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وزنامه ای برای همه ر

عرفه، روز رحمت الهی        

له
قا

رم
س است  اهلل  الی  تقرب  و  نیایش  دعا،  روز  عرفه 

و  لطف  مورد  را  بندگانش  خداوند  که  روزی 
رحمت بی پایان خویش قرار می دهد .

که  روز عرفه، روز شناخت است. عرفه روزی است 
خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و اطاعت 
کرم و احسان و لطف  خویش فرا می خواند و خوان 
و  مغفرت  درهای  و  گسترد  می  آنان  برای  را  خود 
گشاید.روز  می  آنان  روی  بر  را  رحمتش  و  بخشش 
لکم«  استجب  آن«ادعونی  در  که  اس  روزی  عرفه 
رشته  خالصانه  عبادت  و  دعا   شود.  می  محقق 
الهی  الیزال  قدرت  و  هستی  مبدأ  با  انسان  اتصال 
هستند ؛ از این رو نمی توان گفت که دعا و عبادات، 
مخصوص اّیام خاص می باشد؛ اما زمانهایی وجود 
از  خداوند  با  ارتباط  برای  طالیی   فرصت  که  دارد 
که رحمت خاص  راز و نیاز است؛ چرا  طریق دعا و 
خداوند در آنها از مبدأ اعلی به سوی بندگان سرازیر 

کند خود...  گردد و بنده باید تالش  می 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

امیر دریادار سیاری در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیر دریادار غالمرضا شیرانی در اصفهان: 

ارتش برای حفظ منافع ایران 
از هیچ تهدیدی هراس ندارد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

به فکر غذای روحمان باشیم
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با این طال 
گرفتم  مزد زحماتم را 

صفحه 6
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آگهی تجدید مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد.

محل و مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب 
اداری روز یکشنبه مورخ 95/06/28 به امور قراردادهای  تا پایان وقت  اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/07/01 به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

پیشنهاددهندگان باید مبلغ 10/000/000 ریال را به صورت واریز به حساب 0104544150002 سپرده شهرداری نزد 

بانک ملی مرکزی نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.

قیمت پایه اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه نجف آباد ماهیانه مبلغ 15/000/000 ریال و برای یکسال به مبلغ 

180/000/000 ریال.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

شهردار نجف آباد

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

نوبت  دوم

شرکت واحد
 اتوبوسرانی اصفهان 

عید قربان، عید فرصت هاست؛ فرصت تقرب به خداوند 

و پاکی نفس از آلودگی ها و تعّلقات دنیایی.

مقام معظم رهبری

»آگهی تجدید مزایده«
نوبت اول

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/364 مورخ 95/04/28 شورای محترم  اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد 
زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود را با شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط 

به مدت یک سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
- مورد اجاره شامل:

1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبی 107 متر مربع و پارکینگ مینی بوس به مساحت تقریبی 3066 متر مربع می باشد که 
قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 24/500/000 ریال معادل دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان 

می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
به   95/07/04 مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را حداکثر  پیشنهادی خود  قیمت  آخرین  باید  2- شرکت کنندگان 

دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید.

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان
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صفحه 3

ح استفساریه قانون  | طر
انتخابات رد شد   صفحه 2

جهانگیری:

 | پایداری برجام 
 منوط به پایبندی 

سایر طرف هاست   صفحه 2

  جمع آوری لباس های نامتعارف 
از سطح بازار اصفهان   صفحه 4

  پرداخت بخشی از بدهی دولت به 
کشاورزان تا پایان هفته آینده   صفحه 3
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کنار آمد با آل سعود به هیچ وجه نمی توان 

آیت اهلل هاشمی شاهرودی با اشاره به ضعف دستگاه 
گفت:  کشور در مواجهه با فاجعه منا   دیپلماسی 

که بزرگترین پرورش دهنده   با آل سعود 
 تفکر تکفیر است به هیچ وجه 

کنار آمد... نمی توان 

   ||عکس ازوحید صادقی

کرد: ح  کمیته امداد اصفهان مطر مدیرکل 

14 هزار دانش آموز 
چشم انتظار کمک
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به بهانه روز سینما

عید سعید قربان بر مسلمانان جهان مبارکباد
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نائین
ع. غفرانی 

این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اطالعــات  ســابق  وزیــر 
مهم تریــن اســتراتژی کنونــی دشــمن در قبــال ایــران 
ــی  ــتگاه سیاس ــت: دس ــت، گف ــوذ اس ــت نف سیاس
و دیپلماســی کشــور بایــد بیــش از همــه نگــران 

اســتراتژی نفــوذ دشــمن باشــد.
حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مراســم  در  گذشــته  شــب  مصلحــی  حیــدر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــتان نایی ــهدای شهرس ــادواره ش ی
دشــمن  کنونــی  اســتراتژی  مهم تریــن  این کــه 
اظهــار  اســت،  نفــوذ  سیاســت  ایــران  قبــال  در 

ــد  ــور بای ــی کش ــی و دیپلماس ــتگاه سیاس ــرد: دس ک
 بیــش از همــه نگــران اســتراتژی نفــوذ دشــمن 

باشد.
ــوردی  ــوذ م ــه نف ــا اشــاره ب ــات ب ــر ســابق اطالع وزی
ــوردی  ــوذ م ــرد: نف ــان ک ــی، خاطرنش ــوذ جریان و نف
اســت  و شــخصیتی  فیزیکــی  تــرور  دنبــال  بــه 
و روی دیگــر ســکه ایــن نــوع نفــوذ، بــه قــدرت 
ــدرت  ــع ق ــا در موض ــت ت ــری اس ــرد دیگ ــیدن ف رس
یاری  کننــده  نظــام،  بــزرگ  تصمیم گیری هــای  و 

ــد. ــوذ باش ــان نف جری
ــوذ  ــی نف ــدام اصل ــری را اق ــاط فک ــاد التق وی ایج
مهم تریــن  از  کــرد:  تأکیــد  و  دانســت  جریانــی 

انداختــن  به اشــتباه  نفــوذی  جریــان  اقدامــات 
مســئوالن بلندپایــه نظــام در تصمیم گیری هاســت 
ــره  ــرس و دله ــاد ت ــزار ایج ــن کار از اب ــرای ای ــه ب ک
بــه  آنــان  کــردن  مشــغول  و  مســئوالن  دل  در 
ــتباه در  ــار اش ــان را دچ ــا، آن ــات دنی ــع و مادی مناف

می کننــد. تصمیم گیــری 
مصلحــی بــا اشــاره بــه ســخنان برخــی در رابطــه بــا 
عــدم نیــاز بــه قــوای نظامــی عنــوان کــرد: خــود شــما 
اگــر یــک روز تیــم حفاظتتــان همراهتــان نباشــد در 
کار روزمــره خــود دچــار مشــکل می شــوید حــال 
ــدن دارد،  ــه جهانی ش ــه داعی ــوری ک ــک کش ــرای ی ب

ــد. ــعار می دهی ــی را ش ــای نظام ــالل نیروه انح

وزیر سابق اطالعات:

دستگاه دیپلماسی کشور باید بیش از همه نگران نفوذ باشد

ــد  ــت: بعی ــران گف ــی ای ــرژی اتم رئیــس ســازمان ان
مــی دانــم آمریــکا بخواهــد برجــام را بــه هــم بزنــد 
چــون اعتبــار سیاســی اش در جهــان مخــدوش مــی 

شــود.
ــار  ــبکه المن ــا ش ــو ب ــی در گفتگ ــر صالح ــی اکب عل
لبنــان تصریــح کــرد کــه بــه نظــرم ادامــه برجــام هــم 
بــه نفــع طــرف مقابــل هســت، هــم بــه نفــع ماســت، 
هــم بــه نفــع منطقــه هســت، هــم بــه نفــع دنیاســت 
ــی را از  ــک پارادایم ــام ی ــن، برج ــر م ــه نظ و اصــال ب
ــرده  ــوان ک ــان عن ــی در جه ــادالت سیاس ــث تب حی
ــرای  ــام ب ــه برج ــود از تجرب ــی ش ــی م ــت و یعن اس
ــتفاده  ــان اس ــکالت جه ــی از مش ــل خیل ــل و فص ح
ــده احساســم ایــن هســت کــه برجــام  ــذا بن کــرد. ل

ــرد. ــدا خواهــد ک ــه پی ان شــا هللا ادام
صالحــی در ادامــه تأکیــد کــرد کــه محدودیــت 

هایــی  محدودیــت  ولــی  پذیرفتیــم،  را  هــا 
ــا  ــد ی ــران را کن ــته ای ای ــت هس ــه صنع ــت ک نیس
متوقــف بکنــد. وی افــزود: مــا بــا هــر امکانــی 
یــا هــر روشــی کــه مــی توانــد جلــوی انحــراف 
 بــه فعالیــت هــای غیــر صلــح آمیــز را بگیــرد

