ســال قبــل دچــار مشــکالت فراوانــی شــدیم 
و شــرکت های بــزرگ اســتان بــه دلیــل دارایی هــا و مدیریــت 
ــر  ــت س ــکل پش ــدون مش ــال 94 را ب ــتند س ــوی، توانس ق
ــام  ــه ارق ــز ب ــره وری و افزایــش اســتخراج نی ــد و در به بگذارن
ــه  ــن شــرکت ها در صــادرات ب ــد. ای چشــمگیری دســت یابن
ــوق  ــت حق ــه رعای ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــل کرده ان ــی عم خوب
مصرف کننــده خاطرنشــان کــرد: واحدهایــی بــا رقابتــی کــردن 
 تولیــد، توانســته اند حقــوق مصرف کننــده را رعایــت کننــد 

و بهترین نظارت و بازرسی، همین تولید رقابتی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان خبر داد:

بررسی وضعیت 300 واحد صنعتی دارای مشکل  استان کرمان

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: رونــد احــداث 
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
تخصیــص اعتبــارات در ســال جــاری شــتاب می گیــرد. 
هم اکنــون  داشــت:  اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 

اعتبــارات ســاخت ایــن منطقــه اقتصــادی 
رونــد  و  می کنــد  پیــدا  تخصیــص 
ــه اقتصــادی شــتاب  ــن منطق ســاخت ای
ــارات زیرســاختی  ــرد. امســال اعتب می گی
چهارمحــال  اقتصــادی  ویــژه   منطقــه 
و بختیــاری تخصیــص پیــدا می کنــد. 
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
از  بهره بــرداری  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره 
ــژه اقتصــادی، شــاهد توســعه  ــه وی منطق

اســتان خواهیــم بــود، عنــوان کــرد: راه انــدازی منطقــه ویــژه 
اقتصــادی چهارمحــال و بختیــاری، نقــش مهمــی در جــذب 
ــرد: در  ــد ک ــتان دارد. وی تأکی ــن اس ــه ای ــرمایه گذاران ب س

ســال گذشــته 15 میلیــارد ریــال اعتبــار بــه ایــن منطقــه ویژه 
اقتصــادی اختصــاص پیــدا کــرده اســت و امســال نیــز حدود 
10 میلیــارد ریــال بــه ایــن منطقــه اختصــاص پیــدا می کنــد. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه عنــوان کــرد: 
 منطقــه ویــژه اقتصــادی چهارمحــال 
در  اســتان  ورودی  در  بختیــاری  و 
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــهر ق ــه فرخ ش منطق
می توانــد  اقتصــادی  منطقــه  ایــن 
نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال در 
ــن اســتاندار  ــد. همچنی ــا کن ــه ایف منطق
چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح تونــل 
زره در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــه  ــت: ب ــر داد. وی گف ــده خب ــال آین س
دنبــال ایــن هســتیم کــه امســال بــرای ایــن پــروژه، اعتبــار 
تخصیــص پیــدا کنــد و ظــرف مــدت یــک ســال دیگــر ایــن 

ــنا ــد. ایس ــرداری برس ــه بهره ب ــل ب تون

استاندار چهارمحال و بختیاری:
روند احداث منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری شتاب می گیرد

جلســه هماهنگــی بزرگداشــت دهــه کرامــت در اســتان 
اصفهــان بــا حضــور دبیر شــورای هماهنگی ســتاد بزرگداشــت 
دهــه کرامــت کشــور برگــزار شــد. حجت االســالم و المســلمین 
ــه  ــت ده ــی بزرگداش ــه هماهنگ ــی در جلس ــا ارزان حبیب رض

کرامــت در اســتان اصفهــان بــه ارائــه 
گزارشــی از برگــزاری جشــنواره ملــی امــام 
ــان اشــاره  ــه الســالم( در اصفه رضــا )علی
کــرد و گفــت: خاســتگاه انقــالب اســالمی 
ــن  ــداوم ای ــرای ت ــود و ب ــجد ب ــران مس ای
انقــالب، حفــظ مســاجد الزم اســت. مدیــر 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
بــا مســجد  ارتبــاط  و  انــس   اصفهــان 
ــت  ــی دانس ــای فرهنگ ــه فعالیت ه  را الزم

الســالم(  )علیــه  الحجــج  ثامــن  حضــرت  گفــت:  و 
می فرماینــد: َفــِإنَّ النَّــاَس َلــْو َعِلُمــوا َمَحاِســَن کاَلَِمَنــا 
ــا؛ اگــر مــردم محاســن کالم مــا را بشــنوند، قطعــا از  َبُعوَن الَتَّ

مــا تبعیــت می کننــد. آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد، 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان نیز در 
ایــن جلســه جشــن ها و عزاداری هــا را زمانــی مفیــد دانســت 
کــه رشــد فکــری و اجتماعــی ایجــاد کنــد و خاطرنشــان کــرد: 
مــا بــه دنبــال فرصت هایــی بــرای انجــام 
ــی  ــه یک ــتیم و ده ــی هس ــف دین وظای
از ایــن فرصت هاســت. امــام جمعــه 
اصفهــان افــزود: جشــن و عــزاداری کــه 
روح والیــت را در دل مخاطبــان خــود 
احیــا نکنــد، رشــد فکــری و معنــوی 
نخواهــد داشــت. امــام جمعــه اصفهــان 
زمان شناســی را الزمــه یــک مســلمان 
بصیــر دانســت و اظهــار داشــت: برگــزاری 
امــا  اســت؛  الزم  توزیــع شــیرینی  و  جشــن، چراغانــی 
ــدارد؛ بنابرایــن در برنامه هــای دهــه کرامــت  بصیرت افزایــی ن

ــید.ایمنا ــردم باش ــرت م ــش بصی ــال افزای ــه دنب ب

با حضور امام جمعه اصفهان صورت گرفت:
برگزاری جلسه هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در اصفهان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای شماره های 
ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
است  ذیل محرز گردیده  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تصرفات مفروزی 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 
پرونده  کالسه   139560302018001568 شماره  رای  نیست.1-برابر  دادگاه  به 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  طالبی  سعید  آقای   391114402018002017
4536 صادره از خرزوق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه 
از پالک 320 اصلی  به مساحت 358.40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه2-برابر 
رای شماره 139560302018001569 کالسه پرونده 391114402018002018 آقای 
علیرضا فروغی فرزند محمود بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان نسبت به 
از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 358.40متر مربع  سه دانگ مشاع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوارشماره:37/05/473/الف/م به تاریخ 95/05/04

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان درنظرداردجلسه 
مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 940436 آقای اکبرشیخ علیه آقای محمد 
حیدری به نشانی اصفهان –میدان مرکزی میوه وتره بار-تاالر6-غرفه 1 مبنی بر 
مطالبه مبلغ 1/182/772/580 ریال بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی 
واجرایی مبلغ 59/588/629 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه مورخ 
95/6/11 ساعت 9 الی 9/30صبح در محل این اجرا )خیابان نیکبخت غربی – 
مجتمع اجرای احکام حقوقی وخانواده – طبقه سوم – واحد5( جهت فروش 
22/93 حبه از 72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی 10408/738 بخش 5 ثبت به 
نشانی اصفهان – خ مشتاق دوم – جی شیر-محله سنجوانمره – خ اصلی امام 
خمینی پالک 87که اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد باوصف کارشناسی 
زیر که مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید.طالبین خرید5روز قبل 
دوم – جی  اصفهان-خ مشتاق  نشانی  نشانی  به  توانند  مزایده می  از جلسه 
بازدید  نمایندوازآن  مراجعه  خمینی  امام  اصلی  –خ  سنجوانمره  محله   – شیر 
وباتودیع 10%قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
مزایده  برنده  مزایده  قیمت  باالترین  پیشنهاددهنده  نمایند  شرکت  جلسه  در 
مورد  باشد.اوصاف  می  علیه  محکوم  برعهده  اجرایی  های  هزینه  بود  خواهد 
مزایده براساس نظریه کارشناس:ملک موردنظر عبارت است از منزل مسکونی 
دو طبقه مستقل از یکدیگری می باشد که دارای عرصه به مساحت 184/21 
مترمربع واعیانی به زیربنا در حدود 220 متر مربع وباقدمت حدود 2 ساله می 
باشداین ملک شماال وجنوبا مجاور گذر وشرقا وغربا مجاور ملک همسایه می 

بلوک  تیرچه  وسقف  آرمه  بتن  موردنظرباسازه  مسکونی  منزل  باشدسایرموارد 
در دوطبقه )طبقه60- وطبقه فوقانی (بصورت تمام کاربا نمای آجری وپنجره 
های آلومینیومی وشیشه های تک جداره رفلکس وحیاط سازی شده ودارای 
یک پارکینگ مسقف در حال بهره برداری می باشد.هردوطبقه دارای اتاقهای 
خواب وپذیرایی وآشپزخانه اپن مجهز به کابینت ام.دی .اف )باکف سرامیک 
توسط  طبقات  باشدکف  می  بهداشتی کامل  شده(وسرویسهای  وبدنه کاشی 
سرامیک وسایرسطوح توسط گچ دو گچه نقاشی شده وبعضا کناف کاری ودکور 
بندی شده پوشیده است )به همراه تزئینات موردنیاز ونورپردازی های الزم(نوع 
گرمایش این ملک توسط بخاری گازی وسرمایش توسط کولرآبی تامین شده 
است .مشخصات ثبتی :شش دانگ ملک موردنظر دارای یک جلد سندمالکیت 
به شماره چاپی 354682 وبه شماره 10408/738 ثبت در دفتر امالک 412 
در صفحه 65 به شماره ثبت 81362 واقع در بخش 5ثبتی اصفهان به مالکیت 
آقای محمد حیدری سنجوانمره فرزند محمود می باشد ارزشیابی :باتوجه به 
قضیه)شامل:موقعیت-دسترسی- در  گذار  تاثیر  عوامل  وکلیه  جهات  جمیع 

مساحت عرصه وزیربنای ساخته شده ونوع سازه مربوطه ونیزارزش مشترکات 
متعلقه وسایر(علی الخصوص میزان عرصه وتقاضای ملک به هنگام مباشرت 
مبلغ  به  موردنظر جمعا  منزل مسکونی  دانگ  ارزش شش  کارشناسی  امر  به 
می  نظر  واعالم  تومان(برآورد  )معادل سیصدونودمیلیون  ریال   3/900/000/000
گردد.مدیراجرایی احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان-شماره:13240/م الف

دادنامه 
شماره دادنامه:9509970354200664 

بایگانی  شماره  پرونده:9509980359500189  شماره   1395/04/26: تنظیم  تاریخ 
زارعان  علی  آقای  باوکالت  فرزندپرویز  950205 شاکی:آقای کامران خسروی  شعبه: 
فرزند حسن به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت شرقی جنب بانک ملی ابتدای کوچه 
متهم   8164843667 کدپستی  فوقانی  طبقه  راست  سمت  اول  پالک  شهیدلونی 
غیر  گردشکار:دادگاه  مال  اتهام:فروش  المکان   نشانی مجهول  به  :آقای مجیدگلیار 
مینماید.رای  رای  صدور  به  زیرمبادرت  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
مال  فروش  دائربر  اصفهان  ساکن  مجیدگلیارفرزندحسین  اتهام  دادگاه:درخصوص 
پارک گل  روبروی  رباط دوم  واقع در اصفهان خ  120 متری  آپارتمان  غیر)یکدستگاه 
باوکالت  فرزندپرویز  خسروی  کامران  شاکی  شکایت  دوم(موضوع  طبقه  محمدی 
علی زارعان نظربه محتویات پرونده کیفر خواست دادسرای عمومی وانقالب اصفهان 
تصویر مصدق مبایعه نامه های ارائه شده که داللت بر فروش آپارتمان مذکور توسط 
متهم در تاریخ 1391/9/10 به شاکی وسپس در تاریخ 1391/11/16 به اشخاص ثالث 
)شهال کریمی واکبرنیکومنش(دارد تصویر دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان عدم حضور متهم علیرغم ابالغ های مکرردر جلسات رسیدگی جهت 
نامبرده به شرح  بنظر دادگاه بزهکاری  دفاع وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده 
فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
وپرداخت  تعزیری  حبس  سال  هفت  تحمل  به  را  نامبرده  وکالهبرداری  اختالس 
مورخ  قرارداد  معامله  ثمن  )معادل  نقدی  جزای  تومان  میلیون  وشصت  دویست 
نمایددر خصوص رد مال ثمن اخذ  1391/11/16( در حق صندوق دولت محکوم می 
شده از خریداران موضوع قرارداد اخیرالذکر نظربه عدم طرح شکایت دادگاه باتکلیفی 
مواجه نیست این رای غیابی محسوب وظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد./ک
 احمدرضانجفی – رئیس شعبه 116 دادگاه کیفری دو اصفهان – 

شماره:13279/م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت / هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  و پس  تسلیم  امالک محل  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1 ـ برابر رای شماره 139560302023000175 مورخ 95/2/29 آقای سید محمد 
حسن دخت دستجردی به شماره شناسنامه 43222 کد ملی 1280857811 صادره 
از اصفهان فرزند جالل بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 177/58 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 6060 اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 
مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/04/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/11 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ـ امیرحسین صفائی 
    11490/ م الف

آگهی مزایده اموال منقول
مزایده  جلسه  نظردارد  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  13دادگاه  شعبه  احکام  اجرای 
جبلی  زهره  علیه  بورونی  مصطفی  له   13 528/94ج  اجرایی  درخصوص کالسه  ای 
)خیاطی آفرودیت (به نشانی اصفهان خیابان پروین اعتصامی خیابان معراج خیابان 
زرین کوب جنب سوپر امیرخانم جبلی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/641/231 ریال بابت 
االجرای  حق  ریال   1/000/000 ومبلغ  واجرایی  دادرسی  وهزینه  ریال   – خواسته  اصل 
خیابان  اجرا  این  محل  در  9تا10 صبح  95/6/11 ساعت  تاریخ  5شنبه  روز  در  دولتی 
نیکبخت جنب بیمه پارسیان ساختمان اجرای احکام شعبه حقوقی طبقه دوم واحد6 
ارزیابی گردیده ونظریه  ریال   8/000/000 به مبلغ  توسط کارشناس رسمی دادگستری 
توانند  می  خرید  برگزارنماید.لذاطالبین  واقع گردیده  طرفین  تعرض  از  مصون  وی 
زرین کوب  خیابان  پروین  خیابان  اصفهان  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5
جنب سوپر امیر نزد حافظ اموال حمیدرضا سلمانی از آن بازدیدوبا سپردن 10%قیمت 
علیه می  برعهده محکوم  اجرایی  مزایده خواهدبود هزینه های  برنده  قیمت  به  پایه 
میان  کارگاهی  خیاطی  چرخ  1.یکدستگاه  مزایده  موضوع  مال  اموال  باشد.لیست 
 8/000/000 مبلغ  به  ومتعلقات که  210370012باپایه  سریال  شماره  به   typical دوز 
 – اصفهان  حقوقی  13دادگاه  شعبه  احکام  اجرایی  است.مدیر  ارزیابی گردیده   ریال 

شماره:13241/م الف
دادنامه

شماره   1395/03/31  : تنظیم  تاریخ   9509973653500454  : دادنامه  شماره 
کالسه  پرونده  شعبه:940838  بایگانی  شماره   9409983653500820  : پرونده 
دادگستری شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  9409983653500820 شعبه سوم 
عباسعلی  آقای   : خواهان   9509973653500454 شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان 
به نشانی  اله  ادیبی فرزند حبیب  بهادر  آقای  با وکالت  اکبر  هدایت کلیشادی فرزند 
 31 واحد   3 طبقه   5 ماکان  مجتمع  دادگستری  روبروی  نیکبخت  خیابان  اصفهان 
خوانده :آقای رهام ابوذری فرزند قلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 
وجه بابت... 2. مطالبه حق الوکاله به در خواست وکیل 3. مطالبه خسارات دادرسی 
4. فسخ قرار داد در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه سوم دادگاه 
پرونده  و  تشکیل  ذیل  امضا کننده  تصدی  به  فالورجان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه مورد اشاره باالازدفتر واصل و تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه 
با بررسی اوراق پرونده و محتویات آنها، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای عباسعلی هدایت کلیشادی فرزند اکبر با وکالت آقای بهادر 
ادیبی به طرفیت آقای رهام ابوذری فرزند قلی به خواسته اعالم بطالن قرار داد مورخ 
867/19 به لحاظ مستحق للغیر بودن )که در اولین جلسه دادرسی از اعالم فسخ به 
این خواسته تغیر یافته ( و مطالبه غرامت آن به انضمام خسارات دادرسی – با این 
توضیح که وکیل خواهان در اظهارات خود بیان داشته موکل وی ملک موضوع قرار داد 
نامه جعلی  از خوانده خریداری کرده که متوجه شده در خوانده بر اساس وکالت  را 
شماره 115661-86/2/25، ملک موضوع دادخواست را که متعلق به فردی بنام آقای 