 موافقیم.
ــح کــرد  ــران تصری ــرژی اتمــی ای رئیــس ســازمان ان
ــت  ــرای برگش ــای الزم را ب ــی ه ــش بین ــا پی ــه م ک
بــه مرحلــه قبــل از برجــام داریــم و در زمــان خیلــی 
ــی  ــی خیل ــه جایگاه ــم ب ــم برگردی ــی توانی ــاه م کوت
بهتــر و باالتــر از ســابق و مقــام معظــم رهبــری 
 مــوردی را فرمودنــد کــه کامــال واقعیــت علــی االرض

 

اینکــه  از  بعــد  کــه  کــرد  تاکیــد  دارد.صالحــی 
ارســال  هنــوز  و  افتــاد  دالر  میلیــارد  دو  اتفــاق 
بــه  مــا  بــود  نشــده  عملیاتــی  ســنگین  آب  آن 
آمریکایــی هــا گفتیــم کــه دیگــر آب ســنگین را 
ارســال نخواهیــم کــرد، ایــن عــدم اعتمــاد آنهــا 
را وادار کــرد تــا بیانــد و در قــرارداد تجدیــد نظــر 
کننــد بــه ایــن صــورت کــه اول پــول را بدهنــد 
ــم  ــاق ه ــن اتف ــه همی ــد ک ــنگین را ببرن ــد آب س  بع

افتاد.
وی افــزود: در بعــد تحریــم و مســائل دیگر سیاســی، 
آمریکایــی هــا از یــک شــیوه نادرســتی اســتفاده مــی 
کننــد، اگــر مــا وقتــی برجــام را تنظیــم مــی کردیــم 
ــرای  ــت ب ــن فرص ــم ای ــی کردی ــتری م ــت بیش دق
آمریــکا پیــش نمــی آمــد کــه از ایــن قابلیــت تفســیر 

بــودن ســوء اســتفاده کند.مهــر

ــزی  ــان در شــورای مرک ــه کیه ــر مســئول روزنام مدی
دفتــر تحکیــم وحــدت دربــاره عملکــرد روســای 
دولت هــای یازدهــم و دهــم ســخن گفــت و رد 

پیش بینــی کــرد. را  احمدی نــژاد  صالحیــت 
روزنامــه  مدیــر مســئول  حســین شــریعتمداری 
سیاســی  فضــای  در  افشــاگری  کیهــان، گفــت: 
ــادی  ــائل اقتص ــا مس ــت ام ــابقه اس ــه س ــبوق ب مس

ــود. ــرح ب ــر مط کمت
مطلــب  ایــن  بــه  اشــاره  ضمــن  شــریعتمداری 
ــق،  ــس از تحقی ــه پ ــم ک ــر بودی ــن نف ــا اولی ــه »م ک
ماجــرای فیشــهای نجومــی را افشــا کردیــم«، افــزود: 
انگیــزه مــا کامــال غیــر سیاســی بــود و تعــداد افــرادی 
کــه چنیــن حقوقهایــی را از بیت المــال برداشــت 
ــا  ــا آنه ــورد ب ــتند و برخ ــدک هس ــم ان ــد ه می کردن

ــت  ــت دول ــران پاکدس ــر مدی ــی دیگ ــب دلگرم موج
می شــود.

وی در ارتبــاط بــا احمــدی نــژاد گفــت: اگــر احمــدی 
نــژاد را بــا حــق بســنجیم نمــره بســیار پاییــن 
ــای  ــد صحبته ــن تایی ــریعتمداری ضم ــرد. ش می گی
ــم  ــژاد ه ــدی ن ــت: احم ــی گف ــواد الریجان ــد ج محم
دنبــال رابطــه بــا امریــکا بــود. مــا بــه احمــدی 
ــت  ــکا تحویل ــرا آمری ــد چ ــه می دانی ــم ک ــژاد گفتی ن
نگرفــت؟ چــون می داننــد کــه تصمیــم در مــورد 

ــت. ــو نیس ــا ت ــکا ب ــا آمری ــه ب رابط

شــریعتمداری افــزود: احمــدی نــژاد در جریــان 
ــن را  ــتاد. ای ــا ایس ــل آق ــیبنی مقاب ــه نش 11 روز خان
ــه  ــه ب ــی  ک ــی و زاکان ــا تهران ــای آق ــد از آق می توانی
ــوع  ــید. در موض ــد بپرس ــژاد رفتن ــدی ن ــدار احم دی
ــار  ــا او را برکن ــد ت ــه او نامــه دادن ــا ب ــز آق مشــایی نی
کنــد امــا تمکیــن نکــرد و کار را بــه جایــی رســاند کــه 
ــه علنــی کــردن نامــه شــدند. حضــرت آقــا مجبــور ب
ــه  ــی ب ــس دسترس ــچ ک ــزود: هی ــریعتمداری اف ش
ــط  ــه توس ــار نام ــدارد. انتش ــا ن ــری آق ــای س نامه ه
ــد.  ــام ش ــری انج ــی رهب ــا هماهنگ ــرد ب ــی ف ابوتراب

واکنــش احمــدی نــژاد ایــن بــود کــه 18 پســت بــه 
ــرار داد. ــر ق ــاون اول قوی ت ــایی داد و او را از مع مش

وی ادامــه داد: احمــدی نــژاد دو میــدان رای دارد 
یکــی حــزب اللهی هــا و دیگــری اقشــار مســتضعف. 
حــزب اللهی هــا بعــد از اینکــه ببیننــد او مقابــل 
بــه  البتــه  نمی دهنــد.  رای  او  بــه  ایســتاده  آقــا 
نظــرم بعیــد اســت شــورای نگهبــان او را تاییــد 
ــات ــن موضوع ــان ای ــون در جری ــد چ ــت کن  صالحی

 است.
مدیــر مســئول روزنامــه کیهــان احمــدی نــژاد و 
روحانــی را هــر دو بســیار خطرنــاک دانســت و 
ــازی  ــم و نی ــل می کنی ــه عم ــه وظیف ــا ب ــت: م گف
ــم ــاب کنی ــر انتخ ــر خط ــه پ ــن دو گزین ــت بی  نیس

.تسنیم

اســتاد درس خــارج حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه ضعــف 
ــا  ــه من ــا فاجع ــه ب ــور در مواجه ــی کش ــتگاه دیپلماس دس
گفــت: بــا آل ســعود کــه بزرگتریــن پــرورش دهنــده تفکــر 

تکفیــر اســت بــه هیــچ وجــه نمی تــوان کنــار آمــد.
آیــت هللا محمــود هاشــمی شــاهرودی صبــح دیــروز 
ــال  ــود در س ــه خ ــارج فق ــه درس خ ــتین جلس در نخس
تحصیلــی جدیــد کــه در مســجد محمدیــه حــرم حضــرت 
معصومیــه )س( برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ســالروز 
فاجعــه خونیــن منــا اظهــار داشــت: ایــن فاجعــه در طــول 
ــزار  ــش از 7 ه ــه در آن بی ــود ک ــر ب ــالم بی نظی ــخ اس تاری
ــی در  انســان مؤمــن در حــال احــرام و در حــرم امــن اله
ــه شــهادت ــب تشــنه ب ــا ل ــی ب ــان انجــام فریضــه اله  زم

 رسیدند.
ــراز تأســف  ــا اب ــی کشــور ب ــس ســابق دســتگاه قضای ریی
ــا  ــه من ــه فاجع ــالمی ب ــوری اس ــؤوالن جمه ــه مس از اینک
اهمیــت چندانــی ندادنــد تأکیــد کــرد: فاجعــه منــا هرچنــد 
بــه دلیــل ســوء مدیریــت و بی کفایتــی آل ســعود در 
امــور حــج بــود امــا مســأله مهمتــر جرم بــودن ایــن 
ــار آن گذشــت.  ــی از کن ــه راحت ــد ب ــه نبای فاجعــه اســت ک
ــائلی از  ــد مس ــا نبای ــا تنه ــور م ــؤولین کش ــن مس بنابرای
جملــه دیــه و جبــران خســارت را مطــرح کننــد بلکــه بایــد 
 مجــرم بــودن ایــن رژیــم ســفاک را بــه طــور علنــی تبلیــغ

 کنند.
وی در پایــان تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران 
چگونــه بــا آل ســعود کنــار بیایــد در حالــی کــه ایــن 
رژیــم ســفاک در حــال احیــای ارگان تروریســتی مــرده ای 
همچــون ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت تــا از ایــن گــروه 
بــر علیــه جمهــوری اســالمی ایــران اســتفاده کنــد؛ در حالی 
کــه همیــن گــروه مجاهدیــن خلــق در زمــان صــدام رابطــه 
ــات  ــا عربســتان نداشــت؛ عربســتان تمــام امکان ــی ب خوب
خــود را بــه کار بســته تــا فکــر تکفیــر را در جهــان تقویــت 
کنــد و از هیــچ تالشــی در ایــن راه فروگــذار نکــرده اســت 
بنابرایــن امــکان کنــار آمــدن بــا ایــن رژیــم وجــود نــدارد.