شکر هللا مختاریان می باشد و بدین جهت تقاضای رسیدگی را دارد که دادگاه با توجه 
به شرح یادشده 2. تصویر مصدق قرار داد مورد اشاره  اظهارات وکیل خواهان   .1 به 
که بیانگر انتقال ملک موضوع دادخواست به خواهان می باشد 3. محتویات پرونده 
کالسه 920826 ک / 102 فالورجان و نامه شماره 2081-87/3/8 حفاظت اطالعات 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان که موید جعلی بودن وکالت نامه مورد اشاره 
و در نهایت تعلق ملک به آقای مختاریان و مالک نبودن خوانده نسبت به ملک مزبور 
نکردن الیحه دفاعی  ارسال  و  باشد 4. حاضر نشدن خوانده در جلسه رسیدگی  می 
خود )شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری( – دعوی خواهان را وارد دانسته ، مستند 
امور مدنی  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  به مواد 198، 519 قانون 
مصوب 1379- مواد 365-390 و 391 قانونی مدنی مصوب 1307 و رای وحدت رویه 
شماره 733-93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم به اعالم بطالن قرار 
داد مورخ 86/7/19 به جهت مستحق للغیر بودن و الزام خوانده به پرداخت خسارت 
تاریخ  تا   86/7/19 تاریخ  از  مزبور  داد  قرار  ثمن  برای  نظر  مورد  مبلغ  تادیه  تاخیر 
مسترد شدن به خواهان )حسب اعالم وکیل مدافع خواهان( که عبارتست از : مبلغ 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا تاریخ 92/5/16 مبلغ هشتصد میلیون ریال تا 
تاریخ 1/ 92/12 – مبلغ سیصد میلیون ریال تا تاریخ 93/4/20 و مبلغ پانصد میلیون 
با شاخص  تاریخ 93/3/27 که در زمان اجرا توسط اجرای احکام متناسب  تا  ریال 
به عنوان غرامت – مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت و  تورم محاسبه می شود 
سه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ سه میلیون و شش هزار ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل خواهان را صادر و اعالم می دارد. رای صادر شده غیابی بوده 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و ظرف مدت 
بیست روز پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدید تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد./. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

فالورجان – محمد محمدی
دادنامه

شماره   1394/08/27  : تنظیم  تاریخ   9409973620201210  : دادنامه  شماره 
 -2209983620200641  : ها  پرونده  شماره   910594092-649  : شعبه  بایگانی 
9109983620200590 خواهان ها 1. آقای حسن باغبانزاده ارانی . فرزند صفر علی 
به نشانی اران بلوار عاملی کوچه شهید محمودی حکمت 6 2. شرکت تجارت فیض 
آقای محمد رضا منفرد  با وکالت  با مدیر عاملی فیض هللا چک زهی  آسیا  گستر 
فرزند غالمرضا به نشانی مشهد بلوار کالهدوزنبش کالهدوز  1/17 ساختمان ایزوگام 
شرق طبقه دوم جنوبی واحد 3 دفتر وکالت خواندگان : 1. آقای عبداله برکت به 
به  آسیا  فبض گستر  تجارت  2. شرکت  قدیم  مرزنشینیان  جنب  بندرریگ  نشانی 
مدیریت فیض اله چک زهی 3. آقای فیض اله چک زهی فرزند عبد الحق همگی 
منزل مسکونی چپ  اولین  میدان  از  بعد   15 بلوار مصال مصالی  نشانی مشهد  به 
خیابان درب سبز رنگ منزل محمدی 4. آقای محمود رجبی به نشانی مشهد خ 
به نشانی  باغبان زاده  ابوذر  5. آقای  آباد بین 14-16 پالک 300  امیر  سرخس خ 
از چهارراه اول سمت چپ جنب کدپستی  بلوار شهید مطهری حکمت 6 بعد  آران 
8741657496 تجدید نظر خواسته : 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار : 

دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.
 -1  : طرفیت  به  زاده  باغبان  )ابوذر(  حسن  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای 
شرکت تجارت فیض گستر آسیا و آقایان 2- فیض اله چک زهی 3- محمود رجبی 
4- عبد اله برکت دائر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث که در 
مرحله تجدید نظر خواهی ارائه کرده با عنایت به عدم حضور شهود تعرفه خواهان 
از آنجا که دعوی مستدل به دلیل دیگری نمی باشد  در جلسه رسیدگی دادگاه و 
مستندا به مفهوم مخالف ماده 504 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره: 

5/22/95/261/م الف
دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل 

امیر حسین رزاقی

حتما بخوانید!
احداث تصفیه خانه فاضالب در ...

دوشنبه  11  مردادماه    1395
ـــمـــاره 215 ســـــال دوم             ݡسݒ

در شهر

 افتتاح دفتر نشاط و ورزشی 
شهرداری بهارستان

ــن  ــه نشــاط در بی  ایجــاد روحی

ــرد  ــن کارک شــهروندان اصلی تری
نشــاط  دفتــر  اســت.   ورزش 
و ورزشــی شــهرداری بهارســتان 
بــا حضــور شــهردار، اعضــای 
 شــورای اســالمی ایــن شــهر 
ــتداران  ــادی از دوس ــع زی و جم
ورزش در محــل پــارک دریاچــه زیتــون بــه بهره بــرداری 

رسید.
 حمیــد اشــرفی، مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری بهارســتان 
یکــی از الزامــات زندگــی مــدرن را آمــوزش مهارت هــای 
ــی  ــت: یک ــار داش ــت و اظه ــم دانس ــرل خش ــی و کنت  زندگ
از کارکردهــای مهــم ورزش، ایجــاد روحیــه شــادابی و نشــاط 
ــرای دســتیابی  ــه ب ــه کل جامع ــم آن ب ــا و تعمی در خانواده ه

بــه اصــل توســعه پایــدار اســت.
 وی همچنیــن افــزود: دفاتــر نشــاط و ورزش شــهر بهارســتان 
زیــر نظــر معاونــت فرهنگی اجتماعــی شــهرداری جهــت 
دسترســی آســان شــهروندان بــه وســایل ورزشــی بــه 
ــه کارت  ــا ارائ ــد ب ــهروندان می توانن ــید و ش ــرداری رس بهره ب
ــت ورزش  ــه خــود را جه ــورد عالق ــی، وســایل ورزشــی م مل

ــد. ــت کنن ــگان دریاف ــورت رای ــه ص ــرگرمی ب ــح و س تفری

 امدادرسانی به بیش از 3 هزار مصدوم 
در اصفهان

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
گفــت: کارشناســان اورژانــس پیش بیمارســتانی اصفهــان در 
تیرمــاه ســال جــاری بــه مصدومــان 3 هــزار و 784 حادثــه 
امدادرســانی  اســتان  جاده هــای  و  شــهرها  در  رانندگــی 
کردنــد. غفــور راســتین اظهــار کــرد: در تیرمــاه ســال جــاری 
ــان  تکنســین های اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اصفه
ــزار  ــه 3 ه ــدند ک ــزام ش ــت اع ــزار و 499 مأموری ــه 13 ه  ب
و 784 مــورد از ایــن مأموریت هــا مربــوط بــه حــوادث 
ــوده  رانندگــی و 9 هــزار و 715 مــورد حــوادث غیرتصادفــی ب
ــان  ــه کارشناس ــی ک ــوع تصادفات ــزود: از مجم ــت. وی اف اس
فوریت هــای پزشــکی بــه مصدومــان آن، امدادرســانی کردنــد 
2 هــزار و 745 مــورد در مناطــق شــهری و یــک هــزار و 39 

ــت. ــتان رخ داده اس ــای اس ــورد در جاده ه م
اورژانــس  تکنســین های  کــرد:  خاطرنشــان  راســتین   
امســال تیرمــاه  در  اصفهــان  اســتان   پیش بیمارســتانی 
 12 مصــدوم را کــه تمامــی عالئم حیاتــی خود را از دســت داده 
و در آســتانه مــرگ بودنــد، احیــا کردنــد و بــه 3 مــادر بــاردار در 

زایمــان کــودک خــود، یاری رســاندند.

اخبار کوتاه

 رئیس اداره امور آبفار فالورجان خبر داد:

 احداث تصفیه خانه فاضالب 
در روستای طاد و سهروفیروزان

کیمیای وطن
سمیه فکاری

رئیــس اداره امــور آب و فاضالب 
روســتایی شهرســتان فالورجــان 
گفــت: بــه همــت بانــک توســعه 
ــب تســهیالت  اســالمی و در قال
ــه فاضــالب  در دو روســتای طــاد و ســهروفیروزان تصفیه خان
ــزار ــه 21 ه ــی ب ــود. امین ــداث می ش ــال اح ــوط انتق  و خط

و پانصــد مشــترک آب و فاضــالب روســتایی ایــن شهرســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن میــزان حــدود 9.2 درصــد مشــترک 
آب و فاضــالب روســتایی اســتان را شــامل می شــود. امینــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه از 56 روســتای شهرســتان، 34 روســتا 
ــانی  ــع و آبرس ــتا تجمی ــع 19 و 15 روس ــب دو مجتم در قال
پالرتــگان  نودرآمــد،  روســتای   5 آب  افــزود:  می شــوند، 
کلیســان، دارافشــان و دارگان از مجتمــع 21 روســتای مبارکــه 

ــن می شــود.  ــه صــورت مشــترک تأمی ب
ــوان  ــه عن ــتا، ب ــانی 15 و 19 روس ــع آبرس ــه دو مجتم وی ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــانی شهرس ــم آبرس ــروژه مه دو پ
مجتمــع 15 روســتا بــا 4500 مشــترک و حــدود 13 هــزار نفــر 
جمعیــت بــا اجــرای خــط انتقــال از دو محــل درســال 89 از 
ــتا، دارای  ــع 19 روس ــد و مجتم ــری ش ــران آبگی ــهر پیربک  ش

11 هزار مشترک و حدود 30 هزار نفر است. 
بــه گفتــه وی بــا اجــرای خطــوط انتقــال آب از اشــترجان طی 
ــرداری  ــه بهره ب ــال 91 ب ــت آن در س ــاز نخس ــه ف ــاز ک دو ف
 رســید و فــاز دو و نهایــی آن در حــال اجراســت، تأمیــن 

و آبرسانی به روستاها در حال انجام است.
 امینــی قدمــت شــبکه ها، محدودیــت در تأمیــن منابــع 
ــع  ــن به موق ــص نیافت ــان، تخصی ــی و آب اصفه آب زیرزمین
شــرب  آب  از  احشــام  روزافــزون  اســتفاده  و   اعتبــارات 
تحــت  روســتاهای  بــه  آبرســانی  دغدغــه  مهم تریــن  را 

پوشــش شهرســتان عنــوان کــرد. 
نصــب  فالورجــان  فاضــالب  و  آب  امــور  اداره  رئیــس 
فشارشــکن دو زمانــه، در مــدار قــرار دادن مخــازن ذخیــره بــه 
منظــور مدیریــت فشــار، اصــالح و نوســازی تمامــی شــبکه ها 
و اصــالح و نوســازی انشــعابات 3 روســتا، تعویــض مــوردی 
ــوده ــاد ب ــا زی ــرات درآن ه ــتی و تعمی ــه نش ــبکه هایی ک  ش
 کاهــش زمــان رســیدگی بــه حــوادث، رفــع نشــتی مخــازن

کشــف و قطــع انشــعابات غیرمجــاز را مهم تریــن اقدامــات در 
راســتای کاهــش هدررفــت آب عنــوان کرد.

اخبار کوتاه
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عاطفه زنجیره ئی  فرزند حسین  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 12637 فرعی از 15190  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 588 دفتر 370 به شماره ثبت 70146 و به شماره 
چاپی مسلسل 0328887 ثبت و بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری 
انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 13482/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم احترام نوین   فرزند احمد  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 
مالکیت سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 12637 فرعی از 15190  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 146 دفتر 297 به شماره ثبت 54609و به شماره 
چاپی مسلسل 439314 ثبت و بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره 48115 مورخه 85/9/16 دفتر اسناد رسمی شماره 60 اصفهان مقدار دو دانگ آن به 
دیگری انتقال و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور 
سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به 
آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 13481/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

پالک شماره  مسکونی  تجاری  ساختمان  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر 
19/889 واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد 
حاتمی کلیشادی  فرزند علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است  . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/6/3 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد 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 
تا 30 روز پذیرفته  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  مطابق ماده 20 قانون ثبت 
خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/5/11 شماره : 302/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

جعفر  در  واقع   19/871 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
رای شماره  بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت  آباد کلیشاد بخش 9 
7012638-1394/10/21 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام 
آقای عبد اله درویشی  فرزند ذولفعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است  . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1395/6/11 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد 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 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/5/11 شماره : 299/م الف اکبر پور مقدم رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 19/890 واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اسحق یداله مقدم  فرزند ابوالقاسم و 
خانم نسرین زرین فر فرزند حسین بالسویه در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است  . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/6/4 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد 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 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/5/11 
شماره : 308/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 19/888 واقع درجعفر اباد 
فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید رضا حسینی 
شهرکی   فرزند سید احمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است  . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/6/2 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد 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 
تا 30 روز پذیرفته  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  مطابق ماده 20 قانون ثبت 
خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/5/11 شماره : 304/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 454 فرعی از 10 اصلی بخش چهار گلپایگان

آقای اسداله حیدری الیبدی فرزند سیراله  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پالک 10/454 
در گلپایگان بخش چهار که در صفحه 199 دفتر 16 امالک ذیل ثبت 1278  بنام اسداله 
حیدری الیبدی  فرزند سیراله ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر 
خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی 

شماره -  مورخ - - دفتر 2 در قبال مبلغ - -  ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 
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. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/11 شماره : 204/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  شود 
اداره  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  انتشار  از تاریخ  باشند. می توانند 
تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک  اخذ رسید  از  امالک محل تسلیم و پس  و  اسناد  ثبت 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای 
شماره 139560302023000498مورخ 1395/04/31 خانم نفیسه سادات رضیان   به شماره 
شناسنامه 48269کدملی 1282407007 صادره از اصفهان  فرزند سید علی  بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 10/38 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5056 الی 5070 
و 6386 الی 6389- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.

اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/25 

شماره : 13226 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی

خانم فریبا فردوسی فرزند رحمت اله   دادخواستی بطرفیت آقای / خانم حمید – مریم 
– منیره – ابراهیم – همگی منوچهری فرزندان – بخواسته که به این دادگاه ارجاع و به 
کالسه 931021  ح 1 ثبت و برای روز مورخ 95/6/15 ساعت 9 صبح  وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه 
مستندا به ماده 73 ق . آ . د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود با مراجعه به 
دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شود ، این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. شماره : 301/م الف مدیر 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950706 متهم  منصور امیر خانی فرزند محمد علی به اتهام 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی به امر رانندگی موضوع شکایت مهدی 
احمدی فرزند شمسعلی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی 
و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/6/18 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی به 
اتهام خود در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 
به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادیار شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب فالورجان / رحیمی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان زهره جعفری منش  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
1- صفیه سالمی مجارشین  2- مجتبی قائمی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و 
بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 150/95 
ثبت و برای تاریخ 95/7/6 ساعت 18 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 
ابالغ  به منزله  آگهی  این  انتشار  نمایند.  به دفتر شورا مراجعه  دادخواست و ضمائم آن 
محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 

5/22/95/259/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان زهره جعفری منش  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
1- صفیه سالمی مجارشین  2- مجتبی قائمی به مجتمع شورا های حل اختالف آران 
ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  از  و بیدگل تقدیم که پس 
3/196/95 ثبت و برای تاریخ پنج شنبه  95/7/8 ساعت 10 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 
اختالف شعبه سوم  رئیس شورای حل  الف  : 5/22/95/258/م  نمود. شماره  خواهد 

حقوقی آران و بیدگل  عباسعلی دهقانی
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مهدی شفائی مقدم  دارای شناسنامه شماره 6199728327به شرح دادخواست به 
کالسه 511/95/ش 1  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید رضا حسینی بیدگلی  بشناسنامه 161در تاریخ 94/12/22اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- مهدیه 
سادات حسینی بیدگلی با ش ش 6190119964 2- فاطمه سادات حسینی بیدگلی با ش 
ش6190050638  3- بهاره سادات حسینی بیدگلی با ش ش 6190019943 4- زینب 
سادات حسینی بیدگلی با ش ش 1022 دختران آن مرحوم 5- صدیقه حسینی بیدگلی 
به ش ش 160 همسر آن مرحوم 6- کبری خانم حسینی بیدگلی به ش ش 187 مادر 
آن مرحوم 7- سید آقا حسینی به ش ش 445 پدر آن مرحوم 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 نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :5/22/95/260/ م الف رئیس شعبه 

اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

 9409983657301036 : پرونده کالسه   : 9510103620203391 شماره  ابالغیه   شماره 
شماره بایگانی : 950025با با احترام : خواهان غالمحسین قربانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده علی معینی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 9409983657301036 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/17 و ساعت 12:00 تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده علی معینی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده علی معینی پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره  

:5/22/95/262/م الف 
آگهی احضار متهم

شماره در خواست: 9510463654900004 شماره پرونده : 9509983654900529 شماره 
بایگانی شعبه : 950618 تاریخ تنظیم: 1395/05/02 نظر به اینکه در پرونده کالسه د 3 ف 
متهم قاسم کریمی فرزند یداله به اتهام توهین ، تهدید با چاقو، تخریب خودرو ، ایراد ضرب 
و جرح عمدی ، ایجاد مزاحمت و سرقت موضوع شکایت ملیحه سادات شیرزادی فرزند 
سید اصغر مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله 
به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/6/6 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود 
در شعبه سوم دادیاری دادسرای عموی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسالی الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به 
منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. محمد حسین حیدری – دادیار 

شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351200038 شماره پرونده: 9209980351200105
شماره بایگانی شعبه : 920106تاریخ تنظیم: 1395/01/24 مشخصات محکوم لهم ردیف 1 
نام :بهنام    نام خانوادگی : عندلیبی  نشانی: اصفهان خ مسجد سید ک میر باقر بن بست 
اهنی پ 86 2- نام : فریدون نام خانوادگی : کاظمی نشانی : اصفهان خ حسین اباد ک 
خیر اللهی اخر کوچه منزل فالحپور  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علی    نام 
خانوادگی : جوزدانی  نشانی : اصفهان ترمینال کاوه تعاونی 15 مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : بابک نام خانوادگی: ابدالی نام پدر : بیژن 
نشانی : اصفهان – میدان جمهوری جنب پاسگاه 12 ساختمان جمهوری طبقه اول واحد 
4 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بهنام عندلیبی – فریدون کاظمی    محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه بدوی 
مربوطه 9409970351200449- - 9409970351201555 تصحیحی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته . 11/300/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/01/26 لغایت زمان وصول بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت )اجراییه شماره 9410420351200279 مورخ 
1394/08/09 کان لم یکن وبال اثر می باشد(  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 
حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون  انگیزه فرار  با  به هر نحو 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21  به 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.
) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 13234/ م الف  
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حجت اله 

انصاری
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351300227 شماره پرونده: 9409980351300967
شماره بایگانی شعبه : 941002تاریخ تنظیم: 1395/05/03 مشخصات محکوم له ردیف 1 
نام :سید سلمان    نام خانوادگی : گلستانها   نام پدر : سید اصغر    نشانی: اصفهان – 
خیابان آبشار اول – بن بست رضوان – مجتمع مسکونی آبشار – واحد 125 – پالک 125   
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: اسماعیل    نام خانوادگی : بیدرام نام پدر: اسماعیل    
نشانی : مجهول المکان    مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
نام : احمد  نام خانوادگی: انصاری نام پدر :عیدی  نشانی : اصفهان - میدان آزادی ابتدای 
هزار جریب ساختمان فراز طبقه اول واحد پنج – کدپستی : 8168633511 نوع رابطه : 
وکیل محکوم له / محکوم لهم سید سلمان گلستانها   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه  به  شماره 9510090351301574 و شماره دادنامه مربوطه 
آپارتمان موضوع دعوی به  9509970351300207 محکوم علیه محکوم است به تحویل 
خواهان و پرداخت مبلغ هفتاد و یک هزار و دویست و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان و همچنین به پرداخت روزانه دویست و پنجاه 
هزار ریال از تاریخ 94/6/30 تا زمان صدور حکم و پرداخت ششصد و هشتاد و شش هزار 
و دویست هزار و دویست و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/9/14 تا زمان تادیه آن در 
حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )حکم غیابی(   
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( شماره: 13259/ م الف  مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – فریبا شریعتی 
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهره عزیزیان  دارای شناسنامه شماره 237 به شرح دادخواست به کالسه 2281/95 
خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس عزیزیان بشناسنامه 470 در تاریخ 1395/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه اساسی به ش ش 62 نسبت 
با متوفی همسر  2- زهره عزیزیان به ش ش 237 نسبت با متوفی فرزند  3- مجتبی 
عزیزیان به ش ش 154 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : 13198/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای احمد رضا اخوان صراف  دارای شناسنامه شماره 2890 به شرح دادخواست به کالسه 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از   2240/95
شادروان محمد رسول اخوان صراف  بشناسنامه 1271974614 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- احمد  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
رضا اخوان صراف 2890 پدر   2- سعیده سید مهدوی 209 مادر و الغیر   اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13216/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1238  رستمیان    اشرف  خانم 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  2268/95خ 1 
که شادروان محمود فردیار  بشناسنامه 313 در تاریخ 1395/3/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس فردیار به ش 
ش 756 نسبت با متوفی فرزند    2- شراره فردیار به ش ش 1013 نسبت با متوفی 
فرزند 3- اشرف رستمیان به ش ش 1238 نسبت با متوفی همسر والغیر   اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13185/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان
اخطار اجرائی

آزاد    : نام پدر: حیدر شغل  نام خانوادگی: چلونگر   نام: رضا   مشخصات محکوم علیه: 
نام  غالمعلی  آقای  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی:بختیاری  نام پدر: حسین شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان  میدان 
به:به موجب رای شماره 92  تاالر 10 غرفه 12 – صادقی محکوم  بار  تره  و  مرکزی میوه 
تاریخ95/2/5 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/990/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 93/2/21 تا تاریخ وصول بر اساس نرخ بانک مرکزی 
و نیم عشر حق االجراء بپردازد/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:13168/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای رضا  نام خانوادگی: چلونگر  نام پدر: حیدر شغل : 
آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: آقای غالمعلی نام 

خانوادگی:بختیار  نام پدر: حسین شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: 
محکوم به:به موجب رای شماره 95 تاریخ95/2/5 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/990/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 
93/2/17 و نیم عشر حق االجرا ء بپردازد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:13169/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: آقای ایمان   نام خانوادگی: شیشه گر   نام پدر: عباس  
نام  عصمت   خانم  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی:بدیعی خوزانی با وکالت آقای کامران سعادت   نام پدر: حسین شغل : خانه دار   
نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان نیکبخت پشت ساختمان دادگستری مجتمع اداری 
نیکبخت طبقه 6 واحد 302 محکوم به:به موجب رای شماره 1069 تاریخ94/11/18 حوزه 20 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نود و 
پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )91/11/22( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.شماره:13171/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم خدیجه فرخ منشی   دارای شناسنامه شماره 190 به شرح دادخواست به کالسه 
2224/95خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد پرنده   بشناسنامه 68 در تاریخ 1395/2/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خدیجه فرخ منشی به ش 
ش 190 نسبت با متوفی همسر     2- آرش پرنده  به ش ش 43794نسبت با متوفی 
فرزند والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13210/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم شهرزاد مهجور   دارای شناسنامه شماره 709 به شرح دادخواست به کالسه 2212/95خ 
1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکوه 
خانم اشراقی    بشناسنامه 204 در تاریخ 1394/11/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شکوفه مهجور قلعه حسن آبادی 
به ش ش 157 نسبت با متوفی فرزند      2- سوسن مهجور به ش ش 1674 نسبت با 
متوفی فرزند 3- شهرزاد مهجور به ش ش 709 نسبت با متوفی فرزند 4- عزیز اله مهجور 
به ش ش 21196 همسر والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

13217/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فاطمه علی اکبر خیر آبادی   دارای شناسنامه شماره 54968 به شرح دادخواست 
به کالسه 2356/95 از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی صادقی     بشناسنامه 870 در تاریخ 94/10/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین 
صادقی 1270503561 فرزند       2- سمیه صادقی 1850 فرزند  3- سمانه صادقی 2702 
فرزند 4- فاطمه علی اکبری خیر آبادی 54968 همسر والغیر   اینک با انجام تشریفات 
یا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13200/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهره سبحانی    دارای شناسنامه شماره 301 به شرح دادخواست به کالسه 2261/95 
از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام 
صانعی بشناسنامه 243در تاریخ 95/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پیمان صانعی 127 فرزند       2- کیوان صانعی 
1157 فرزند   3- افسون صانعی 2216 فرزند 4- زهره سبحانی 301 همسر والغیر   اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13186/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهرا الهی     دارای شناسنامه شماره 67200 به شرح دادخواست به کالسه 2359/95 
از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن الهی  بشناسنامه 644در تاریخ 94/12/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا الهی 480 فرزند       2- محمود 
رضا الهی 12279 فرزند   3- زهرا الهی 67200 فرزند 4-  زهره الهی 4557 فرزند5- 
فاطمه بزرگ حداد 84 همسر والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 13201/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  به   24068 شماره  شناسنامه  دارای  قسامی   رضوان  خانم 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا    این  از   2252/95
دائمی  اقامتگاه   83/1/21 تاریخ  24067در  بشناسنامه  عبائی   شوکت  شادروان  که 
اله  سیف   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود 
قسامی  رضوان   -3 فرزند      24070 قسامی  زینب   -2 فرزند        24068 قسامی 
یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  فرزند   36242
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت 
واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ 
استان اختالف  حل  شورای  حقوقی   10 شعبه  رئیس  الف  13204/م   : شماره   شد. 

 اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  به   217 شماره  شناسنامه  دارای  بیگی   ایل  ساسان  آقای 
2242/95 خ 1 از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محبوبه رجائیان  بشناسنامه 1226در تاریخ 1395/3/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد ایل بیگی پور 
به ش ش 1273463846 نسبت با متوفی فرزند      2- سرور ایل بیگی پور به ش ش 
1271278758 نسبت با متوفی  فرزند   3- ساسان ایل بیگی پور به ش ش 217 نسبت 
با متوفی همسر 4- سروگل هرنجانی به ش ش 2224 نسبت با متوفی مادر والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13203/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان



انتقــاالت  شــاه ماهی فصــل نقــل و 
سرویس  ورزش
بردیا عباس زاده

تــور  در  ســرانجام  ایــران  فوتبــال 
ــابق  ــتاره س ــی، س ــان حاج صف ــاد. احس ــپاهان افت س
ســپاهان، روز گذشــته بــه طــور رســمی بــه تیــم 
ــان از داشــتن  ــا دســت منصوری ســابقش بازگشــت ت
خالــی همچنــان  باکیفیــت  چــپ  دفــاع   یــک 

 بماند. 
ــی  احســان حاج صفــی کــه بعــد از ســقوط تیــم آلمان
ــم جــدا شــد  ــن تی ــه دســته ســوم بوندســلیگا از ای  ب
نیــز  خواهانــش  اروپایــی  تیم هــای  بــا  و 
ســپاهان  بــه  نهایــت  در  نرســید،  توافــق   بــه 

بازگشت. 
ــازی  ــتقالل، تراکتورس ــای اس ــه از تیم ه ــی ک حاج صف
و ســپاهان پیشــنهاد همــکاری داشــت، درنهایــت 
ــال ها در آن  ــه س ــی ک ــگاه اصفهان ــئوالن باش ــا مس ب
حضــور داشــته بــه توافــق رســید. او صبــح روز گذشــته 
ــه باشــگاه ســپاهان  ــی ب ــرات نهای ــرای انجــام مذاک ب
ــه  ــن باشــگاه ب ــران ای ــا مدی ــدار ب رفــت و پــس از دی

ــی دســت یافــت. ــق نهای تواف
 فوتبال در ایران، فقط با سپاهان

حاج صفــی اولویــت خــود را بــر حضــور در فوتبــال 
ــی  ــنهاد خوب ــی پیش ــا وقت ــود؛ ام ــرار داده ب ــا ق اروپ
ــم  ــد، تصمی ــل نش ــی حاص ــد و توافق ــود ندی ــه خ را ب
گرفــت تیمــی را انتخــاب کنــد کــه از کودکــی رویاهــای 
ــخص  ــاال مش ــرد. ح ــت وجو می ک ــود را در آن جس خ

ــه  ــد ک ــت می گفتن ــپاهان درس ــران س ــود مدی می ش
ــرای ســپاهان  حاج صفــی قــول داده در ایــران فقــط ب

ــازی کنــد. ب
 بازگشت به روزهای طالیی

ســپاهان  ســرمربی  ویســی،  عبــدهللا  قطعــا 
خوشــحال بســیار  حاج صفــی  جــذب  از   هــم 

 است. 
ــی در فصــل  ــی حاج صف ــان جدای ــه از زم ســپاهانی ک
ــت  ــرد و در نهای ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــته دوران اف گذش
ــرار  ــگ پانزدهــم ق ــدی لی در نیمــه دوم جــدول رده بن
ــوش  ــتاره ملی پ ــن س ــت ای ــا بازگش ــاال ب ــت، ح گرف

ــرار  ــود را تک ــی خ ــای طالی ــا روزه ــت ت ــدوار اس  امی
کنــد. چیــزی کــه مشــخص اســت ســپاهان بــا 

شــد. خواهــد  قدرتمنــد  بســیار  حاج صفــی 
  ســپاهانی کــه بیشــتر نفراتــش در فصــل جــاری 
بــا  بازیکنــان جــوان تشــکیل می دهنــد، حــاال  را 
جــذب حاج صفــی بــار دیگــر بــه آینــده و کســب 
ــوان  ــا می ت ــدوار می شــود و قطع ــی امی ــوان قهرمان عن
 روی تیــم ویســی بــه عنــوان یــک مدعــی حســاب بــاز 

کرد.
 بازگشت در هفته سوم

بنــا بــر اعــالم منوچهــر نیک فــر، رئیــس هیئت مدیــره 

ــرای  ــروز ب ــی ام ــرارداد حاج صف ــپاهان، ق ــگاه س باش
ثبــت بــه ســازمان لیــگ خواهــد رفــت.

 از ســوی دیگــر ســپاهانی ها بایــد بــرای دریافــت 
ITC حاج صفــی نیــز اقــدام کننــد و اگــر مشــکل 
خاصــی پیــش نیایــد، او از هفتــه ســوم می توانــد 

ــد.  ــن کن ــر ت ــم را ب ــن تی ــن ای پیراه
تمریــن  بــه  هــم  امــروز  احتمــاال  حاج صفــی 
آغــاز  را  رســما کارش  تــا  مــی رود   طالیی پوشــان 

کند.
 گران ترین بازیکن ایران؟

ــا  ــرارداد او ب ــم ق ــی رق ــاره حاج صف ــر درب ــه مهم ت نکت
ســپاهان اســت. 