رسا

پایــداری  گفــت:  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
برجــام منــوط بــه اجــرای تعهــدات ســایر طــرف هــا 
ــران در  ــا ای ــکاری ب ــعه هم ــه توس ــام ازجمل دربرج
اســتفاده از انــرژی هســته ای و تســهیل اســتفاده از 

ــت. ــته ای اس ــرژی هس ان
معــاون اول رئیــس جمهــور در مراســم آغــاز ســاخت 
دو واحــد جدیــد در نیــروگاه اتمــی بوشــهر تصریــح 
ــر معظــم انقــالب و مدیریــت  ــا هدایــت رهب کــرد: ب
رئیــس جمهــور و ورود دیپلمــات هــای کاردان و 
ــور خارجــه و رئیــس  ــر ام ــت وزی ــا محوری ــد ب متعه
ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان، در گفــت و گویــی 
ــی، ســند  ــدرت جهان ــا شــش ق ــی ب دشــوار و طوالن

برجــام بــه امضــا رســید و بــه اجــرا درآمــد.
ــهر  ــد در بوش ــروگاه جدی ــاخت دو نی ــری س جهانگی
ــت  ــردم و هدای ــخ م ــق اراده راس ــی از مصادی را یک
ــره  ــدف به ــا ه ــر ب ــده نگ ــش و آین ــری دوراندی رهب
منــدی صلــح آمیــز از انــرژی هســته ای عنــوان کــرد 
وگفــت: ســاخت ایــن نیــروگاه هــا در برجــام پیــش 
بینــی شــده بــود و ســاخت آنهــا یکــی از نمادهــای 

ــران از نتایــج برجــام اســت. بهــره منــدی ای
ــده  ــان دهن ــد را نش ــای جدی ــاخت نیروگاه ه وی س
پایبنــدی روســیه بــه عنــوان یکــی از اعضــای امضــا 

ــه  ــرد و ادام ــوان ک ــش عن ــه تعهدات ــده برجــام ب کنن
داد: بــار دیگــر تاکیــد مــی کنیــم کــه پایــداری برجــام 
ــعه  ــا در توس ــرف ه ــایر ط ــدی س ــه پایبن ــوط ب من
ــز هســته  ــح آمی ــران در صنعــت صل ــا ای همــکاری ب

ای اســت.
ــداوم  ــرای ت ــران ب ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب جهانگی
ــح  ــای صل ــت ه ــترش فعالی ــت گس ــالش در جه ت
آمیــز هســته ای مصمــم اســت ، تصریــح کــرد: ایــن 
ــق ان  ــان مطاب ــه تعهداتم ــدی ب ــا پایبن ــالش را ب ت
ــاوری در  ــن فن ــا از ای ــم ت ــی ادامــه مــی دهی ــی ت پ
بخــش هــای مختلــف پزشــکی، کشــاورزی، بــرق، و 

ــد شــویم. ــره من ــی به صنعت

آیت هللا هاشمی شاهرودی: 
با آل سعود به هیچ وجه نمی توان کنار آمد

جهانگیری:
پایداری برجام منوط به پایبندی سایر طرف هاست

ــر  ــر و تکب ــت: تبخت ــی گف ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
رفتــار حاکمــان  و  بــر مجموعــه سیاســت ها  جاهلــی 
ــای وطــن،   ــزارش کیمی ــده اســت.به گ ــاض ســایه افکن ری
دریابــان علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــان  ــی کارشناس ــه هفتگ ــنبه در جلس ــح ش ــورمان صب کش
ــت:   ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــی دبیرخان سیاس
فاجعــه منــا کــه بــا بی کفایتــی و  اهمــال در ارایــه خدمــات 
امــدادی و پزشــکی بــه مجروحــان موجــب شــهادت جمــع 
ــه  ــت ک ــی اس ــه ننگ ــد لک ــان ش ــوف الرحم ــادی از ضی زی
ــد.نماینده  ــد ش ــاک نخواه ــلمان پ ــان آل س ــز از دام هرگ
ــا  ــی ب ــی امنیــت مل ــری در شــورای عال مقــام معظــم رهب

ــن  ــه بدیهی تری ــعودی ب ــت س ــدی دول ــه بی تعه ــاره ب اش
اصــول انســانی و حقوقــی در جبــران آالم داغ دیــدگان 
ایــن فاجعــه افــزود:  تبختــر و تکبــر جاهلــی بــر مجموعــه 
سیاســت ها و رفتــار حاکمــان ریــاض ســایه افکنــده اســت.

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت:  آموزه هــای امنیتی 
موســاد بــرای بــه حاشــیه رانــدن اولویت مســأله فلســطین 
ــه  ــعودی ها ب ــه س ــل رفت ــدرت تحلی ــالم و ق ــان اس در جه
ــی ناکارآمــدی  ــت اصل ــوان عل ــگ یمــن را می ت خاطــر جن
ــا  ــه من ــوع فاجع ــب وق ــج و موج ــک ح ــه مناس در ادام
دانســت.دریابان شــمخانی گفــت:  تکفیری هــای تولیــد 
شــده در مــدارس  وهابــی قبــل از آشــکار شــدن رابطــه رژیم 
صهیونیســتی بــا رژیــم ســعودی، رســالت امــروز حــکام آل 
ــان و  ــوریه، لبن ــراق، س ــزی در ع ــلمان را در اختالف انگی س
ســایر بــالد و کشــورهای اســالمی بــه شــکل نیابتــی فعــال 
ــی  ــورای عال ــری در ش ــم رهب ــام معظ ــده مق کردند.نماین
امنیــت ملــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تکفیری هــا ســربازان 
سیاســت های  مجریــان  نیــز  ســعودی ها  و  ســعودی 
منطقه یــی صهیونیســت ها هســتند تاکیــد کــرد: تکــرار 
ســوی  از  علیــه کشــورمان  فرافکنــی   و  دروغ پــردازی 
ــردن خواســت  ــی  ک ــدام دیگــری در عملیات ســعودی ها، اق

ــان اســالم اســت. نظــام ســلطه در جه

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا بیــان اینکــه بایــد در 
خــط شــهدا بــود، گفــت: حرکــت در مســیر ســرخ شــهدا 

نیــاز امــروز کشــور اســت.
امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری ظهــر امــروز در مراســم 
تشــییع دریــادار شــهید غالمرضــا شــیرانی، بــا اشــاره بــه 
ــی  ــی و انتظام ــف نظام ــای مختل ــور نیروه ــور پرش حض
ــار داشــت:  ــوار اظه ــن شــهید بزرگ در مراســم تشــییع ای
پیــرو شــهدابودن، در خــط شــهدابودن و حرکــت بــا 
ــور  ــاز کش ــورد نی ــروز م ــان، ام ــرخ آن ــرت در راه س  بصی

است.
ــرد: شــهید  ــح ک ــش تصری ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان

ــا  ــا و کمبوده ــه محدودیت ه ــتن هم ــا دانس ــیرانی ب ش
مســئولیت فرماندهــی در ســواحل مکــران را پذیرفــت و 
بــه مــدت 9 ســال بــه همــراه خانــواده در منطقــه حضــور 
داشــت و تــالش کــرد تــا تدبیــر فرمانــده معظــم کل قــوا 
اجــرا شــود کــه نشــان دهنده والیــت مــداری ایــن شــهید 

واال مقــام اســت.
وی ادامــه داد: اگــر امــروز امنیــت و پرچــم ایران اســالمی 
ــدن  ــج ع ــه خلی ــژه منطق ــه وی ــان ب ــای آزاد جه در آب ه
کــه گلــوگاه اقتصــادی ایــران اســت، بــه اهتــزاز درآمــده 
 بــه برکــت حضــور شــهدایی ماننــد شــهید شــیرانی

 است.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش خاطرنشــان کــرد: 
نیــروی دریایــی ارتــش ایــران هــم دوش بــا ســایر 
ــا پشــتوانه مردمــی در  نیروهــای نظامــی و انتظامــی و ب
اجــرای فرمــان رهبــر انقــالب، مبنــی بــر توســعه ســواحل 
ــه کار  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــی تم ــدار دریای ــران و اقت مک
ــی  ــاع از مرزهــای آب ــش نشــان داده در دف ــدد؛ ارت می بن
ــور در  ــدار کش ــان دادن اقت ــران و نش ــع ای ــظ مناف و حف
ــدارد و  ــراس ن ــدی ه ــچ تهدی ــان از هی ــای آزاد جه آب ه
بــا شــعار راه مــا راه حســین )ع( اســت مســیر شــهدا را 

ادامــه می دهیــم.