مؤثرتریــن  از  یکــی  کــه  صفــی  حــاج 
می آیــد  حســاب  بــه  ایــران  فوتبــال   بازیکنــان 
ــم  ــا رق ــت، قطع ــی اس ــم مل ــس تی ــن فیک و بازیک
درخواســت کــرده  ســپاهان  مســئوالن  از   زیــادی 

است.
 دربــاره او گفتــه می شــود بــه خاطــر ســپاهان از 
ــود  ــا نمی ش ــده، ام ــاه آم ــته هایش کوت ــی خواس برخ
او را یکــی از گران تریــن بازیکنــان فوتبــال بــرای لیــگ 

ــم.  شــانزدهم ندانی
بایــد منتظــر مانــد و دیــد بــا اعــالم رقــم قــرارداد حــاج 
صفــی از ســوی ســازمان لیــگ، آیــا او لقــب گران ترین 
ــا  ــرد ی ــس می گی ــی پ ــوی برزیل ــن را از ادینی  بازیک

خیر.

حاج صفی به خانه بازگشت

شاه ماهی در تور سپاهان

ــت:  ــتی گف ــیون کش ــکی فدراس ــه پزش ــس کمیت رئی
کمیتــه ویــژه پزشــکی زیــر نظــر فدراســیون پزشــکی 
ــدم  ــا ع ــور ی ــی حض ــرای بررس ــه زودی ب ــی ب ورزش
ــکیل  ــک تش ــی در المپی ــا یزدان ــور رض ــکان حض ام

می شــود. دکتــر تــورج ملک محمــدی بــا 
بیــان ایــن مطلب خاطرنشــان کــرد: کادر 
ــا توجــه  ــی کشــتی آزاد ب ــم مل ــی تی فن
ــت خــاص رضــا  ــت مصدومی ــه وضعی ب
ــی  ــک به تازگ ــتانه المپی ــی در آس یزدان
وی  بهبــودی  رونــد  دربــاره  گزارشــی 
بــرای فدراســیون پزشــکی ارســال کــرده 

ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــا در نهای ــه داد: ام ــت. وی ادام اس
ــرایط  ــیت ش ــکی و حساس ــیون پزش ــری فدراس پیگی
یزدانــی در المپیــک، ایــن کمیتــه ویــژه پزشــکی 
موضــوع را بررســی و بــه صــورت مســتقل اعــالم 
خاطرنشــان کــرد:  ملک محمــدی  می کنــد.  نظــر 
نه چنــدان رضایت بخــش اعضــای  ارزیابــی  پــس 

ــه  ــی ب ــا یزدان ــیب دیدگی رض ــت آس ــه از وضعی کمیت
ــتی آزاد  ــی کش ــم مل ــی تی ــکی، کادر فن ــاظ پزش لح
ــی خــود  ــا گــزارش نهای ــد روز فرصــت خواســته ت چن
ــر  ــه زودت ــا هرچ ــد ت ــه ده ــور ارائ ــه مذک ــه کمیت را ب
تصمیم گیــری  خــاص  مــورد  ایــن   در 
شــود. وی در پایــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ابعــاد  از  حساســیت های خاصــی کــه 
ــت  ــابقه مصدومی ــل س ــه دلی ــف ب مختل
ــود  ــدن وج ــک لن ــی در المپی ــا یزدان رض
ــز  ــی نی ــئوالن و کادر فن ــا مس دارد، قطع
ــدوم در  ــی مص ــور یزدان ــال حض ــه دنب ب
ــه  ــی ب ــرار یزدان ــورت اص ــتند و در ص ــک نیس المپی
حضــور در المپیــک و تأییــد کادر فنــی، خــودش 
بایــد مســئولیت ایــن موضــوع را بپذیــرد. کمیتــه 
 پزشــکی در ایــن خصــوص بــا نظــر کارشناســی 
ــد  ــر خواه ــالم نظ ــری اع ــه دیگ ــتقل از مالحظ  و مس

کرد. ربیع

نارضایتی کمیته پزشکی از وضعیت مصدومیت یزدانی
پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد: 
ــک  ــال کم ــازی فوتب ــه شفاف س ــا ب ــار قرارداده انتش
انتشــار  دربــاره  فنونــی زاده  مرتضــی  می کنــد. 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــان و مربی ــرارداد بازیکن ق

بــه اینکــه در تیــم فوتبــال مــا همــه 
ــرد،  ــان کاری صــورت می گی ــا پنه ــز ب چی
ــه  ــد ب ــا می توان ــغ قرارداده ــار مبال انتش
ــد.  ــک کن ــا کم ــال م ــازی فوتب شفاف س
پول هــای  کــه  کســانی  افــزود:  وی 
ــد، از انتشــار  ــت می کنن ــادی را دریاف زی
مبالــغ قراردادهــا ناراحــت می شــوند؛ 

دریافــت  را  کمتــری  مبالــغ  کــه  کســانی  ولــی 
ــه  ــد. البت ــوع ندارن ــن موض ــا ای ــد، مشــکلی ب می کنن
ایــن را فرامــوش نکنیــد کــه ایــن مبالــغ، مبلــغ 
پاداش هــا  و  آن هاســت  قــرارداد  در  شــده   درج 

و آپشن های دیگر نوشته نشده است.
 فنونــی زاده در ادامــه خاطرنشــان کــرد: البتــه در 

ورزش مــا اول فوتبــال، والیبــال و بعــد بســکتبال 
ــه  ــی اینک ــردر آمــدی هســتند؛ ول جــزو رشــته های پ
ــال صحبــت  ــاره درآمدهــای فوتب بخواهیــم فقــط درب
کنیــم، درســت نیســت. االن یــک پزشــک بــا خــودش 
می گویــد چــرا یــک فوتبالیســتی کــه 
ــد ســالیانه  ــدارد، بای ــم هــم ن حتــی دیپل

ــد.  ــت کن ــان دریاف ــارد توم ــک میلی ی
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر تعطیــالت 
ــن بازیکــن فقــط 6 مــاه  را کــم کنیــم، ای

ــد.  ــازی می کن ــش ب ــرای تیم ب
وی اضافــه کــرد: اگــر آقــای طاهــری 
قــرار بــود از جیــب خــودش بــرای تیــم پرســپولیس 
هزینــه کنــد، مطمئنــا بــه هــر بازیکنــی بیشــتر از یــک 

ــید. ــول نمی رس ــان پ ــون توم میلی
ــت کم  ــه دس ــم ک ــان می خواه ــط از بازیکن ــن فق  م
ــالل  ــد ح ــه می گیرن ــی ک ــا پول ــد ت ــازی کنن ــوب ب خ

باشــد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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نقل و انتقاالتاخبار کوتاه

تنها بوکسور ایران، عازم ریو شد
تنهــا  روزبهانــی،  احســان   
بازی هــای  در  ایــران  بوکســور 
المپیــک عــازم ریــو شــد. در 
ادامــه اعــزام تیم هــای ورزشــی 
ــای  ــزاری بازی ه ــل برگ ــه مح ب
تنهــا  امــروز   ،۲۰۱6 المپیــک 
بــا  همــراه  ایــران  بوکســور 
مقصــد  بــه  را  تهــران  دوچرخه ســواری،  تیــم  مســئوالن 
ریودوژانیــرو محــل برگــزاری ایــن دوره بازی هــا تــرک کردنــد. 
آرویــن معظمــی گــودرزی و میرصمــد  قــادر میزبانــی، 
ریــو  المپیــک  در  ایــران  رکابــزن  ســه   پورســیدی، 

هستند.

 برانکو: 

جایی برای بازیکن جدید نداریم
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــپولیس در پاس ــال پرس ــم فوتب ــرمربی تی س
مبنــی بــر جــذب بعضــی از بازیکنــان بــدون نظــر و مشــورت 
 بــا او خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر لیــگ شــروع شــده 
و مــا کادر بازیکنانمــان را تکمیــل کردیــم و جایی بــرای بازیکن 
جدیــد نداریــم. هیــچ بازیکنــی بــدون مشــورت بــا مــن وارد 
ــکان جذبشــان  ــان ام باشــگاه نشــده اســت. بعضــی بازیکن
ــارج از  ــه خ ــه ب ــم ک ــان ه ــن رضایی ــت. رامی ــود نداش وج
ــه باشــگاه های دیگــر ــان هــم ب  کشــور رفــت؛ برخــی بازیکن

 رفتند.
 مــن از تمــام کادر بازیکنانــم راضــی هســتم. بازیکنــان خوبــی 
در ایــران حضــور دارنــد کــه ایــن ثــروت فوتبــال ایــران اســت؛ 
بازیکنانــی کــه باعــث افزایــش ارزش لیــگ ایــران می شــوند. 
برانکــو در رابطــه بــا حضــور پرســپولیس در ســه جــام مختلف 
ــان  ــی و بازیکن ــم. کادر فن ــوع نمی ترس ــن موض ــت: از ای گف
خوبــی داریــم. شــما دیدیــد در بــازی بــا ســایپا چنــد بازیکــن 
تأثیرگــذار مــا ماننــد طارمــی و انصــاری و محرمــی و بازیکنــان 
ــام  ــه ج ــر س ــا از ه ــا م ــد؛ ام ــت بودن ــی روی نیمک خارج

ــم. ــر را می خواهی حداکث

 رامین رضائیان با ریزه اسپور
 فسخ کرد

بازیکــن پیشــین تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه بــه باشــگاه 
ــن  ــا ای ــراردادش را ب ــود، ق ــته ب ــه پیوس ــپور ترکی ــزه اس ری

ــرد. ــخ ک ــگاه فس باش
رامیــن رضائیــان بــا وجــود قــراردادی کــه بــا باشــگاه 
ــه  ــه ترکی ــدی طارمــی ب ــا مه ــراه ب پرســپولیس داشــت، هم
ــرد. او در  ــا ک ــرارداد امض ــپور ق ــزه اس ــگاه ری ــا باش ــه و ب رفت
حــال حاضــر بــه همــراه ایــن تیــم در اردوی اتریــش بــه ســر 

می بــرد.

آخرین اخبار نقل وانتقاالت اروپا
- لــوکاس لیــوا، هافبــک لیورپــول بــه زودی بــه گاالتاســرای 

خواهــد پیوســت. )میــرر(
ــه  ــا ب ــیده ت ــق رس ــه تواف ــون ب ــا اورت ــز ب ــلی ویلیام - اش
تبدیــل شــود.  تابســتان  در  تیــم  ایــن   اولیــن خریــد 

)دیلی میل(
- انــزو زیــدان، پســر زین الدیــن زیــدان مــورد توجــه 
و کارانــکا  دارد  قــرار  میدلزبــرو  برتــری  لیــگ  باشــگاه 
ــرد.  ــت بگی ــه خدم ــی ب ــورت قرض ــه ص ــد او را ب  می خواه

)اسکای اسپورتس(
بــرای  پونــدی  میلیــون   7۰ پیشــنهادی  ناپولــی   -
 جــذب مائــورو ایــکاردی بــه اینتــر ارائــه کــرده اســت. 

)گاتزتا دلو اسپورت(
- ســانتیاگو آریــاس، مدافــع آیندهــوون مــد نظــر چلســی 
اســت و انتظــار مــی رود در چنــد روز آینــده مذاکــرات بــرای 

جــذب او آغــاز شــود.  )ســان(
ــدز ــذب فرنان ــرای ج ــی ب ــا سوانس ــرات ب ــنال مذاک  - آرس
ــاز  ــاکر آغ ــه س ــینی مرت ــرای جانش ــم را ب ــن تی ــع ای مداف

ــان( ــت.  )س ــرده اس ک
ــانه  ــذب س ــال ج ــه دنب ــت ب ــه مدت هاس ــیتیزن ها ک - س
پدیــده شــالکه هســتند، حــال بیــش از پیــش ایــن انتقــال 

ــرر( ــد. )می ــل می دانن را محتم
ــم  ــوس، مهاج ــل ژس ــذب گابری ــه ج ــیتی ب - منچسترس
شــد.  نزدیک تــر  قــدم  یــک  مادریــد  رئــال   مدنظــر 

)گلوبو اسپورته(
- میــگل ولوســو پــس از اتمــام قــراردادش بــا دینامــو کیــف 

بــه عنــوان بازیکــن آزاد بــه جنــوا بازگشــت. )دیلــی میل(
- آرســنال خــود را بــرای جــذب مائــورو ایــکاردی، مهاجــم 

ــی اســتار( ــد. )دیل ــاده می کن ــر آم اینت
ــه  ــه ب ــه ســاکر، آرســنال ک ــر مرت ــت پ ــس از مصدومی - پ
دنبــال تقویــت خــط دفاعــی خــود اســت، قصــد دارد جانــی 
ــه  ــد ب ــون پون ــا ۱5 میلی ــروم را ب ــت ب ــع وس ــز، مداف ایوان

ــرر( ــی می ــرد. )دیل ــت بگی خدم
ــم  ــو، مهاج ــو لوکاک ــا رومل ــت ت ــالش اس ــی در ت - چلس
ــی  ــد. )دیل ــج بازگردان ــتمفورد بری ــه اس ــود را ب ــابق خ س

ــل( می
- میــالن بــرای جــذب خــوزه سوســا، هافبــک بشــیکتاش 

بــا ایــن تیــم وارد مذاکــره شــده اســت. )فوتبــال ایتالیــا(
 - ســمپدوریا قصــد دارد تــا عــادل طربــت، بازیکــن بنفیــکا 

را به عضویت خود درآورد. )مارکا(
- ســویا عالقمنــد اســت تــا گابریــل مــرکادو، مدافــع راســت 

ریورپالتــه را بــه خدمــت بگیــرد. )اســکای اســپورت(
- ســرالکس فرگوســن، در دیــداری بــا مورینیــو، تصمیــم او 

بــرای خریــد پــل پوگبــا را تأییــد کــرد. )مــارکا(

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)شماره 800/11564(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان  

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان. 
موضوع تجدید مناقصه: واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت 

نوع تضمین شرکت در مناقصه:
ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 338/000/000 ریــال بصــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســیبای 4120075101008 بــا شناســه واریــز 26100000026 بــه نــام شــرکت ملــی 

پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان و دریافــت رســید وجــه از خزانــه منطقــه اصفهــان.
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزین، امور قراردادها.

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل دریافت نمایند.
تلفن تماس امور قراردادها 03136244618 – تلفن تماس شرکت: 03136247001

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/5/16.
مهلت تسلیم پاکات: روز سه شنبه مورخ 95/5/26.

تاریخ گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/5/27.
شرایط متقاضی: -کلیه شرکتهای توانمند دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی.

-عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته.
با توجه به اینکه مناقصه مذکور در مرحله تجدید می باشد لذا با هر تعداد مناقصه گر قابل اجرا می باشد.

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه توزیع خواهد شد.
ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR  قابل رویت می باشد.

آدرس سایت: اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل برداشت می باشد.
WWW.MONAGHESE.OLDPORTAL-NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
آدرس: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزین – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

تلفن تماس ستاد: 5-0316247001 فاکس: 0316244427 کد پستی: 81737-67455

نوبت دوم

شماره مجوز: 1395/1980

شفاف سازی قراردادها فقط به فوتبال محدود نشود
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حتما بخوانید!
وجود آمارهای هشداردهنده ...