شمخانی:
تکبر جاهلی بر رفتار حاکمان ریاض سایه افکنده است

سیاری: 
ارتش برای حفظ منافع ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارد

صالحی:
بعید است آمریکا برجام را به هم بزند

حسین شریعتمداری: 
روحانی و احمدی نژاد گزینه های پرخطر انتخاباتی اند

حتما بخوانید!
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عرفه، روز رحمت الهی        
ادامه از صفحه یک: 

ــژه  ــای وی ــات و رحمته ــت آن عنای ــرض دریاف را در مع
الهــی قــرار دهــد؛ چنانکــه پیامبــر اکــرم صلــی هللا علیــه 
و آلــه فرمودنــد: »اِنَّ لَِربِّکـُـْم ِفــی َاّیــاِم َدْهرِکـُـْم َنَفحــاٌت 
ــما  ــروردگار ش ــرای پ ــتی ب ــه راس ــا؛ ب ــوا َله َاال َفَتَعرَُّض
ــت،  ــهایی اس ــا و بخشش ــان عطای ــای روزگارت در روزه
هوشــیار باشــید و خــود را در معــرض آنهــا قــرار دهیــد.« 
ــاِم  ــْم ِبَاّی ــد: »َوَذکِّْرُه ــی فرمای ــز م ــم نی ــرآن کری و ق
الّلــِه«؛ و روزهــای خــدا را بــه آنــان یــاد آوری کــن.« روز 
عرفــه مى توانــد روز پيــروزى انســان بــر طاغــوت نفــس 
و نقطــه درخشــانى درتاريــخ زندگــى هــر فــردى باشــد. 
ــا آن  ــوى ب ــى و انقــالب معن روز عرفــه روز تحــول درون
همــه مزايــا و ويژگى هــاى ارزشــمند بــراى هــر مســلمان 
بيــدار و آگاه اســت.روز عرفــه از مصاديــق بــارز “ايــام هللا” 
اســت کــه در آن روز زمينه هــا و مقدمــات بيشــترى 
ــعادت  ــال و س ــوى کم ــه س ــان ب ــى انس ــراى رهياب ب
وجــود دارد. آمــرزش گناهــان، قبولــى طاعــات، آشــنايى 
بيشــتر بــا معــارف اســالمي، تفکــر و تامــل در گذشــته و 
آينــده، بــرآورده شــدن حاجــات و توجــه ويــژه خداونــد 

متعــال بــه بنــدگان از جملــه آنهاســت.
ــه مــی  ــه الســالم درمعّرفــی روز عرف امــام ســجاد علی
ْمَتــُه  ْفَتُه َوکرَّ فرمایــد: »الّلُهــمَّ َوهــذا َیــْوُم َعَرَفــَه َیــْوٌم َشــرَّ
ــِوَک  ــِه ِبَعْف ــَت ِفی ــَک َوَمَنْن ــِه َرْحَمَت ــْرَت ِفی ــُه َنَش ْمَت َوَعظَّ
ــاِدَک؛  ــی ِعب ــِه َعل ــَت ِب ْل ــَک َوَتَفضَّ َت ــِه َعِطیَّ ــَت ِفی َوَاْجَزْل
ــه او  ــو ب ــه ت ــت ک ــه روزی اس ــن روز عرف ــا! و ای خدای
شــرافت و کرامــت و عظمــت بخشــیدی و رحمتــت را در 
ایــن روز گســتراندی و بــه عفــو و بخششــت ]بــر خلــق[ 
ــدی  ــم گردانی ــیار عظی ــت را بس ــذاردی و عطای ــت گ مّن

ــر بندگانــت تفّضــل نمــودی.« ــه خاطــر ایــن روز ب و ب
روز عرفــه چنــان اهمیــت دارد کــه بــا شــب قــدر برابــرى 
مى کنــد. امــام صــادق)ع( فرمــود: اگــر شــخصى 
ــاه رمضــان  ــت م ــا برک ــد در شــب هاى ب ــکار نتوان گناه
بویــژه شــب هاى قــدر، خــود را معــرض نســیم رحمــت 
الهــى قــرار دهــد و آمرزیــده شــود، او تــا ســال آینــده 
بخشــوده نمى شــود مگــر اینکــه عرفــه را درک کنــد و از 

امتیــازات آن روز بهــره  گیــرد.
ــن روز  ــات و دعاهــاى اهل بيــت)ع( در اي آنچــه از رواي
ــروردگار  ــه پ ــت ک ــانگر آن اس ــد نش ــت مى آي ــه دس ب
هســتى ايــن روز را بــراى مناجــات خــود انتخــاب کــرده 
و نعمت هــاى مــادى و معنــوى خــود را در يــوم هللا 
عرفــه بــر بندگانــش ارزانــى داشــته اســت. امــام 
ــس  ــد: هرک ــات مى فرماي ــى از رواي ــادق)ع( در يک ص
ــه  ــاى عرف ــم دع ــه مراس ــن ب ــل از رفت ــن روز قب در اي
ــد و در پيشــگاه  ــاز بخوان ــر آســمان دو رکعــت نم در زي
خداونــد متعــال بــه تمامــى گناهــان و خطاهــاى خــود 
اعتــراف نمــوده و حقيقتــا از درگاه پــروردگارش پــوزش 
 طلبــد، خداونــد متعــال آنچــه را کــه بــراى اهــل عرفــات 
مقــدر نمــوده بــه او نيــز عطــا مى کنــد و تمــام گناهــان 

مى آمــرزد. را  وى 
از ويژگى هــاى روز عرفــه دعــا و نيايــش بــه درگاه 
ــا اســتفاده از  ــى اســت. پيشــوايان معصــوم)ع( ب ربوب
ــاز  ــه راز و ني ــردم را ب ــه، م ــوى روز عرف ــت معن موقعي
و تقويــت پيونــد بــا سرچشــمه کمــاالت ترغيــب و 
شــخصيت  اســاس  چــرا کــه  مى کردنــد  تشــويق 
ــا  ــش ب ــدازه ارتباط ــه ان ــان و ارزش او ب ــى انس حقيق
ــد:  ــرآن مى فرماي ــن مى شــود. ق ــال تعيي ــد متع خداون
“اى پيامبــر بگــو، پــروردگارم بــراى شــما ارزشــى قائــل 

ــد.”)فرقان / 77( ــما نباش ــاى ش ــر دع ــت اگ نيس
امــام حســين)ع( بــا اســتفاده از فضــاى معنــوى 
دامنــه کــوه  در  و  عرفــات  صحــراى  در  عرفــه  روز 
ــرده  ــه ک ــود را زمزم ــاى خ ــات زيب ــه مناج جبل الرحم
و آواى ملکوتــى اش نــه تنهــا در ميــان حاجيــان خانــه 
ــه آن  ــود بلک ــداز ب ــات طنين ان ــراى عرف ــدا در صح خ
دل هــاى  تاريــخ،  طــول  در  عاشــقانه  نيايش هــاى 
ــرار داده اســت. آن حضــرت  ــر ق مشــتاق را تحــت تاثي
در فــرازى از دعــا مى فرمايــد: پــروردگارا، تفکــر مــن در 
ــردد  ــدار مى گ ــب دورى دي ــو موج ــانه هاى ت ــار و نش آث
پــس مــرا بــه خدمتــى وادار کــه بــا تــو پيونــدم دهــد، 
چگونــه بــر وجــود تــو بــه چيــزى اســتدالل شــود کــه در 

ــاز دارد؟ ــو ني ــه ت ــودش ب وج
ــادل  ــاد تع ــس، ايج ــه نف ــاد ب ــدا، اعتم ــا خ ــس ب ان
مقابــل  در  تحمــل  قــدرت  افزايــش  آرامــش،  و 
ــوي،  ــادى و دني ــى از وابســتگى هاى م مشــکالت، رهاي
پايين آمــدن از مرکــب غــرور و خودخواهــي، مشــخص 
شــدن ارزش انســان و آموزشــهاى اخالقــى و اجتماعــى 
ــژه مناجات هــاى  ــا بوي از دســتاوردهاى ارزشــمند دعاه

روز عرفــه مى باشــد.
از  ای  نماینــده  عرفــات  صحــرای  در  امســال  مــا 
ــراه  ــان هم ــان ایرانی ــا دل و ج ــم ام ــورمان نداری کش
و همــگام حجــاج بیــت هللا اســت و از همیــن راه 
ــه  ــه را زمزم ــای عرف ــان دع ــان جه ــا مومن ــوا ب دورهمن
ــن شــریفین  ــد حرمی ــد و از خــدا مــی خواهن مــی کنن
ــد و  ــا فرمای ــات عط ــون نج ــون صهی ــلطه وهابی را از س
ــی  ــریفین را م ــن ش ــان حرمی ــای غاصب ــه کاخ ه آنچ