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351000623

بایگانی  شماره  پرونده:9409980351001229  شماره  تنظیم:1395/4/19  تاریخ   
عمومی  10دادگاه  شعبه   9409980351001229 کالسه  شعبه:941387پرونده 
شریف  عباس  خواهان:آقای   – شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
 97 ویال-پالک  5آذر-کوی  جابرانصاری-خ  اصفهان-خ  نشانی  فرزندمحمدبه  زاده 
المکان  مجهول  نشانی  به  میرکی  حسین  خوانده:آقای   8196786371 به کدپستی 
وجه  3.مطالبه  دادرسی  2.مطالبه خسارت  تاخیرتادیه  ها:1.مطالبه خسارت  خواسته 
به  فرزند محمد  زاده  آقای عباس شریف  دادخواست  دادگاه:در خصوص  رای  سفته 
بابت وجه  ریال  پانصدمیلیون  مبلغ  مطالبه  به خواسته  میرکی  آقای حسین  طرفیت 
سفته های شماره 733748مورخ 94/3/26 و733749 مورخ 94/3/26 به انضمام 
خسارات دادرسی وتاخیرتادیه دادگاه باتوجه به تصویر مصدق سفته ها وبنابر وصف 
آنها واینکه خوانده ادله ای دال  ایرادات به  تجریدی اسناد تجاری واصل عدم توجه 
است  نکرده  ارائه  یدوی  بودن  وغیرقانونی  ونامشروع  خواهان  نیت  حسن  عدم  بر 
تجارت  قانون   308 و   307 مواد  به  وستندا  داند  می  راوارد  خواهان  دعوی  بنابراین 
و198،502،515،522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ پانزده میلیون و نهصدودو هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سفته ها لغایت اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می 
نمایدرای صادر شده غیابی وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه وسپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.رییس شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان-

ایمان غریب نواز-شماره:13248/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970361700623
بایگانی  شماره  پرونده:9409980361700936  شماره  تنظیم:1395/05/03  تاریخ 
آقای  باوکالت  فرزندعبدالرسول  صالحی  محمد  شعبه:941028خواهان:آقای 
دادگستری  روبروی  نیکبخت  اصفهان-خ  نشانی  به  فرزنداسحق  پور  تیمورمهدی 
شاهین  خوانده:آقای   09132149746 همراه  باتلفن   137 اتاق  کیهان  کوی  نبش 
ها:1.مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  اسکندر  فرزند  جوالندان  صالحی 
4.اعساراز  تاخیرتادیه  خسارت  3.مطالبه  سفته  وجه  2.مطالبه  دادرسی  خسارت 
رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  باتوجه  دادگاه  دادرسی   هزینه  پرداخت 
مهدی  تیمور  آقای  دادگاه:دعوی  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  وبشرح 
به  جوالندان  شاهین صالحی  آقای  طرفیت  به  محمدصالحی  آقای  از  وکالت  به  پور 
به  وتاخیرتادیه که  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   300/000/000 مطالبه  خواسته 
باسررسید94/9/15  الی957513   957511 های  شماره  به  سفته  فقره  سه  استناد 
ابرازی که  به دادخواست تقدیمی خواهان ومستندات  باعنایت  مطرح گردیده دادگاه 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نمایدونظربه اینکه خوانده باوصف 
ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده وایراددفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل 
به مواد198و522و515  ثابت دانسته ومستندا  رابنظر  بنابراین دعوی خواهان  نیاورده 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ریال بابت اصل خواسته وهمچنین مبلغ 9/475/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  وفق  تادیه  تاخیر  وخسارت  تعرفه  طبق  بدوی  مرحله 
خواهان صادر  در حق  پرداخت  هنگام  لغایت   94/9/22 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از 
واعالم می نمایدرای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  وسپس  دادگاه  این 
حاجیلو- مهدی   – اصفهان  حقوقی  وهشتم  بیست  شعبه  باشد.رییس  می  اصفهان 

شماره:13256/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200618 
بایگانی  شماره  پرونده:9309980365300787  شماره  تنظیم:1395/04/20  تاریخ 
آقای  اصغرباوکالت  فرزند  حقیقی  خیام  محمدحسین  شعبه:950201شاکی:آقای 
ابتدای خیابان  وحید  آبادخیابان  فرح  اصفهان  نشانی  به  فرزنداسحاق  علوی  مهرداد 
به  آبادی  پورعلی  علی  متهم:آقای  واحد2  دوم  طبقه  عسگری  آبادمجتمع  حسین 
مجعول  اوراق  از  3.استفاده  2.کالهبرداری  ها:1.جعل  اتهام  المکان  مجهول  نشانی 

گردشکار:دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت 
آبادی فرزند قلندر  اتهام علی پور علی  بصدور رای می نماید.رای دادگاه:در خصوص 
مبلغ  به  مجعول  سند  از  استفاده  طریق  از  وکالهبرداری  رسمی  سند  جعل  بر  دائر 
فرزنداصغر  حقیقی  خیام  محمدحسین  شاکی  شکایت  موضوع  ریال   146/000/000
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  از  برنج  دریافت  حواله  باجعل  نامبرده  شرح که  بدین 
واستفاده از آن مبادرت به اخذ مبلغ مذکور نموده است دادگاه نظر به محتویات پرونده 
پاسخ  خصوصی  شاکی  شکایت  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  کیفرخواست 
اصفهان  وتجارت  ومعدن  صنعت  وسازمان  مربوط  بانک  از  شده  انجام  استعالمات 
دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  ومطلعین  شهود  اظهارت  شاکی  توسط  واریز  وفیش 
علیرغم ابالغ های مکرر وقرائن وامارات موجوددر پرونده ازجمله سوابق متعددکیفری 
متهم بزهکاری مشارالیه را به شرح فوق محرز تشخیص نموده ومستندا به ماده یک 
قانون   525 وماده  وکالهبرداری  واختالس  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 
 1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   134 وماده   1375 مصوب  اسالمی  مجازات 
ازجهت تعدد جرم نامبرده را به تحمل  ده سال حبس تعزیری بابت بزه جعل سند 
رسمی وتحمل 7 سال حبس تعزیری و رد وجه ماخوذه از شاکی در حق وی وجزای 
می  محکوم  بزه کالهبرداری  بابت  دولت  صندوق  حق  در  مذکور  وجه  معادل  نقدی 
تعیین شده  از مجازات های تعزیری  اعمال مقررات تعدد جرم  نظربه  نمایدتوضیحا 
تنها یک مجازات اشد قابلیت اجرائی دارد ودر اجرای ماده 215 قانون اخیر الذکر حکم 
به معدوم نمودن )ابطال(سند مجعول صادر می شوداین رای غیابی محسوب وظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید 
161دادگاه  شعبه  باشد.رئیس  می  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  نظرخواهی 

کیفری دوشهر اصفهان – احمدرضانجفی –شماره:13277/م الف
دادنامه

ها پرونده  شماره  تنظیم:1395/04/20  تاریخ  دادنامه:9509970354100622  شماره 
9309980359400429،9309980359400430،9309980359400431،930998:
شعبه:950385،950386،950387،930641پرون بایگانی  شماره   0359400428
9309980359400428،9309980359400429،9309980359400 کالسه  های  ده 
)115جزایی  اصفهان  دوشهر  دادگاه کیفری   115 شعبه   430،9309980359400431
سابق(-مجتمع شهیدبهشتی تصمیم نهایی شماره – شاکی:1.آقای احمدرضا رضازاده 
:آقای  متهمین  بن بست گلها پ31  مولوی کوچه مهدی  اصفهان – خ  فرزندحسین 
گردشکار:دادگاه  غیر  مال  اتهام:1.فروش  المکان  مجهول  نشانی  به  اسحاقی  سهیل 
صدور  به  زیرمبادرت  بشرح  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
آقای احمدرضارضازاده فرزند حسین علیه  قرارمینماید.قراردادگاه:درخصوص شکایت 
آقای سهیل صالحی اسحاقی دائربر فروش مال غیر بااین توصیف که شاکی مدعی 
است فرزند ناصر رضازاده هنگام معامله محجور بوده است ووی نیز قیم وی می باشد 
دادگاه صرفنظر از عدم ارائه مدارک محجوریت نامبرده رضازاده به لحاظ فقدان سمت 
جهت طرح شکایت ارسالی آقای احمدرضا رضازاده مستندا به ماده 383 قانون آیین 
دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر واعالم می گردد قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در مرجع محترم تجدیدنظر استان است./ص رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان – ایرج ربیعی – شماره:13270/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970350300605 
پرونده: شماره  شعبه:9414080941415  بایگانی  شماره  تنظیم:1395/04/22  تاریخ 
محمدسالمتیان  علی  9409980350301248،9409980350301241خواهان:1.آقای 
فرزندمحمد باوکالت آقای محسن کرمی کتکی فرزندعلی به نشانی اصفهان-خیابان 
شیخ صدوق شمالی-حدفاصل چهارراه نیکبخت وسه راه شیخ مفیدساختمان ارغوان 
واحد16  2.آقای علی محمدسالمتیان فرزندمحمد باوکالت آقای محسن کرمی کتکی 
فرزندعلی به نشانی اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-حدفاصل چهارراه نیکبخت 
فرزند  فرهادرضایی  خواندگان:1.آقای  واحد16  ارغوان  مفیدساختمان  راه شیخ   وسه 
المکان  خواسته  مجهول  نشانی  به  فرزند حیدر همگی  رضایی  فرهاد  2.آقای  حیدر 
ها:1.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه خسارت دادرسی  3.الزام به تنظیم سندرسمی 
ختم  پرونده  محتویات  به  باتوجه  دادگاه  ملک  سندرسمی  تنظیم  به  4.الزام  ملک 
رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه:درخصوص 
محسن کرمی  آقای  باوکالت  محمد  فرزند  محمدسالمتیان  علی  آقای  دادخواست 
انتقال  به  خوانده  الزام  بخواسته  حیدر  فرزند  رضایی  فرهاد  آقای  طرفیت  به  کتکی 

پالک  از  متری   135 آپارتمان  واحد  ویک  آپارتمان 75متری  واحد  یک  رسمی  سند 
ثبتی 2381 فرعی از 2187 بخش 6 ثبت اصفهان موضوع دو فقره مبایعه نامه عادی 
مورخ 88/2/30 ومطالبه ی خسارات دادرسی بشرح دادخواست وبااین توضیح که 
نهایی 79 مترتعیین شده  نموده متراژآپارتمان 75 متری در مساحی  اعالم  خواهان 
است باتوجه به محتویات پرونده تصویر مصدق مبایعه نامه های استنادی که از ایراد 
خوانده مصون مانده وخوانده در برابر ادعای خواهان نیز دفاعی بعمل نیاورده است 
دادگاه  همین   94/4/29 مورخ   94-500 شماره  دادنامه  بموجب  اینکه  به  وباتوجه 
نیز صادر شده  تفکیکی در خصوص ملک مورد دعوا  تنظیم صورت مجلس  به  حکم 
است  محضر  االشاره  فوق  ثبتی  پالک  مالکیت  نیز  ثبت  اداره  وبموجب گواهی  است 
در طرفین پرونده وانتقال سند مالکیت ملک نیز از الزامات ضمنی قرارداد است که 
خوانده مکلف به انجام آن می باشدلذا دادگاه دعوای خواهان راثابت دانسته ومستندا 
به مواد 219و220 قانون مدنی ومواد198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
راپس از تنظیم وصدور صورتمجلس تفکیکی در خصوص پالک ثبتی فوق االشاره که 
بموجب دادنامه ی  فوق الذکر انجام خواهدشد به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان 
های 75 متری و135 متری موضوع قراردادهای عادی پیوست به خواهان وپرداخت 
دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال  هزاروهفتصدوپنجاه  وهفتصدوهفت  میلیون  سه  مبلغ 
ومبلغ سه میلیون وششصدوهشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
75مترقیدشده  آپارتمان  استنادی  قرارداد  در  است که  ذکر  به  نمایدالزم  می  محکوم 
مساحت  با  آپارتمان  نهایی  مساحی  در  آن  مساحت  افزایش  صورت  در  که  است 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 وظرف  غیابی  صادره  یابدرای  انتقال  آن  فعلی 
می  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض  قابل  وسپس  دادگاه  همین  در 
 – موسوی  اصفهان-سیدابوالحسن  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   باشد.رئیس 

شماره13268/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200602
بایگانی  شماره  پرونده:9409980365901317  شماره  تنظیم:1395/04/19  تاریخ   
شعبه:941439 شاکی:خانم معصومه ناصری به نشانی اصفهان خ زینبیه خ سلمان 
ها:1. اتهام  المکان  نشانی:مجهول  به  محمدرضاصفدری  متهم:آقای   26 پ  یکتا  ک 

ختم  پرونده  محتویات  بابررسی  عمدی گردشکار:دادگاه  وجرح  2.ضرب  انفاق  ترک 
رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه:در خصوص 
اتهام محمدرضاصفدری فرزندعلی خان متولد1366 تابعیت افغانستان ساکن اصفهان 
ناصری  معصومه  خود  همسردائمی  به  نسبت  عمدی  وایرادضرب  انفاق  برترک  دائر 
فرزندمحمد ناصر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی وانقالب اصفهان 
شاکی  تعرفه  مورد  شاهد  اظهارات  قانونی  پزشکی  نظریه  خصوصی  شاکی  شکایت 
ابالغ های  انجام شده عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم  نتیجه تحقیقات محلی 
نامبرده به شرح  بنظر دادگاه بزهکاری  مکرر وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده 
فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به مواد 714،488 قانون مجازات اسالمی مصوب 
سه  پرداخت  رابه  نامبرده   1391 مصوب  خانواده  حمایت  قانون   53 وماده   1375
هزارم دیه کامل در حق شاکی ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم بابت بزه ایراد ضرب 
عمدی وتحمل یکسال حبس تعزیری بابت بزه ترک انفاق محکوم می نمایداین رای 
صادره غیابی محسوب وظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 
تجدیدنظراستان  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  وسپس  باشد 
احمدرضانجفی-  – اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   116 رئیس شعبه  باشد./پ  می 

شماره:13276 /م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200648 
بایگانی  شماره  پرونده:9409980360200626  شماره  تنظیم:1395/04/23  تاریخ 
دو  کیفری  116دادگاه  شعبه  کالسه9409980360200626  پرونده  شعبه:950019 
شماره9509970354200648  نهایی  سابق(تصمیم  )116جزایی  شهراصفهان 
روستایی  لردگان  نشانی  به  فرزندقوچعلی  آموئی  احمدی  کرمعلی  شاکی:آقای 
فرزنداصغر  دولتخواه  اکبر  علی  متهم:آقای  صنعتی  قطب  زیرگذر  پل  جنب  شیرانی 
اتهام ها:1.استفاده از سندمجعول 2.جعل قراردادتسهیالت  المکان  به نشانی مجهول 
ذیل  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  باعنایت  گردشکار:دادگاه 
خواه  اکبردولت  علی  اتهام  دادگاه:درخصوص  نماید.رای  می  رای  بصدور  مبادرت 
اخذوام( جهت  )قراردادتسهیالت  سندمجعول  از  واستفاده  فرزنداصغردائربرجعل 

موضوع شکایت شاکی کرمعلی احمدی آموئی فرزند قوچعلی نظر به محتویات پرونده 
نظریه  خصوصی  شاکی  شکایت  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  کیفرخواست 
الحسنه  قرض  صندوق  از  شده  انجام  استعالم  پاسخ  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ابوذر وعدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر وقرائن وامارات موجود 
به  فلذا مستندا  فوق محرز تشخیص  بشرح  نامبرده  بزهکاری  دادگاه  بنظر  درپرونده 
قانون مجازات  ماده 134  واعمال  اسالمی مصوب 1375  قانون مجازات  ماده 536 
اسالمی مصوب 1392 از جهت تعددجرم نامبرده را به تحمل دوفقره دوسال حبس 
تعزیری بابت بزه های جعل واستفاده از سندمجعول محکوم می نمایدبااین توضیح 
که یک مجازات اشدقابلیت اجرایی دارد ودر اجرای ماده 215 قانون اخیرالذکر حکم 
به ابطال )معدوم نمودن(سند مجعول موضوع دادنامه صادر می گردداین رای غیابی 
محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابال قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف 
20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.ف/احمدرضانجفی 