ــت. ــت اس ــا و برائ ــن دع ــد همی لرزان

عید قربان، روزعشق و ایثار       
فــردا دهــم ذی الحجــه مصــادف بــا روز عیــد ســعید قربان 
ــه همــه مســلمانان  ــزرگ اســالمی را ب ــد ب ــن عی اســت ای
تبریــک و تهنیــت مــی گوئیــم. عيــد قربــان يكــي از اعيــاد 
ــورد آن  ــلمانان در م ــه مس ــه هم ــت ك ــلمين اس ــم مس مه
اتفــاق نظــر دارنــد؛ لــذا در دعــاي مخصــوص قنــوت نمــاز 
عيــد مــي خوانيــم: »اللهــم انــي اســألك بحــق هــذا اليــوم 
الــذي جعلتــه للمســلمين عيــدا و لمحمــد صلــي هللا 
ــا!  ــدا...؛ باراله ــة و مزي ــرفا و كرام ــرا و ش ــه ذخ ــه و آل علي
ــد و  ــلمانان عي ــراي مس ــه آن را ب ــن روزي ك ــق اي ــه ح ب
ــره و شــرافت و  ــه( ذخي ــه وال ــي هللا علي ــراي محمد)صل ب
ــد را  ــه عي ــن گون ــراردادي...« و بدي ــت ق ــت و فضيل كرام
فقــط مخصــوص مؤمنيــن ندانســته، همــه مســلمين را در 
ــي  ــن گردهماي ــم اي ــاد داري ــم و اعتق ــي داني ــهيم م آن س
عظيــم رهيافتــي بــراي رســيدن بــه اعتصــام بــه حبــل هللا 
اســت كــه يكــي از مهــم تريــن دســتورات اجتماعــي اســالم 

اســت.
ــان عیــد رهایــی از تعلقــات دنیــوی و هــر آنچــه  عیــد قرب
غیرخدایــی اســت محســوب مــی شــود. در ایــن روز حــج 
ــا  ــد ت ــی کن ــی م ــود را قربان ــود خ ــماعیل وج ــزار، اس گ
ســبکبال شــود و بــا ره توشــه ای عظیــم بــه ســفر آخــرت 
ــان  ــه پای ــس از ب ــن روز پ ــان در ای ــد. حاجی ــت کن عزیم
رســاندن مناســک حــج، حیوانــی را ذبــح مــی کننــد و پــس 
ــده  ــرام ش ــرام، ح ــال اح ــان در ح ــر آن ــه ب ــی آنچ از قربان
ــن ناخــن و شــانه  ــه، گرفت ــگاه کــردن در آین ــد ن ــود، مانن ب

ــو، حــالل مــی شــود. زدن م
ــان  ــد قرب ــت آن عي ــه در اوج عظم ــج ك ــك ح آری، مناس
ــت  ــي اس ــد عامل ــه توحي ــيدن ب ــر رس ــالوه ب ــرار دارد، ع ق
ــه  ــر چ ــتگي ه ــجام و همبس ــه انس ــل ب ــراي ني ــر ب مؤث
بيشــتر مســلمانان. لــذا بــزرگان دينــي مــا بــه ايــن مســأله 
ــن روز  ــل در اي ــن عم ــه بهتري ــد ك ــرده ان ــد ك ــا تأكي باره
ــت و  ــم اس ــي عال ــياطين حقيق ــركين و ش ــت از مش برائ
ايــن مهــم ميســر نمــي شــود مگــر بــا انســجام و همدلــي 
ــه  ــلكي ك ــده و مس ــر و عقي ــر فك ــا ه ــلمين ب ــي مس تمام
ــاز جامعــه  ــن تفکــر بیــش از پیــش نی باشــند و امــروز ای
ــرزمین  ــوان س ــه بت ــدت کلم ــا وح ــا ب ــت ت ــالمی اس اس
وحــی را دســت منحرفیــن فکــری و اعتقــادی آزاد کــرد و 

ــرد. ــر پاک ــه ب ــی کلم ــی واقع ــا معن حــج را ب
ــودن و  ــلیم ب ــد تس ــه بای ــت ک ــدی اس ــان، عی ــد قرب عی
انقیادکامــل را در برابــر مــوال بــه منصــه ظهــور رســاند 
ــلمانان  ــزرگ مس ــد ب ــه عی ــم، ک ــتاخیز عظی ــن رس و در ای
اســت، بــه شــکرانه توفیــق در انجــام دادن مناســک حــج و 
پیــروزی در مصــاف بــا شــیطان، آخریــن ذرات باقیمانــده 
از تعلقــات غیرخدایــی را در قربانــگاه ذبــح کنیــم و ایــن روز 

ــم. ــن بگیری ــزرگ را جش ب
ــان، روز ثبــوت و اثبــات عشــق و تســلیم اســت.  عیــد قرب
ــودن  ــچ ب ــوق، هی ــر معش ــان در براب ــه انس ــت ک روزی اس
همــه چیــز را مــی پذیــرد، خــود و همــه چیــز را فــدای او 
مــی کنــد و »تعّبــد« را کــه نتیجــه عرفــان، شــهود و دیــدن 
یــار اســت، بــه معــرض دیــد مــی گــذارد. امــروز بایــد بــه 
ــه نوعــی از آزمایــش و امتحــان  ــه ای عمــل کنیــم و ب گون
ــماعیل  ــالم وار و اس ــه الس ــم علی ــه ابراهی ــم ک ــه درآیی ب
علیــه الســالم وار عشــق و تســلیم را بــه نمایــش بگذاریــم. 
امــروز بایــد خاطــره عشــق و ایثــار حضــرت ابراهیــم علیــه 
ــرت  ــالم و حض ــه الس ــماعیل علی ــرت اس ــالم و حض الس
ــوم  ــد معل ــم. امــروز بای ــد کنی هاجــر علیهاالســالم را تجدی
ــه ای و آروزی  شــود کــه عشــق و ایمــان مــا، در چــه مرتب
وصــل در چــه حــدی اســت و تــا چــه انــدازه ای بــه تعبــد 

و تســلیم دســت یافتــه ایــم.
عيــد قربــان بــزرگ تريــن روز حــج محســوب مــي شــود؛ 
چنــان كــه از امــام صادق)عليــه الســالم( نقــل اســت كــه 
ــْوَم  ــاره »َي در جــواب معاويــه بــن عمــار كــه از ايشــان درب
ــان  ــِد قرب ــد: »آن، روز عي ــِر« پرســيدند، فرمون ــجِّ ْاأَلكَب اْلَح
اســت.« از آن جهــت مــي تــوان گفــت عيــد قربــان تجلــي 
توحيــد بــوده و نمــادي از تجلــي انســجام اســالمي در ايــام 

حــج اســت.
ــی  ــگاه و قربان ــه قربان ــن ب ــا رفت ــلمانان ب ــا مس ــردا م وف
ــد مــی  ــه الســالم را تجدی ــل علی ــن ســنت خلی کــردن، ای

ــلیم و ــق، تس ــز عش ــم و نی کنی
تعّبــد را بــه مرحلــه عمــل و آزمــون مــی گذاریــم و هنــگام 
ــالم در  ــه الس ــل علی ــم خلی ــه ابراهی ــی را ک ــی کلمات قربان
ــر  ــی زمزمــه مــی کــرد، مــا نیــز خلیــل آســا ب حــال قربان
ــا،  ــار خدای ــم: ب ــی گویی ــقانه م ــم و عاش ــی رانی ــان م زب
ــت و  ــی کلیم ــت، و موس ــم، خلیل ــه از ابراهی ــان ک همچن
محمــد حبیبــت، قبــول کــردی، ایــن قربانــی را از مــا بپذیر.

 طرح استفساریه قانون انتخابات
 رد شد 

طــرح  مغایــرت  از  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــون  ــل 99 قان ــا اص ــات ب ــون انتخاب ــاریه قان استفس

داد. خبــر  اساســی 
ــری  ــت خب ــومین نشس ــی در س ــعلی کدخدای عباس
ــام  ــهادت ام ــلیت ش ــا تس ــانه ب ــی رس ــا اهال ــود ب خ
محمدباقــر)ع( و ابــراز تاســف نســبت بــه بی کفایتــی 
ــه  ــه ارائ ــا، ب ــا فاجعــه من ــم آل ســعود در رابطــه ب رژی
گــزارش دربــاره مصوبــات بررســی شــده توســط ایــن 

ــاد پرداخــت. نه
ــا طــرح استفســاریه  عباســعلی کدخدایــی در رابطــه ب
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــات مجل ــون انتخاب قان
ــارات  ــش اختی ــدد کاه ــی در ص ــه نوع ــرح ب ــن ط ای
شــورای نگهبــان بــود کــه اعضــای محتــرم نســبت بــه 

ــتند.  ــی را داش آن ایرادات
ایــن طــرح حــق اظهــار نظــر شــورای نگهبــان را دربــاره 
نامزدهــای مجلــس شــورای اســالمی  صالحیــت 
محــدود کــرده بــود و مغایــر بــا اصــل 99 قانــون 
اساســی تشــخیص داده شــد؛ تفســیری کــه شــورای 
ــا توجــه بــه واژه ای کــه  نگهبــان از اصــل 99 داشــت ب
ــوان رای  ــار تحــت عن ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن مصوب در ای
ــود. ــام ب ــار ابه ــود، دچ ــده ب ــه ش ــه کار گرفت ــالم ب س

یسنا ا

رییس کمیته امداد خمینی)ره( در پاسخ به گمانه 
زنی رسانه ها گفت: 

ما خادم مردم هستیم 
پرویــز فتــاح در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی 
ــال  ــات س ــما را در انتخاب ــد ش ــی کرده ان ــانه ها گمانه زن رس
ــار کــرد:  ــا چنیــن خواهــد شــد، اظه ــد، آی 96 خواهیــم دی
گمانــه  زنــی را رســانه ها بیــان می کننــد، مــا خــادم مــردم 
ــم  ــزی عــوض نخواهی ــچ چی ــا هی ــن کار را ب هســتیم و ای

کــرد.
وی ادامــه داد: مــن یــک رای دارم و در ســال 96 آن را بــه 

صنــدوق خواهــم انداخــت و ایــن را خواهیــد دیــد.
رییــس کمیتــه امــداد همچنیــن بــه ســوال دیگــری 
ــورش در  ــه حض ــبت ب ــفاف تر نس ــخ ش ــوص پاس درخص

انتخابــات ســال 96 جــواب نــداد.
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مدتــی اســت محصــوالت غذایــی بــدون اینکــه تغییــر قیمتی 
ــد. اگــر  ــر پوســتی آب می رون ــه شــکلی زی داشــته باشــند ب
ــه وزن کاالهــا توجــه کــرده باشــید متوجــه می شــوید وزن  ب
ــوم  ــات داخــل آن معل ــه محتوی ــی ک ــام خوراک برخــی از اق
ــه ایــن کاالهــا  نیســت کاهــش پیــدا کــرده اســت و آنچــه ب
ــاد بیشــتر اســت. البتــه ماجــرا  افــزوده شــده اســت تنهــا ب
ــازار  ــا از ب ــی م ــزارش میدان ــود گ ــم نمی ش ــا خت ــه همینج ب
حاکــی اســت برخــی از کاال بــا وزن درج شــده روی آن 
ــوی  ــده از س ــداری ش ــًا کاالی خری ــد و عم ــی ندارن مطابقت
ــن  ــد باشــد. ای ــه بای ــزی اســت ک ــر از آن چی مشــتری کمت
ــا  ــون نانوایی ه ــی همچ ــه حرفه های ــکار ب ــی آش ــم فروش ک
ــر  ــای کوچکت ــا نان ه ــدادی از نانوایی ه ــده و تع ــیده ش کش
ــن  ــه ای ــد. ب ــه مــردم عرضــه می کنن ــا قیمــت مرســوم ب را ب
ــار مشــکات اقتصــادی  ــه راحــت ب ــدگان ب ــب تولیدکنن ترتی
ــکان  ــد و آب هــم از آب ت ــه دوش مــردم می اندازن خــود را ب

نمی خــورد.
    تعیین قیمت

 تعییــن قیمــت مــواد غذایــی و تنظیــم بــازار همــواره یکــی از 
سیاســت هایی بــوده کــه میــان دو وزارتخانــه صنعــت، معــدن، 
تجــارت و جهــاد کشــاورزی مطــرح می شــده و در ایــن 
ســال ها هرکــدام از ایــن وزارتخانه هــا تــوپ گرانــی و یــا کمبود 
ــد.  ــاس می دادن ــر پ ــن یکدیگ ــه زمی ــی را ب ــای اساس  کااله
در ســال های گذشــته مســوولیت تأمیــن مــواد غذایــی 

ــه  ــود و وظیف ــده ب ــپرده ش ــاورزی س ــاد کش ــه وزارت جه ب
تنظیــم بــازار و تعییــن قیمــت برعهــده وزارت بازرگانــی 
ــه  ــزان عرض ــه می ــرگاه ک ــل ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــابق ب س
ــد،  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــازار ب ــک کاال در ب ــت ی ــا قیم ی
ــی  ــری را مقصــر آن معرف ــک دیگ ــر ی ــه ه ــن دو وزارتخان  ای

می کرد.
    تنظیم بازار

ــاد  ــه وزارت جه ــازار ب ــم ب ــه تنظی ــر ک ــال اخی ــا در چندس ام
کشــاورزی ســپرده شــده، بازهــم وقتــی پــای گرانــی بــه میان 
می آیــد هیــچ یــک از مســووالن ایــن وزارتخانــه، پاســخگوی 
ــاه  ــه م ــک شــدن ب ــا نزدی ــوز هــم ب مشــکات نیســتند. هن
ــری،  ــاص دیگ ــب خ ــر مناس ــا ه ــوروز و ی ــد ن ــان، عی رمض
ــی  ــا حت ــت و ی ــش قیم ــا افزای ــی ب ــای اساس ــی کااله برخ
کمبــود عرضــه مواجــه می شــوند و ایــن وزارتخانــه بــا تمــام 

ــزم  ــم نتوانســته مکانی ــوز ه ــی خــود هن ســازوکارهای اجرای
تأمیــن و توزیــع بــازار را بدرســتی مهندســی و هدایــت کنــد.

    گزارش بانک مرکزی
ــی آمارهــای  ــی موضوعــی اســت کــه حت ــی مــواد غذای گران
بانــک مرکــزی هــم بــر آن صحــه می گــذارد. تازه تریــن 
اســت کــه  آن  از  حاکــی  مرکــزی  بانــک  گزارش هــای 
قیمت هــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 
زیــادی داشــته و مصــرف کننــدگان امســال هــم مــواد 
غذایــی را گران تــر از ســال گذشــته خریــداری می کننــد. 
ــن گرانی هــای ســالیانه، افزایــش قیمــت  ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــر  ــوی دیگ ــرد. از س ــه ک ــم اضاف ــاص را ه ــبت های خ مناس
ــام  ــت تم ــه قیم ــد ک ــه دارن ــواره گای ــز هم ــدگان نی تولیدکنن
شــده بــرای آنهــا صرفــه اقتصــادی نــدارد، بــا همیــن 
اســتدالل، بیشــتر تولیــد کننــدگان هرســال افزایــش قیمتــی 
را در بخــش مــواد غذایــی اعمــال می کننــد کــه ســبد 
مصــرف خانــوار را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. امــا بــا وجــود 
ــی از  ــم برخ ــداوم، بازه ــوب و م ــای مص ــش قیمت ه اقرای
تولیدکننــدگان بــا اتــکا بــه برخــی روش هــا بــه دنبــال کســب 
ــواردی  ــدگان م ــه تولیدکنن ــد ک ســود بیشــتر هســتند. هرچن
ــر  ــات و دیگ ــرخ مالی ــوق و دســتمزد، ن ــش حق ــد افزای مانن
ــر قیمــت تمــام شــده را از عوامــل گرانــی  مــوارد تاثیرگــذار ب
محصــوالت خــود عنــوان می کننــد امــا ایــن فشــار همچــون 
همیشــه، در نهایــت از ســوی تولیدکننــده بــه مصــرف کننــده 
ــر  ــداران هســتند کــه عــاوه ب منتقــل می شــود و ایــن، خری

ــد. ــم بخورن ــم فروشــی را ه ــد چــوب ک ــران بای قیمــت گ

نگاهی به معضل کم فروشی در بازار

باد فروشی

ــاورزی در  ــاد کش ــر جه ــی وزی حجت
کیمییای وطن
وحید وطنخواهان

ــد از اراضــی کشــاورزی شــهر  بازدی
ــه  ــدن ب ــت نش ــرای پرداخ ــاورزان ب ــرگاب از کش گ
ــول داد:  ــرد و ق ــی ک ــان عذرخواه ــع خسارتش موق

ــی  ــان از بده ــارد توم ــزار میلی ــه ه س
دولــت بــه کشــاورزان تــا پایــان هفتــه 
وزیــر  می شــود.  پرداخــت  آینــده 
جهادکشــاورزی در ســفر بــه شهرســتان 
شــاهین شــهر و میمــه بــه همــراه 
مســئوالن شهرســتان ضمــن بازدیــد از 
اراضــی کشــاورزی شــهر گــرگاب و 
ــن  ــه ای ای ــزه گلخان ــد خرب ــرح تولی ط

ــود  ــرد. محم ــدار ک ــه دی ــاورزان منطق ــا کش ــهر ب ش
از  عذرخواهــی  ضمــن  دیــدار  ایــن  در  حجتــی 
کشــاورزان بابــت تأخیــر در پرداخــت بدهــی دولــت 
بــه کشــاورزان بــه حــدود ۷۰ میلیــارد ریــال بدهــی 
دولــت اشــاره کــرد و افــزود: بابــت خریــد تضمینــی 
گنــدم، دولــت تاکنــون هشــت هــزار میلیــارد تومــان 