– رئیس شعبه 116 دادگاه کیفری 2 اصفهان -شماره  13275/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200612
بایگانی  شماره  پرونده:9409980359500954  شماره  تنظیم:1395/04/20  تاریخ   
شعبه:941451  شاکی:آقای غالمحسن ناصری فرزنداکبربه نشانی شهرستان اصفهان 
خ مولوی جنب حسینیه قائم منتظرک مسجدالنبی جنب مسجد ک شهیدفرزندی بن 
بست شهیدآذری پ 87 متهم:خانم فهیمه مقدسی به نشانی در حال حاضر مجهول 
زیرمبادرت  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم  اتهام:کالهبرداری گردشکار:دادگاه  المکان 
اهل  متولد1364  مقدسی  فهیمه  اتهام  دادگاه:درخصوص  نماید.رای  می  رای  بصدور 
اراک ساکن تهران دائربرکالهبرداری به مبلغ یک میلیون وهشتصدهزارتومان موضوع 
شکایت شاکی غالم حسن ناصری فرزند اکبر نظر به محتویات پرونده کیفرخواست 
بانکی  استعالمات  خصوصی  شاکی  شکایت  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای 
مکرر  های  ابالغ  علیرغم  وی  وعدم حضور  متهم  بودن  ومتواری  مخابرات  وازشرکت 
به  نامبرده  بزهکاری  دادگاه  بنظر  پرونده  در  موجود  وامارات  وسایرقرائن  دفاع  جهت 
شرح فوق محرزتشخیص فلذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
حق  ماخوذه(در  مال)وجه  بررداصل  راعالوه  نامبرده  وکالهبرداری  اختالس  ارتشاء 
وهشتصدهزارتومان  میلیون  یک  وپرداخت  تعزیری  سال حبس   5 تحمل  به  شاکی 
محسوب  غیابی  رای  نمایداین  می  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  نقدی  جزای 
وظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف 20 روز قابل 
رئیس شعبه  باشد./ض  می  اصفهان  استان  نظر  تجدید  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی 

116 دادگاه کیفری 2 اصفهان – احمد رضانجفی – شماره:13278/م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200608 
بایگانی  شماره  پرونده:9409980363400899  شماره  تنظیم:1395/04/20  تاریخ 
سمیه  خانم  باوکالت  فرزندسیداسماعیل  عظیمی  رضوان  شاکی:خانم  شعبه:941191 
شهبازی دستجرده فرزند اصغر به نشانی اصفهان-اصفهان –اصفهان خ امام خمینی 
ک شماره 15 ک شهیدعبداللهی 1 پ 28 وخانم زهراسعادت فرزنداسماعیل به نشانی 
)مهردادسابق( قندی  شهید  خ  جنب  نظامی  حکیم  خ  اصفهان-اصفهان-اصفهان 
در  نشانی  به  فرزند خداکرم  مرادی  متهم:آقای حمید   4 واحد  ساختمان کیمیا ط2 
محتویات  بابررسی  گردشکار:دادگاه  انفاق  :ترک  اتهام  المکان  مجهول  حاضر  حال 
رای  نماید.  می  رای  بصدور  مبادرت  ذیل  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه:درخصوص اتهام حمیدمرادی فرزندخداکرم شاکن شهرستان نجف آباددائر بر 
ترک انفاق زوجه وفرزندمشترک موضوع شکایت رضوان عظیمی فرزندسیداسماعیل 
نظربه  شهبازی  وسمیه  سعادت  زهرا  وکالت  با  مرادی  متین  از  قیومیت  به  اصالتا 
شاکی  شکایت  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  کیفرخواست  پرونده  محتویات 
خصوصی نتیجه تحقیقات محلی انجام شده اظهارات شهود مورد تعرفه شاکی عدم 
در  موجود  وامارات  قرائن  سایر  مکررو  های  ابالغ  علیرغم  دفاع  جهت  متهم  حضور 
به  فلذا مستندا  تشخیص  فوق محرز  به شرح  نامبرده  بزهکاری  دادگاه  بنظر  پرونده 
حبس  یکسال  تحمل  رابه  مشارالیه   1391 مصوب  خانواده  حمایت  قانون   53 ماده 
تعزیری محکوم می نمایداین رای غیابی محسوب وظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه می باشدوسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان می باشد.رئیس شعبه 116 دادگاه کیفری دوشهراصفهان – 

احمدرضانجفی – شماره13280/م الف

 در همیــن تعطیــالت اخیــر، متأســفانه 9 نفر 
سرویس اجتماعی

هامون رشیدیان  

جــان خــود را بــر اثــر تصادفــات جــاده ای از 
ــه بیمارســتان ها شــدند.  ــد و ده هــا نفــر نیــز روان دســت دادن
ــرای خودروهــای ســواری  ــد همــه ایــن تصادف هــا ب هــر چن
رخ داده، امــا اگــر بــه آمــار تصادفــات چنــد مــاه اخیــر نگاهــی 
بیندازیــم، متوجــه می شــویم متأســفانه ســهم اتوبوس هــا در 
تصادفــات جــاده ای امســال پررنگ تــر از همیشــه بــوده 
ــه کاهــش  ــن مــاه امســال آمــار خوش بینان اســت. از فروردی
ــزو  ــاده ای، ج ــات ج ــش تلف ــع آن کاه ــه  تب ــات و ب تصادف
ــادف  ــد تص ــا چن ــود؛ ام ــس ب ــار پلی ــل افتخ ــای قاب آماره
 اتوبــوس و کشــته شــدن شــمار  جالــب توجهــی مســافر 
و ســرباز و توریســت، همــه معــادالت را بــه هــم زد. هنــوز هــم 
بعضــی جاده هــای کشــور جاده هــای مــرگ هســتند. جــدا از 
ــی راه  ــتانداردهای ایمن ــداری و اس ــهم راه ــس س ــهم پلی  س
ــاده ای  ــوادث ج ــن ح ــالع ای ــک اض ــه یک ی ــیله نقلی و وس
و  معتــاد  خواب آلــود،  خســته،  راننده هــای  هســتند. 
ــرل وســیله  ــارت کافی شــان در کنت غیرمســئول کــه عــدم مه
نقلیــه خانواده هــای زیــادی را داغــدار می کنــد. اتوبوس هایــی 
 کــه بــه بهانــه جابه جایــی مســافر بــار قاچــاق می برنــد 
ــدن در  ــرای ران ــان ب ــه سنش ــی ک ــتند. رانندگان ــن نیس و ایم
ــی  ــتاندارد، جریمه های ــای غیراس ــت؛ جاده ه ــاد اس ــاده زی ج
کــه بازدارنــده نیســتند، آمــوزش چگونگــی کار کــردن بــا 
اتوبوس هــای وارداتــی یــا جدیــد کــه وارد عرصــه حمل ونقــل 
می شــوند و... همــه و همــه، مســافران را بــه کام مــرگ 

فرومی برد و خانواده های زیادی داغدار می شوند. 

ــا و فرســودگی  ــات، ضعــف ترمزه ــادی از تصادف در شــمار زی
الســتیک ها منجــر بــه کشــته شــدن شــهروندان می شــود. در 
واقــع همــه عوامــل مهمــی کــه بــا اعمــال قانــون معاینــه فنــی 

خودروهــا قابل پیشــگیری اســت.
 اتوبوس،مسافربریاقاچاقبر

ــا  ســرهنگ هــادی هاشــمی، رئیــس ســابق پلیــس راهــور ب
اشــاره بــه حــوادث اتوبوســی در دو هفتــه گذشــته کــه باعــث 
ــن  ــد: ای ــد، می گوی ــان ش ــادی از هموطنانم ــداد زی ــرگ تع م

ــه  ــه رشــد آمــار، فاجعــه اســت. ایــن تصادفــات ب ــد رو ب رون
ــی وی در  ــدم توانای ــوس، ع ــده اتوب ــی رانن ــل بی احتیاط دلی
 کنتــرل وســیله نقلیــه، مصــرف مــواد مخــدر، خواب آلــود بودن 
آشــنایی نداشــتن بــه جاده هــا،  دســتکاری دســتگاه های ثبــت 
ســرعت، عــدم اســتفاده از راننــده کمکــی، تخطــی از ســرعت 
مطمئنــه و اعمــال تغییــرات از ســوی راننــدگان در خودروســت. 
ببینیــد هــر اتوبــوس یــا وســیله نقلیــه ای یــک مرکز ثقــل دارد 
ــن  ــد، ای ــادی را تحمــل کن ــار زی ــه ب ــر آن وســیله نقلی ــه اگ ک

مرکــز ثقــل بــه هــم می خــورد. در همــه گزارش هــا تصادفــات 
ایــن جملــه هســت کــه عــدم مهــارت راننــده در کنترل وســیله 
نقلیــه باعــث تصــادف شــده اســت. مگــر می شــود اتوبــوس 
بــا آن دم  و دســتگاه، یــک راننــده تــازه کار داشــته باشــد؟ ا ین 
ــاری  ــا، ب ــه اتوبوس ه ــن اســت ک ــل ای ــه دلی ــارت ب ــدم مه ع
ــل  ــاق حم ــودن کاالی قاچ ــافربر ب ــای مس ــه  ج ــده اند و ب ش
 می کننــد. در همیــن اتوبــوس ســربازها در جــاده نی ریــز

اتوبــوس قبــل از اینکــه بــه مقصــد برســد چندیــن جــا توقــف 
ــاک  ــار زده، ب ــاق ب ــه قاچ ــته، البس ــیگار داش ــار س ــته، ب داش
ــه درد  ــا هم ــت. این ه ــته اس ــاق داش ــافر قاچ ــه و مس اضاف

ــل کشــور اســت. ــل  و نق ــه حم جامع
هزینهاقتصادیواجتماعیتصادفاترانندگی

ــات  ــر تصادف ــر اث ــر ب ــم 54 نف ــت ک ــه دس ــور، روزان در کش
جــاده ای جــان خــود را از دســت می دهنــد. بــر اســاس 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــات مرک تحقیق
هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی تصادفــات رانندگــی حــدود 
ــن  ــر اســاس ای ــی اســت. ب ــص داخل ــد ناخال 8 درصــد تولی
ــب، هزینه هــای  ــن ضرای ــودن ای ــت ب ــا فــرض ثاب ــرآورد و ب ب
مذکــور بــرای ســال 1390 تقریبــا معــادل 51 هــزار و 910 
میلیــارد تومــان اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه اگرچــه گفتــه 
ــوس و وســیله حمل ونقــل جمعــی  می شــود اســتفاده از اتوب
ــر از اســتفاده از  ــر و امن ت ــز بهت ــی نی ــن  راه ــای بی در جاده ه
خــودروی شــخصی اســت، امــا آمــار تلفــات ســوانح اتوبوســی 
ــتار  ــز در کش ــی نی ــای آهن ــن غول ه ــه ای ــد ک ــان می ده نش
ــد. ــه شــخصی ندارن مســافران دســت  کمــی از وســایل نقلی

کیمیای وطن بررسی کرد:

اتوبوس هایی در خدمت مرگ

مدیــر کل آمــار و اطالعــات جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال 
ــده  ــتخراج ش ــار اس ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت: ب ــور گف کش
ــد  ــه 44 درص ــاالن ب ــار میانس ــال 1394، آم ــان س ــا پای ت
 افزایــش و جوانــان بــه 26.3 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
 علی اکبــر محــزون دربــاره ترکیــب جمعیتــی کشــور در ســال 

ــر اســاس آمــار پایــگاه اطالعــات  1394 ب
جمعیــت کشــور اظهــار کــرد: بــر ایــن 
اســاس، 23.1 درصــد جمعیــت کشــور 
کــودک و نوجــوان و  26.3 درصــد جوانــان 
ــن  ــه در بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــوده ک ب
ــاز  ــاهد آغ ــا 1390 ش ــال های 1385 ت س
ــور  ــوان کش ــت ج ــهم جمعی ــش س کاه
نشــان دهنده  جدیــد  آمــار  بوده ایــم، 
تــداوم ایــن رونــد کاهشــی از ســال 1390 

ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــزون ادام ــت. مح ــال 1394 اس ــا س ت
تعاریــف جهانــی کــه 60 ســالگی را آغــاز ســالمندی تعریــف 
کرده انــد، مــا دو آمــار از جمعیــت ســالمندان اســتخراج 

ــالمندان  ــال 1394، س ــار س ــاس آم ــر اس ــه ب ــم ک می کنی
ــالمندان دارای  ــد و س ــال، 8.7 درص ــتر از 60 س دارای بیش
بیشــتر از 65 ســال، 6.5 درصــد بــوده اســت. وی تأکیــد کرد: 
ارتقــای پایــگاه اطالعــات جمعیتــی کشــور موجــب می شــود 
ــماری ها  ــوس در سرش ــش نف ــس بخ ــن پ ــوان از ای ــه بت  ک
کم هزینه تــر  و  کمتــر  حجــم  در  را 
انجــام داد. در حــال حاضــر می تــوان 
بــا اســتفاده از ایــن پایــگاه در هــر 
 لحظــه بــه اطالعــات مربــوط بــه ترکیــب 
یافــت.  دســت  جمعیــت  ســاختار  و 
تمــام اطالعــات ایرانیــان از دهــه 70 بــه 
ــت  ــات جمعی ــگاه اطالع ــج وارد پای تدری
ــه  کشــور شــده و گزارش هــای آمــاری ب
بهره بــرداری رســیده اســت. در حــال 
ــات، ازدواج  ــی والدت، وف ــه حیات ــر 4 واقع ــالوه ب ــر ع  حاض
ــت  ــاختار جمعی ــب و س ــه ترکی ــم در زمین ــالق می توانی و ط

ــگاران جــوان ــم. خبرن ــه دهی ــار الزم را ارائ ــز آم نی

کاهشجمعیتجوانکشوربه26درصد
مدیــر کل اداره تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــزار نف ــون و 700 ه ــک میلی ــی ی ــه تکمیل ــش بیم از پوش
از فرهنگیــان کشــور خبــر داد و دربــاره ســقف تعهــدات 
بــه بیمــاران صعــب العــالج و خــاص گفــت: صدرصــد 
هزینه هــای دارو و درمــان بیمــاران خــاص و صعــب العــالج 

پــرورش پرداخــت  آمــوزش و  توســط 
ــرارداد  ــد ق ــا عق ــن ب ــود و همچنی می ش
ــه  ــی هزین ــان، تمام ــتان روی ــا بیمارس ب
ــت  ــش پرداخ ــت پوش ــراد تح ــی اف نازای
خواهــد شــد. فرشــید ســیاری بــا تأکیــد 
بــر اینکــه بیــش از 10 میلیــون و 200 هــزار 
ــیدگی  ــان، رس ــکی فرهنگی ــده پزش پرون
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــارت ش ــت خس و پرداخ
بــر اســاس مدارکــی کــه داریــم بــه طــور 

متوســط روزانــه بیــش از یــک میلیــارد و 400 میلیــون تومــان 
ــه حســاب بیمه شــدگان واریــز می شــود. حــدود  خســارت ب
200 نفــر از بیمه شــدگان مــا خســارتی بیشــتر از 50 میلیــون 

تومــان داشــتند. در مجمــوع 436 میلیــارد تومــان جمــع کل 
هزینه هــای واریــزی بــه حســاب بیمه شــدگان و مراکــز 
ــای  ــه 58 درصــد آن هزینه ه ــوده اســت ک ــرارداد ب طــرف ق
ــود. وی گفــت: در  ــه بســتری ب ســرپایی و 42 درصــد هزین
ــا  ــر ت ــرطانی صف ــاص و س ــار خ ــه بیم ــی هزین ــچ ارگان هی
ــار  ــراد بیم ــود. اف ــت نمی ش ــد پرداخ ص
و خانــواده بیمــاران خــاص، ریالــی بــرای 

ــد.  ــت نمی کنن ــان پرداخ ــه درم هزین
بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا هزینــه 
داروهــای خارجــی را بــرای همــکاران 
ــد  ــی دارن ــاری خاص ــه بیم ــی ک فرهنگ
امســال  البتــه  کنیــم.  پرداخــت 
خــاص  بیمــاران  هزینه هــای  همــه 
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــود. از ط ــت می ش پرداخ
بیمارســتان های خــاص و ویــژه خــوب در تهــران و شــهرهای 
بــزرگ قــرارداد بســتیم؛ همــکاران مــا بــدون پرداخــت هیــچ 

هزینــه ای، درمــان خــود را انجــام می دهنــد. ربیــع

امکانجعلکارتهایجدیدخودرو
غیرممکناست

مهندســی  و  فنــی  معــاون 
پلیــس راهــور گفــت: صــدور 
کارت هــای هوشــمند وســایل 
نقلیــه امــکان جعــل را بــه صفــر 
ســعید  ســرهنگ  می رســاند. 
ــی  ــاون فنی مهندس ــی، مع روح
پلیــس  ترافیــک  خدمــات  و 
راهــور ناجــا از کلیدخــوردن پــروژه چــاپ و ارســال کارت 
هوشــمند وســایل نقلیــه خبــر داد و گفــت: خوشــبختانه تولید 
کارت هوشــمند وســایل نقلیــه آغــاز شــده و کارت هــای جدیــد 
خودرویــی کــه از ایــن پــس بــه آدرس مالکیــن پســت 

می شوند، همه هوشمند هستند. 
بــه گفتــه معــاون فنی مهندســی و خدمــات ترافیــک پلیــس 
راهــور ناجــا، از ایــن پــس تمامــی خودروهــای نوشــماره یــا 
ــد،  ــه می کنن ــالک مراجع ــض پ ــرای تعوی ــه ب ــی ک خودروهای
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــد ک ــت خواهن ــمند دریاف کارت هوش
ــد  ــان حــذف خواهن ــرور زم ــه م ــی ب کارت هــای کاغــذی قبل

شــد.