بــه کشــاورزان پرداخــت کــرده کــه بــا ابــاغ مصوبــه 
جدیــد مجلــس بــه دولــت بخشــی از آن بــه میــزان 
ســه هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان هفتــه آینــده از 
بــه کشــاورزان  مشــارکت  اوراق  فــروش  محــل 
ــام  ــا اع ــد. وی ب ــد ش ــت خواه پرداخ
اینکــه در حــال حاضــر ۱۴ میلیــون تــن 
ذخیــره گنــدم در کشــور وجــود دارد 
 ۱۲ جــاری  ســال  در  تصریــح کــرد: 
ــه  ــاورزان ب ــدم از کش ــن گن ــون ت میلی
صــورت تضمینــی خریــداری شــده کــه 
ــد از  ــراز تولی ــن ت ــی گرفت ــر پیش بیانگ
مصــرف اســت. وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــه بهــره گیــری از روش  ــا توصیــه بــه کشــاورزان ب ب
نویــن آبیــاری در افزایــش بهــره وری اظهــار کــرد: تــا 
پایــان ســال جــاری بــا تأمیــن منابــع مــورد نیــاز از 
اراضــی  از  هکتــار  هــزار   ۲۵۰ مجلــس  طــرف 
ــاری  ــن آبی ــه سیســتم های نوی کشــاورزی کشــور ب

مجهز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:
پرداخت بخشی از بدهی دولت به کشاورزان تا پایان هفته آینده

خودروســازی  گــروه  صــادرات  معــاون 
در  تیبــا  و  پرایــد  فــروش  قیمــت  ســایپا 
اعــام  را  آذربایجــان  و  عــراق   کشــورهای 

کرد.
 محســن جــوان اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر پرایــد بــدون کیســه هــوا و 
بــدون سیســتم ترمــز ABS کــه در 
ایــران اجبــاری اســت و بــا موتــور یــورو 
ــران و  ــورو ۴ در ای ــو ی ۲ برخــاف مورت
ــون  ــی چ ــدون هزینه های ــن ب همچنی
ــه  ــل، ب ــث در داخ ــخص ثال ــه ش بیم
مشــتریان  بــه  دالر   ۸۳۰۰ قیمــت 

عراقــی عرضــه می شــود. وی افــزود: تیبــا نیــز 
ــزات و آپشــن هایی چــون کیســه هــوا  ــدون تجهی ب
و سیســتم ترمــز ABS تقریبــًا بــه قیمــت ۸۵۰۰ دالر 

در عــراق عرضــه می شــود.
 جــوان بــا بیــان اینکــه پرایــد بــدون تجهیــزات یــاد 
ــه  ــان عرض ــت ۶۰۰۰ دالر در آذربایج ــه قیم ــده ب ش

می شــود، خاطرنشــان کــرد: تیبــا نیــز بــدون برخــی 
ــت  ــه قیم ــران، ب ــن های آن در ای ــزات و آپش تجهی

ــود.  ــه می ش ــان عرض ۷۲۰۰ دالر در آذربایج
وی در پاســخ بــه اینکــه دلیــل تفــاوت قیمــت 
تیبــا در دو کشــور عــراق و  پرایــد و 
کــرد:  اظهــار  چیســت،  آذربایجــان 
ــن  ــاوت قوانی ــوع تف ــن موض ــل ای دلی
ــای  ــد هزینه ه ــی مانن ــررات داخل و مق
شــماره گذاری و غیــره در کشــورهای 
کــه  اســت  آذربایجــان  و  عــراق 
می شــود. قیمت هــا  تفــاوت   باعــث 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک  وی خاطرنش
آنکــه مــردم بــه قیمــت خودروهــای صادراتــی 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  هســتند  حســاس 
ســایت های اینترنتــی خریــد و فــروش خــودرو در 
ــد ســایت ام ردی  ــی مانن کشــورهای هــدف صادرات
)mredy.com( در عــراق، از قیمــت خودروهــای 

ــوند. ــع ش ــور مطل ــارج از کش ــی در خ ایران

ــم  ــکن رق ــهیات مس ــرگ از اوراق تس ــر ب ــت ه ــته قیم ــای گذش در روزه
بــاالی ۱۰۰ هــزار تومــان را تجربــه کــرد، امــا پــس از مدتــی بــا فشــار عرضــه 
ــر عامــل کارگــزاری بانــک مســکن در  ــر ۹۰ هــزار تومــان رســید. مدی ــه زی ب
ــه بیــش از ۹۰ هــزار تومــان  ــن اوراق دیگــر ب ــد قیمــت ای ــاره می گوی ــن ب ای
ــاره نوســانات قیمــت اوراق  ــوم، درب نخواهــد رســید. محمــد مهــدی بحرالعل
تســهیات مســکن، اظهــار کــرد: مــا بــا تجمیــع منابــع در ســپرده های ممتــاز 
و تخصیــص بیشــتر اوراق تســه تحــت کنترلمــان عمــًا مدیریــت قیمــت را در 
ــاالی  ــن اوراق ب ــم قیمــت ای ــم کــه بگذاری ــد می دان ــم و بعی ــار گرفته ای اختی
۹۰ هــزار تومــان را بــه خــود ببینــد. وی افــزود: بــه نظــرم قیمــت هــر بــرگ 
اوراق تســهیات مســکن حــول و حــوش ۸۵ هــزار تومــان بــه عنــوان رقمــی 
ــد  ــن رون ــًا در همی ــن اوراق را تقریب ــت ای ــا قیم ــد و م ــد مان ــی خواه تعادل
مدیریــت خواهیــم کــرد. ایــن عضــو هیــات مدیــره کارگــزاری بانــک مســکن 
دربــاره علــت نوســانات قیمــت اوراق تســهیات مســکن، گفــت: در ماه هــای 
گذشــته ســپرده گذاری، اشــتباهًا اوراق تســه ای کــه بــه صنــدوق ره آورد آبــاد 
مســکن تعلــق می گرفــت را بــه علــت تشــابه اســمی بــه صنــدوق دیگــری 
ــا بخواهیــم ایــن موضــوع را تصحیــح کنیــم مدتــی طــول  تخصیــص داد. ت
کشــید و ثبــت عرضــه ســنگین تر شــد و در نتیجــه رونــق معامــات مســکن 
و عــدم عرضــه مــا اوراق تســه بــا افزایــش قیمــت روبــه رو شــد. بحرالعلــوم 
ادامــه داد: بخــش عمــده صنــدوق رهــاآورد آبــاد مســکن مربــوط بــه ســپرده 

ممتــاز بانــک اســت.

مشــاهدات بــازار نشــان می دهــد کــه عرضــه شــکر در مغازه هــای ســطح شــهر 
ــه  ــوب فروخت ــرخ مص ــش از ن ــان بی ــا ۲۰۰۰ توم ــزار ت ــی ه ــده و کیلوی ــم ش ک
ــوی  ــول از س ــکار محص ــه احت ــر ک ــن ام ــل ای ــه دلی ــر اینک ــود؛ جالب ت می ش
عمده فروشــان عنــوان شــده، کــه قــرار اســت تــا فــرا رســیدن مــاه محــرم ادامــه 
یابــد! بــازار شــکر تقریبــًا از حــدود دو مــاه پیــش و از اوایل تابســتان دســتخوش 
ــدود ۲۳۰۰  ــی ح ــت آن از کیلوی ــاره قیم ــه یکب ــد و ب ــاناتی ش ــرات و نوس تغیی
ــه بیــش از کیلویــی ۴۰۰۰  ــه حــدود ۳۵۰۰ تومــان و بعــد از آن ب تومــان ابتــدا ب
تومــان رســید. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس قانــون و طبــق آنچــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت قیمــت منطقــی بــرای هــر کیلوگــرم شــکر 
ــن  ــی از مهمتری ــر در واردات شــکر یک ــان باشــد. تأخی ــر ۲۵۰۰ توم ــد حدکث بای
دالیلــی اســت کــه بــرای افزایــش قیمــت ایــن محصــول و کــم شــدن آن در بازار 
عنــوان می شــود. بــه گفتــه مغــازه داران، مســئله اصلــی در گرانــی شــکر ایــن 
ــد و عمــًا  ــه عــدم عرضــه شکرهایشــان گرفته ان ــم ب ــه عــده ای تصمی اســت ک
دســت بــه احتــکار زده انــد. آن هــا معتقدنــد کــه ایــن احتکارگــران قصــد دارنــد 
تــا مــاه آینــده و فــرا رســیدن مــاه محــرم محصوالتشــان را نگــه دارنــد و بعــد 
بــا فــرا رســیدن مــاه محــرم کــه مصــرف شــکر بــه طــور طبیعــی افزایــش پیــدا 
ــی بدســت  ــا ســود کان ــد ت ــازار ســرازیر کنن ــه ب ــد محصولش شــان را ب می کن
ــه  ــکار صــورت گرفت ــران فروشــی و احت ــه گ ــا توجــه ب ــان ب ــن می ــد. در ای آورن
انتظــار مــی رود بــرای حفــظ و حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان دســتگاه های 