وجودآمارهایهشداردهنده
درخصوصاعتیادزنان

ــوم  ــتان عل ــالمت فرهنگس ــری س ــروه آینده نگ ــام گ قائم مق
ــادی  ــای جه ــام برنامه ه ــزوم انج ــه ل ــاره ب ــا اش ــکی ب پزش
ــه مــواد  ــاد گفــت: مصــرف ناآگاهان ــرای پیشــگیری از اعتی ب
مخــدر در زنــان بــه دالیلــی همچــون کســب الغــری و زیبایــی 
یکــی از علت هــای افزایــش آمــار اعتیــاد در میــان آن هاســت. 
زهــره الهیــان در ارتبــاط بــا رویکــرد اجتماعــی شــدن 
ــاد ابعــاد مختلــف  ــار کــرد: اعتی ــا مــواد مخــدر اظه ــارزه ب مب
و پیچیــده ای دارد و امــروزه مــردم زیــادی را در سراســر 
جهــان درگیــر کــرده اســت. همچنیــن موضــوع مــواد 
ــر  ــروز گریبانگی ــه ام ــت ک ــوزی اس ــالی خانمان س ــدر، ب مخ
جوانــان و خانواده هــا در کشــور مــا نیــز شــده و حتــی 
 زنــان و دختــران هــم از ابتــال بــه آن مصــون نیســتند. 
اعتیــاد  دربــاره  هشــداردهنده ای  آمارهــای  افــزود:  وی 
اســت  افزایــش  بــه  رو  متأســفانه  کــه  داریــم   زنــان 
 و بایــد در ایــن زمینــه یــک حرکــت جــدی جهــادی صــورت 

گیرد.
ــرد: رویکــرد مــردم و مســئوالن  ــد ک ــن تأکی ــان همچنی  الهی
بــه فــرد معتــاد بایــد بــه صورتــی باشــد کــه کمــک کنــد ایــن 
ــد و حمایت هــای  ــرون آی ــاد بی ــد از منجــالب اعتی فــرد بتوان
ــرد  ــورت گی ــه ص ــادان بهبودیافت ــز از معت ــی الزم نی اجتماع
 تــا شــاهد بازگشــت دوبــاره آن هــا بــه چرخــه اعتیــاد

 نباشیم.

کوتاه از جامعه

بیمهپیوندعضو
دردولتتصویبشد

رئیــس اداره شــبکه فراهم آوری 

وزارت  پیونــدی  اعضــای 

بهداشــت از تصویــب بیمــه 

فرآهــم آوری و پیونــد اعضا در 
و گفــت:  داد  خبــر  دولــت 
ــه  ــن مصوب ــالغ ای ــس از اب پ
تأمیــن هزینه هــای پیونــد اعضــا بــر عهــده بیمــه 
ــزود: آرزو  ــی زاده اف ــون نجف ــر کتای ــود. دکت ــد ب خواه
می کنیــم هیچ کــس مــرگ مغــزی نشــود؛ ولــی ایــن 
امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت؛ چــرا کــه 10 درصــد افــرادی 
کــه در جهــان فــوت می کننــد، بــا تابلــوی مــرگ 

مغزی جان خود را از دست می دهند.
ــالم  ــای س ــا اعض ــم ت ــزی کنی ــد برنامه ری ــس بای  پ
ایــن افــراد بــه زیــر خــاک نرونــد و بتوانیــم از آن اعضــا 
بــرای احیــای چنــد نفــر دیگــر کــه منتظــر پیونــد عضــو 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــم. نجف ــتفاده کنی ــتند، اس هس
ــل نرســیدن عضــو  ــه دلی ــر ب ــا 10 نف ــه 7 ت مــرگ روزان
پیونــدی در ایــران تأکیــد کــرد: ایــن بــدان معناســت که 
در فاصلــه هــر جلســه دو - ســه ســاعته ای کــه بــرای 
مســائل مختلــف تشــکیل می دهیــم، دســت کــم یــک 
نفــر فــوت می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب در بحــث اهــدای 
ــن  ــاید همی ــت و ش ــی نیس ــچ تعلل ــای هی ــو، ج عض
جلســه گذاشــتن چناچــه عملکــردی بــه همراه نداشــته 
باشــد، دردی از بیمــاران منتظــر پیونــد عضــو دوا نکنــد.

میگرنیها،شکالتوآجیلنخورند
ــز و اعصــاب گفــت:  ــک متخصــص بیماری هــای مغ ی
ــی هســتند  ــه ســردردهای میگرن ــال ب ــه مبت ــرادی ک اف
ــن خوردنی هــا  ــد؛ چــرا کــه ای ــل نخورن شــکالت و آجی

ــد.  ــوع ســردرد را تشــدید می کن ــن ن ای
ــردرد در  ــروز س ــوع ب ــت: ن ــور گف ــد غفارپ ــر مجی دکت
افــراد متفــاوت اســت؛ امــا شــایع ترین ســردردها، 
ابتــدا ســردردهای ناشــی از اضطــراب، اســترس و 
فشــارهای عصبــی اســت کــه شــیوع آن معمــوال میــان 

ــت.  ــان اس ــردان یکس ــان و م زن
وی اظهــار کــرد: نــوع دوم، ســردرد میگرنــی اســت کــه 
در ایــران آمــار دقیقــی از مبتالیــان بــه آن وجــود نــدارد؛ 
ــد  ــا 15 درص ــد 10 ت ــان می ده ــی نش ــار جهان ــا آم ام
ــوع ســردرد  ــن ن ــه ای ــا 8 درصــد مــردان ب ــان و 7 ت زن

مبتــال هســتند. 
ــوردن  ــرن از خ ــه میگ ــال ب ــراد مبت ــه داد: اف وی ادام
آجیــل، شــکالت و اســتفاده از عطرهــای تنــد خــودداری 
ــد. ــل ســردرد را تشــدید می کن ــن عوام ــرا ای ــد؛ زی کنن

جزئیاتبیمهتکمیلیفرهنگیاناعالمشداخبار کوتاه
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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.

دوشنبه  11  مردادماه  1395

مردمــی  شــهردار  مالقات هــای  از  هفتــه  دومیــن 
اصفهــان و معاونــان وی بــا شــهروندان منطقــه 2 شــهر 

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ــهرداری  ــخگویی ش ــت پاس ــتای نهض ــان در راس اصفه
ــان  ــهردار اصفه ــی  ش ــات مردم ــن مالق ــان، دومی  اصفه
ــزار  ــه 2 برگ ــار در شــهرداری منطق ــان وی این ب و معاون
شــد کــه طــی آن جمــع زیــادی از مــردم ایــن منطقــه 
بــا مهــدی جمالی نــژاد   ضمــن مالقــات حضــوری 

و معاونان وی به بیان مشکالت خود پرداختند.
ــا  ــد ت ــده بودن ــرد آم ــوان، زن و م ــر و ج ــردم از پی م
ــد؛ ــاز کنن ــود ب ــهری خ ــکالت ش ــی از مش ــه گره  بلک

بــا  دیــدار  بــرای  انتظــار  صــف  در  مردمــی  کــه   
ــه  ــتند ک ــکالتی داش ــک مش ــر ی ــد و ه ــهردار بودن ش
 خــود را در پرونده هــای مشکلشــان صاحــب حــق 

می دانستند.
اصفهــان،  مردمــی  شــهردار  مالقات هــای   

اســت شــهروندان  گره گشــای 
یکــی از فرهنگیــان منطقــه 2 کــه خواســته هایی فراتــر 
ــاره  ــت، درب ــهردار داش ــخصی از ش ــته های ش از خواس
ــکالت و  ــا مش ــد: ب ــژاد می گوی ــا جمالی ن ــدارش ب دی
خواســته هایی ماننــد تغییــر کاربــری زمین هــا، فضــای 
ــه در  ــه و ... مواجــه هســتیم ک ســبز، ســاخت ذکرخان
ــا شــهردار اصفهــان ایــن مشــکالت را مطــرح  جلســه ب

کردیــم.
آقــای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  ادامــه می دهــد:  وی 
در  مردمــی  هســتند  شــهرداری  جمالی نــژاد 
حضــور   2 منطقــه  در  تاکنــون  مختلفــی  جلســات 
یافتــه و دســتوراتی داده انــد کــه بــرای منطقــه مــا 
اســتفاده  آن هــا  از  توانســتیم  و  بــوده   کاربــردی 

کنیم.
ــودن  ــه گره گشــا ب ــا اشــاره ب ایــن شــهروند منطقــه 2 ب
تصریــح  اصفهــان  مردمــی  شــهردار  مالقات هــای 
ــی  ــکالت مال ــا مش ــکالت م ــن مش ــد: مهم تری می کن
اســت کــه بــا دســتورات ویــژه شــهردار بســیاری از ایــن 

مشــکالت حــل شــده اســت.

در دومین مالقات  مردمی  شهردار اصفهان مطرح شد:

مالقات های مردمی  شهردار اصفهان، گره گشای مشکالت شهروندان

ـــمـــاره 215 ســـــال دوم                ݡسݒ

ــت  ــاره تربی ــدارد درب ــک دســت صــدا ن ــل ی ضرب المث
فرزنــد هــم صــدق می کنــد. نــه شــما و نــه هیچ کــس 
 دیگــری بــه تنهایــی نمی توانــد نیازهــای عاطفــی 
و روانــی فرزنــدش را بــرآورده کنــد. مــادر و پــدر 
ــکاری  ــدون هم ــی و ب ــه تنهای ــد ب ــک نمی توانن هیچ ی
ــژاد،   ــد. کیانی ن ــار بیاورن ــالمی  را ب ــودک س ــری ک دیگ
کــدام   هــر  مــادر  و  پــدر  می گویــد:  روان شــناس 
ــود  ــث می ش ــان باع ــه حذفش ــد ک ــی دارن ویژگی های
همه چیــز بــه خوبــی پیــش نــرود و بــه اصطــالح یــک 
ــا  ــد ب ــم تصــور می کنی ــر شــما ه ــد. اگ ــای کار بلنگ ج
ــه  ــدر از گردون ــذف پ ــردن و ح ــادری ک ــت م ــام وق تم
تربیــت و وقت گذرانــی بــا کــودک، همــه دینتــان 
مطلــب  ایــن  کرده ایــد،  ادا  خــود  کــودک  بــه   را 
را بخوانیــد تــا بدانیــد بــا ایــن تصــور چقــدر بــه 

می رســانید. آســیب  فرزندتــان 
  تیر خالص را به پدر نزنید

حضــور مؤثــر و مشــارکت پــدر در امــور تربیتــی باعــث 
بدانــد  قــدرت  صاحــب  را  پــدر  می شــود کــودک، 
ــا  ــد ی ــار می کش ــدر کن ــی پ ــد. وقت ــه کن ــه او تکی و ب
کنــار گذاشــته می شــود، ناخــودآگاه ایــن تصــور بــرای 
کــودک ایجــاد می شــود کــه پــدرش ضعیــف اســت و 
از پــس کارهــا برنمی آیــد. در نتیجــه بــه  طــور طبیعــی 
نمی توانــد بــه فــردی ضعیــف تکیــه کنــد و رابطــه 
ســالم او بــا پــدر مخــدوش و برایــش خألهایــی ایجــاد 
ــا هیچ چیــز جبــران نخواهــد شــد. الزم  می شــود کــه ب
ــردی،  ــر ف ــوی ه ــن الگ ــه اولی ــت ک ــادآوری اس ــه ی ب
ــف و  ــنی مختل ــع س ــت و در مقاط ــادر اوس ــدر و م پ
ــا همیشــه پشــت  ــرون آن ه ــای بی ــا دنی ــه ب در مواجه
ــن  ــد اجــازه داد یکــی از ای ــاه هســتند؛ پــس نبای و پن

پایگاه هــای مهارت آمــوزی نابــود شــود.
 با هم هماهنگ باشید

ــودک  ــده اند و ک ــدا ش ــر ج ــه از یکدیگ ــی ک ــرد و زن م
بــه  می بینــد،  یک بــار  هفتــه ای  را  آن هــا  از  یکــی 
ــروری  ــور فرزندپ ــد در ام ــودک بای ــت ک مصلحــت تربی
بــا یکدیگــر تعامــل درســتی داشــته باشــند؛ مثــال 
اگــر کــودک پیــش مــادر زندگــی می کنــد از پــدر 
خواســته شــود در همــان یــک روز کــه از کــودک 
ــادار  ــادر وف ــی م ــول تربیت ــه اص ــد ب ــداری می کن نگه
هــر شــب  دارد  عــادت  بچــه  اگــر  یعنــی  باشــد؛ 

ســاعت 9 بخوابــد، ایــن نکتــه در آن یــک شــب 
پیــش پــدر هــم رعایــت شــود. در صورتــی کــه کــودک 
از حضــور یکــی از والدیــن محــروم شــده  اســت، 
 ارتبــاط بــا بســتگان نزدیــک و هم جنــس کــودک 
 و بزرگســاالن هم جنس او، تأثیر بســیار خوبی بر تربیت 

و رشد او می گذارد.
 چرا پدرها در تربیت مشارکت نمی کنند؟

 کودکانــی کــه همزمــان نمی تواننــد حمایــت پــدر و مــادر 
ــدود  ــده مح ــه ش ــروه گفت ــه دو گ ــند ب ــته باش را داش
زنــده  والــد  دو  در حالــت ســوم هــر  نمی شــوند. 

ــی از  ــی یک ــد؛ ول ــی می کنن ــم زندگ ــا ه ــتند و ب هس
آن هــا دخالتــی در تربیــت فرزنــد نــدارد. معمــوال ایــن 
پدرهــا هســتند کــه بــه اجبــار یــا اختیــار مشــارکتی در 
ــدر  ــر پ ــور مؤث ــه حض ــد؛ درحالی ک ــروری ندارن  فرزندپ
تربیــت  می شــود کــودک  باعــث  فرزندپــروری  در 
ــور  ــن حض ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــته باش ــالم تری داش س
پــدر در تربیــت، فایــده مهــم دیگــری هــم دارد؛ 
ــا  ــری ب ــاط بهت ــیله ارتب ــن وس ــه ای ــودک ب ــه ک اینک
ــه در  ــی ک ــد. مادران ــه می کن ــه او تکی ــرار و ب ــدر برق پ
ــی  ــه هــر دلیل مســیر سرنوشت ســاز تربیــت کــودک ب
پــدر را حــذف می کننــد، ناخواســته بــه کودکشــان 
ــت  ــد عل ــز بای ــر چی ــش از ه ــانند. پی ــیب می رس آس
عقب نشــینی مشــخص شــود تــا بــر اســاس آن 

ــم. ــکل را بیابی ــا مش ــب ب ــکار متناس راه
 پدرهای بی مسئولیت

 پــدری کــه وظایفــش را بــه  درســتی انجــام نمی دهــد 
و  نمی توانــد آن طــور کــه بایــد از کــودک مراقبــت کنــد، 
ــدش را  ــد فرزن ــح می ده ــادر ترجی ــورت م ــن ص در ای
دســت چنیــن پــدری نســپارد تــا کمتــر آســیب ببینــد. 
گاهــی مســئله چیــزی بیــش از بی مســئولیتی اســت 
و تنهــا مانــدن کــودک پیــش پــدر برایــش خطــر دارد. 
ــد  ــرل کنن ــان را کنت ــد خشمش ــه نمی توانن ــی ک پدرهای
ــیب  ــران آس ــیا و دیگ ــه اش ــت ب ــت عصبانی و در حال
می زننــد، قابــل اعتمــاد نیســتند. عــالوه بــر ایــن 
ــودک   ــه ک ــتند ک ــم هس ــالمی  ه ــای ناس ــی پدره گاه
ــرای  ــادر ب ــت م ــی اس ــد. طبیع ــی می دهن را آزار جنس
ــا  ــودک، نه تنه ــن ک ــالمت روح و ت ــان و س ــظ ج حف
ــح  ــه ترجی ــد بلک ــازی کن ــدر را وارد ب ــد پ ــر نباش حاض

ــرد. ــه بگی ــودک فاصل ــتر از ک ــه بیش ــد هرچ می ده

اثرات منفی مشارکت نکردن پدر در تربیت کودک

محله شهدا

محله شهدا واقع در شهرستان آران و بیدگل، محله ای است که در اوایل هشت سال دفاع مقدس 

ن شهدای خود نام کوی شهدا را به خود گرفت و در محدوده بسیار کوچک خود با  با تقدیم اول�ی

تقدیم 40 شهید، 2 آزاده و 18 جانباز توانست در سطح کشور جایگاه ویژه ای را کسب کند. محله 

شهدا هر 1 ماه و 9 روز 1 شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است. /مهر

حوادث

 مادر بی رحم به جان نوزاد
 3 ماهه افتاد

و  آزار  از  دوری  بــرای  امــا  داشــت؛  مــاه   3 فقــط 
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــادرش ب ــر روز م ــای ه اذیت ه
ــه  ــای کودکان ــل گریه ه ــه دلی ــر ب ــا دیگ ــذار شــد ت واگ
ــاد  ــه معت ــت ک ــوزادی اس ــل ن ــک نخورد.عس اش، کت
ــازمان  ــه س ــذاری ب ــش از واگ ــده و پی ــا آم ــه دنی ب
طــی کــرده را  تــرک  مراحــل   بهزیســتی کشــور، 

 است. 
کارتن خوابــش  مــادر  توســط  تولــد  از  پــس  او 
ــا  ــه و باره ــرار گرفت ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــب م مرت
رد  هنــوز  اســت.  شــده  شــکنجه  مــادر  طــرف  از 
معصــوم  صــورت  بــر  مــادر  ســنگین  دســت های 
ــه  ــای او ک ــف پاه ــد و ک ــی می کن ــل« خودنمای »عس
ــای  ــی گوی ــه خوب ــز ب ــده نی ــوزانده ش ــیگار س ــا س ب
ابتدایــی  روزهــای  در  کــه  اســت  شــکنجه هایی 
ــه کــرده اســت. مــادر کــودک 3 ماهــه   تولــدش تجرب
ــرار  ــارش ق ــات در اختی ــام امکان ــه تم ــرایطی ک در ش
ــن  ــرک نکــرد و در ای ــه ت ــدام ب ــاز هــم اق ــه بودب گرفت
شــرایط بــه کتــک زدن نــوزاد و خورانــدن شــیره 
از صحبت هــای  بخشــی  این هــا  پرداخــت.  او  بــه 
مطرح شــده از ســوی مــددکار اجتماعــی مؤسســه 
ــان  ــه بی ــن ب ــت.محبوبه ُحس ــن اس ــه مهرآفری خیری
ــس  ــادرش نرگ ــا م ــل ب ــاه عس ــی کوت ــات زندگ جزئی
می گویــد:  رابطــه  ایــن  در  وی  اســت.  پرداختــه 
دولتــی  بیمارســتان های  از  یکــی  در  عســل  مــادر 
بــه  امــا  حمــل کــرد؛  وضــع  تهــران  جنــوب  در 
دلیــل اینکــه بی خانمــان بــود و شــرایط مناســبی 
ــی  ــه معرف ــه مؤسس ــتان ب ــرف بیمارس ــت، از ط  نداش

شد.
 ایــن مــددکار اجتماعــی می افزایــد: وقتــی بــرای 
بررســی وضعیــت مــادر بــه همــراه یــک مــددکار 
دیگــر بــه بیمارســتان رســیدیم، زن زایمــان کــرده بــود. 
ــت  ــات بیمارســتان نرگــس - م ثب اســمش در اطالع
شــده بــود و می  گفــت هیچ کــس را نــدارد. او بــه مــا 
گفــت کــه 3۴ســاله اســت و وقتــی ۱۴ســالش بــوده، 
ــردی  ــری پیرم ــه همس ــرش، او را ب ــادر فقی ــدر و م پ
درآورده انــد. از آن پیرمــرد صاحــب دختــری شــده 
ــه تهــران آمــده  ولــی بعــد از مدتــی طــالق گرفتــه و ب
ــد  ــد طــردش کرده ان ــه بع ــواده اش از آن ب  اســت. خان
و البتــه کــه توانایــی حمایــت از او را هــم ندارنــد. وی 
ــد: نرگــس  ــوزاد می گوی ــادر ن ــه ســوابق م ــا اشــاره ب ب
در تهــران دســت بــه هــر کاری زده و بیــش از ۱۴ ســال 
اســت کــه بــه شیشــه اعتیــاد دارد و همســر فعلــی  اش 
نیــز بــه علــت حمــل مــاده مخــدر شیشــه، اکنــون در 
زنــدان بــه ســر می بــرد. حســن درخصــوص اعترافــات 
ــا همســر دومــش  ــه چگونگــی ازدواج ب ــوزاد ب مــادر ن
ــراه  ــه هم ــب ک ــک ش ــت ی ــس می گف ــد: نرگ می گوی
ــه  ای قدیمــی   ــه خان ــرای خفــت  گیــری ب دوســتش ب
 در تهــران رفتــه بــود بــا مــردی آشــنا می شــود. 
ــس و  ــه نرگ ــد ک ــته بودن ــاط نشس ــای بس ــرد پ 2 م
دوســتش ســر می رســند. پــس از آن بــا تهدیــد چاقــو، 
پول هــا و مــواد مخــدر مردهــای معتــاد را می گیرنــد و 
ــود  ــس می ش ــق نرگ ــا، عاش ــی از مرده ــد. یک می رون
ــا یکدیگــر  و بــه دنبــال او مــی رود. آن دو در نهایــت ب
ــاردار  ــس ب ــه نرگ ــی ک ــت زمان ــد. درس ازدواج می کنن
ــه  ــه ب ــل شیش ــرم حم ــه ج ــه ب ــدر بچ ــود، پ می ش
ــرایطی  ــس در ش ــس از آن نرگ ــد و پ ــدان می افت زن
کــه تنهــا بــوده نــوزاد خــود را بــه دنیــا مــی آورد. 
ــوزاد  ــال ن ــه انتق ــا اشــاره ب ــی ب ــددکار اجتماع ــن م ای
و مــادرش بــه یــک مســافرخانه می گویــد: پــس 
و  او  تــالش کردیــم  نرگــس  بررســی وضعیــت  از 
ــس  ــا پ ــوند؛ ام ــل ش ــافرخانه منتق ــه مس ــوزادش ب ن
از آن نیــز متوجــه شــدیم کــه عالئــم اعتیــاد در مــادر 
ــوزاد ــردن ن ــه ک ــض گری ــه مح ــود. او ب ــده می ش  دی

ــد  ــوزاد می کوبی ــوی صــورت ن ــا دســت ســنگینش ت ب
و  نــوزاد  روی گونــه  بــه خوبــی جــای کبــودی  و 
می شــد.  دیــده  پاهایــش  کــف  ســیگار  جــای 
ــردن  ــاد ک ــی از معت ــم واضح ــد: عالئ ــن می افزای حس
3ماهــه کــودک  می  شــد.  مشــاهده  نیــز   بچــه 

 دائــم خمــار بــود و مــادر کــه حوصلــه گریه  هــای نــوزاد 
را نداشــت، شــیره بــه خــورد او مــی داد. وی در رابطــه 
ــه ســازمان بهزیســتی  ــوزاد ســه ماهــه ب ــال ن ــا انتق ب
کشــور می گویــد: پــس از بررســی شــرایط، نــوازد 
ــی و اقــدام کالنتــری ١٣٢  ــا هماهنگــی مقــام قضائ ب
نبــرد از مــادر معتــاد جــدا شــد و پیــش از تحویــل بــه 
بهزیســتی نــوزاد بــه مــدت ۴ روز بــرای ســم زدایی در 

بیمارســتان بســتری شــد.

سخنگوی اورژانس کشور اعالم کرد:

نجات زنی از غرق شدن در زاینده رود
ــگار بهداشــت  ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــی خال مجتب

ــوادث  ــا ح ــاط ب ــارس در ارتب ــزاری ف ــان خبرگ و درم
غرق شــدگی و اقدامــات نیروهــای اورژانــس طــی 
ــب روز  ــاعت 8 ش ــت: س ــار داش ــر اظه ــد روز اخی چن
ــمت  ــده رود س ــت زاین ــم در باالدس ــک خان ــته ی گذش
منطقــه لنجــان غــرق شــد کــه بالفاصلــه پــس از ایــن 
حادثــه خانــواده وی بــه اورژانــس اطــالع دادنــد.

ــه  ــن منطق ــق آب در ای ــبختانه عم ــزود: خوش وی اف
بســیار کــم بــوده و ایــن خانــم دچــار اســترس ناشــی 
از غرق شــدگی شــده کــه توســط نیروهــای اورژانــس 
ــا    ــد و ب ــل ش ــان منتق ــهدای لنج ــتان ش ــه بیمارس ب
انجــام عملیــات درمانــی نجــات پیــدا کــرد. ســخنگوی 
ــر در ســواحل  ــدگی 3 نف ــور از غرق ش ــس کش اورژان
ــر داد و  ــر خب ــای اخی ــالت روزه ــدران طــی تعطی مازن
اعــالم کــرد: علی رغــم تــالش نیروهــای اورژانــس هــر 

ــد. ــر جــان خــود را از دســت دادن ســه نف

علمی

خطر بازی با اسباب بازی های الکترونیکی 
برای بچه ها 

محققــان دانشــگاه آریزونــای 
ــی  ــد کودکان ــمالی دریافتن ش
اســباب بازی های  بــا  کــه 
ــد  ــازی می کنن ــی ب الکترونیک
ــه  ــی ک ــا کودکان در مقایســه ب
ــد،  ــر و کار دارن ــاب س ــا کت ب
دچــار  اســت  ممکــن 
اختــالالت توســعه زبانــی شــوند. در ایــن پژوهــش، 26 
ــی  ــا در آزمایش ــه آن ه ــا ۱6 ماه ــودکان ۱0 ت زوج و ک
کنترل شــده شــرکت داشــتند. بــه شــرکت کنندگان 
اســباب بازی های  شــامل  اســباب بازی  نــوع  ســه 
کــودک( موبایــل  و  )لپ تــاپ   الکترونیکــی 

چوبــی  )پازل هــای  ســنتی  اســباب بازی های 
ــون  ــا مضم ــاب ب ــور( و 5 کت ــتیکی مص ــات الس قطع
حیوانــات، اشــکال و رنگ هــا داده شــد. پژوهشــگران 
ــا  ــودکان ب ــه ک ــی ک ــد زمان ــش دریافتن ــن پژوه در ای
در  می کننــد  بــازی  الکترونیکــی  اســباب بازی های 
ســنتی  اســباب بازی های  بــا  بــازی  بــا  مقایســه 
ــاص ــوای خ ــه کار بــردن کلمــات بــا محت  تعــداد ب

کلمــات بزرگســاالنه تر و همچنیــن تقابــل کالمــی 
 فرزند و والدین کمتر می شود.

ــداد  ــن تع ــه والدی ــد ک ــخص ش ــن مش ــر ای ــالوه ب ع
ــا اســباب بازی های  ــازی ب کلمــات کمتــری در زمــان ب
ــه کار  ــا کتــاب ب ــازی ب ــا زمــان ب ســنتی در مقایســه ب
می برنــد. بــه گفتــه محققــان اینکــه کــودکان از وســایل 
ــا اینکــه  ــدارد؛ ام ــد، منعــی ن ــی اســتفاده کنن دیجیتال
ایــن نــوع وســایل کــودک را از تعامــل بــا دنیــای واقعی 
دور کنــد، آسیب زاســت. نتایــج ایــن پژوهــش در 
ــه »JAMA Pediatrics« منتشــر شــده اســت. مجل

 سرکوب احساسات 
مغز را کوچک می کند

ــد نشــان داد  ــات جدی تحقیق
ــات  ــدن احساس ــرکوب ش س
تأثیــر  مغــز  انــدازه  بــر 

می گذارد.
جدیــد  تحقیقــات  در 
اســت  شــده  مشــخص 
ــراد مســن   ــز در اف ــدازه مغ ان
ــت. در  ــر اس ــردگی، کوچک ت ــدون افس ــاس ب بی احس
ــدازه مغــز در تعییــن ســرعت پیــری  ایــن تحقیــق، ان
بررســی شــد. محققــان اظهــار کردنــد: انــدازه مغــز بــه 
طــور طبیعــی بــا افزایــش ســن کاهــش می یابــد. بــا 
ایــن وجــود از دســت دادن انــدازه بزرگ تــری از مغــز 

اســت. مغــزی  بیمــاری  نشــان دهنده 
از  .یولینــور  لنــور.ج  دکتــر  تحقیــق  ایــن  محقــق 
انجمــن ملــی ســالمت )NIH( در بتســدا و عضــو 
کــرد:  اظهــار  آمریــکا  عصب شناســی  آکادمــی  
عالئــم از دســت دادن حافظــه، نشــان از تغییــرات 
اســت  مغــز  بیماری هــای  بــا  مرتبــط   مغــزی 
و بی احســاس بــودن تعیین کننــده ایــن تغییــرات 
ــدون  ــن ب ــراد مس ــی در اف ــم بی احساس ــت. عالئ اس

ــت.  ــایع اس ــل ش زوال عق
بی احســاس  شــرکت کنندگان  تحقیــق،  ایــن  در 
ــای  ــی بیماری ه ــورد بررس ــردگی م ــدون افس ــه ب البت
مغــزی قــرار گرفتنــد. در ایــن تحقیــق، ۴هــزار و 
بــا متوســط ســن  بــدون زوال عقــل  35۴ فــرد 
گرفتنــد  قــرار  ام.آر.ای  اســکن  تحــت  ســال   76
احســاس،  فقــدان  از جملــه  احساســی  عالئــم  و 
فعالیــت   کاهــش  هیجــان،  فقــدان   عالقــه، 
ــی  ــتگی ارزیاب ــزل و خس ــدن در من ــه مان ــح ب و ترجی

شــد.
 نتایج نشــان داد ماده خاکســتری مغز کــه به یادگیری 
و نگهــداری خاطــرات کمــک می کنــد و نیز ماده ســفید 
 کــه وظیفــه ارتبــاط بیــن قســمت های مختلــف مغــز 
ــا نشــانه بی احســاس  ــرادی ب ــده دارد، در اف ــر عه را ب
ــاره افــراد  ــر اســت. ایــن نتایــج حتــی درب ــودن کمت ب
افســرده نیــز صــادق اســت. وی در ادامــه افــزود: 
ایــن نتایــج بــه شناســایی افــراد بی احســاس در 
معــرض خطــر کمــک خواهــد کرد.نتایــج ایــن تحقیــق 
شــده  منتشــر  عصب شناســی  آنالیــن  نشــریه   در 

است.

امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ُن ِفی الَشّکِ  ضا َو الَیقیِن َو الَهّمُ َو الَحَز  ِفی الّرِ
ُ

وُح َو الّراَحة َالّرَ

َخِط؛ َو الّسَ

خوشی و آسایش در رضایت و یقین است و غم و اندوه در 

شّک و نارضایتی.
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