ــد. ــه خــرج دهن ــا و سیاســت های الزم را ب ــط برخورده ذی رب

ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــتی ب ــرغ گوش ــدگان م ــرورش دهن ــن پ ــس انجم رئی
مــرغ ارگانیــک در کشــور نداریــم، گفــت: هیــچ تفاوتــی میــان مــرغ ســبز و 
مرغ هــای معمولــی وجــود نــدارد. محمــد یوســفی اظهارداشــت: اگــر یــک 
مــرغ داری درگیــر بیمــاری شــود و تلفــات داشــته باشــد، دامپزشــک بعــد 
ــا  ــد. وی ب ــز می کن ــک تجوی ــی بیوتی ــا آنت ــرای گله ه از بررســی مســاله، ب
ــا،  ــی بیوتیک ه ــع آنت ــس از قط ــا ۱۵ روز پ ــرغ داران ت ــه م ــه اینک ــاره ب اش
ــا،  ــتار مرغ ه ــرای کش ــت: ب ــد، گف ــود را ندارن ــای خ ــتار گله ه ــازه کش اج
دامپزشــکی بایــد گواهــی ســامت صــادر کنــد ضمــن اینکــه ایجــاد بیمــاری 
ــورد  ــک م ــزار کشــتارگاه در ی ــک ممکــن اســت از ه ــی بیوتی ــز آنت و تجوی
ــه  ــی ک ــن مرغ ــه بنابرای ــن پرســش ک ــه ای ــد. وی در پاســخ ب ــاق بیفت اتف
ــی  ــه ویژگ ــود، از چ ــد می ش ــور تولی ــبز« در کش ــرغ س ــوان »م ــت عن تح
خاصــی نســبت بــه مرغ هــای دیگــر برخــوردار اســت؟ افــزود: ایــن مــرغ 
ــه  ــی ب ــای معمول ــر از مرغ ه ــد گران ت ــدارد و نبای ــی ن ــی خاص ــچ ویژگ هی
ــه  ــل ک ــی ۳ ســال قب ــرد: حــدود ۲ ال ــه ک ــروش برســد. یوســفی اضاف ف
ــه ناچــار  ــزا پرنــدگان در کشــور شــیوع پیــدا کــرد و مرغداری هــا ب آنفلوآالن
ــد  ــتفاده می کردن ــاری اس ــن بیم ــرل ای ــرای کنت ــک ب ــی بیوتی ــد از آنت بای
کــه در آن دوران عــده ای عنــوان کردنــد مــا مرغــی تولیــد می کنیــم کــه در 
ــی بیوتیکــی اســتفاده نمی شــود. وی  ــچ آنت ــرورش آن از هی طــول دوره پ
افــزود: ایــن مســاله از آن زمــان تاکنــون ادامــه پیــدا کــرده در حالــی کــه 
هــم اکنــون هیــچ تفاوتــی میــان مــرغ ســبز و مرغ هــای معمولــی نیســت.

اوراق مسکن قیمت باالی ۹۰ هزار تومان را نخواهد دید

برپایی نمایشگاه های پاییزه غیرقانونی است

ــاق اصنــاف ایــران ضمــن اعــام این کــه هیچ گونــه مجــوزی بــه منظــور برپایــی نمایشــگاه پاییــزه صــادر نشــده  نایــب رئیــس ات

اســت، تصریــح کــرد: ۱۰۰ درصــد مخالــف برپایــی نمایشــگاه پاییــزه هســتیم و هــر اقدامــی در ایــن راســتا غیرقانونــی اســت.

در قاب تصویر

مرغ سبز بهانه ای برای گران فروشی استاحتکار شکر ادامه دارد

حتما بخوانید!
3باد فروشی یکشنبه  21  شهریور  ماه  1395

ـــمـــاره 250 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

لیست قیمت تلویزیون ال جی )تومان(

3,770,000 

2,760,000 

4,500,00055UF77000 LG
GI

49UF64000 LG
GI

 1,200,00032LF56000 LG
GI

5,800,000 55UB85000 LG

5,270,000 55UF85000 LG

21,200,00065EC970T LG

49UF77000 LG

GI

بانک ها دالل استخدام کردند
 رقابــت بانکهــا بــرای جــذب 
ــیده  ــی رس ــه جای ــپرده ب س
کــه برخــی مؤسســات مالــی 
اســتخدام  دالل  بانکهــا  و 
کرده انــد تــا ســپرده گذاران 
دارای منابــع کان را از یــک 
دیگــر  بانــک  بــه  بانــک 
ــوع  ــد. موض ــذب کنن ــا را ج ــع آنه ــرده و مناب ــا ک جابج
ــدی از  ــه ســکانس جدی ــون ب ــی ســپرده ها اکن جابجای
ــد،  ــکانس جدی ــن س ــه ای ــده ک ــود وارد ش ــرای خ اج
فعــال شــدن برخــی واســطه ها در بانکهــا و مؤسســات 
ــبقت  ــت. س ــاز اس ــاز و غیرمج ــاری مج ــی و اعتب مال
ــن  ــپرده گذاران، ای ــع س ــذب مناب ــا در ج ــن بانکه گرفت
ــل  ــه دالالن وارد عم ــانده ک ــی رس ــه جای ــا کار را ب روزه
شــده و شــرایط را بــه نحــوی پیــش می برنــد کــه 
بتواننــد منابــع را از یــک بانــک بــه بانــک دیگــر جابجــا 
ــود را  ــه خ ــا حق الزحم ــانت ی ــوض، پورس ــرده و در ع ک
دریافــت کننــد. البتــه بانکهــا نیــز دالالن را تأمیــن 
ــپرده گذاران  ــات س ــا اطاع ــد؛ بانک ه ــی می کنن اطاعات
بــزرگ در شــعب بانکــی رقیــب را در اختیــار دالالن قــرار 
ــپرده،  ــان س ــا صاحب ــی ب ــا رایزن ــا ب ــا آنه ــد ت می دهن
آن هــا را قانــع کننــد کــه منابــع خــود را از بانکــی بیــرون 
کشــیده و بــه بهــای دریافــت یــک تــا چنــد درصد ســود 
بیشــتر، پــول خــود را در بانــک مــورد نظــر ســپرده گذاری 
ــع  ــه ســپرده گذار منتف ــر اینک ــاوه ب ــت ع ــد. آن وق کنن
می شــود، دالل نیــز بــا پورســانتی از بانــک مقصــد، ابــراز 
ــد. در ایــن ســیاه بازار البتــه، مؤسســات  رضایــت می کن
مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز را می تــوان از همــه فعال تــر 
ــه،  ــد و البت ــتر می دهن ــود بیش ــه س ــا ک ــت. آن ه دانس
ســپرده  می گیرنــد؛  هــدف  را  خــرد  ســپرده گذاران 
گذارانــی کــه منابــع مالــی نــه چنــدان بــاالی خــود را بــه 
امیــد ســود بیشــتر در نابســامانی بــازار، بــه دســت ایــن 
مؤسســات می دهنــد تــا بلکــه ســود بیشــتری دریافــت 
کننــد؛ مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز دام خــود 
را کمتــر بــرای ســپرده گذاران کان پهــن می کننــد؛ 
ــپرده های کان  ــا س ــه ب ــوم ک ــن مفه ــه ای ــه ب ــه ن البت

کاری نداشته باشند.

 مزایده فروش خودروهای لوکس 
به زودی

امــوال  ســازمان  رئیــس 
ــده  تملیکــی از برگــزاری مزای
فــروش خودروهــای لوکــس 
مصوبــه  بــا  آزادشــده 
دیوان عدالــت ظــرف ۱۵ روز 
آتــی خبــرداد و گفــت: دولــت 
۴ ســناریو را بــرای شــیوه 
ــاالی ۲۵۰۰ سی ســی در دســت بررســی  ورود خــودرو ب
دارد. امیــن دلیــری بــا بیــان اینکــه مزایــده خودروهــای 
بــا حجــم موتــور بــاالی ۲۵۰۰ ســی ســی ظــرف ۱۵ روز 
آینــده برگــزار می شــود، گفــت: دولــت عرضــه و فــروش 
را در ســال ۹۳  بــاالی ۲۵۰۰ سی ســی  خودروهــای 
ممنــوع اعــام کــرد و بــر ایــن اســاس ایــن خودروهــا 
بایــد بــه کشــورهای مبــدأ واردات، مرجــوع می شــد کــه 
ایــن کار اتفــاق نیفتــاد و صاحبــان ایــن کاالهــا، آن هــا را 
بــه دلیــل پیگیــری بــرای واردات از مجــاری رســمی، در 
ــود،  ــده ب ــه ش ــد و کاال متروک ــرده بودن ــا ک ــرک ره گم
ــا  ــود ت ــاح ش ــه اص ــن مصوب ــه ای ــود ک ــرار ب ــه ق چراک
ممنوعیــت واردات، مشــمول ایــن خودروهــا نشــود. 
رئیــس ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
ــه  ــن رابط ــت در ای ــری دول ــد تصمیم گی ــزود: فرآین اف
ــی  ــات عموم ــاس، هی ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــی ش طوالن
ــا صــدور رأی،  ــد روز پیــش ب ــت اداری چن ــوان عدال دی
مجــوز ورود ایــن خودروهــا را صــادر کــرد کــه البتــه بــه 
ــاالی ۲۵۰۰  ــد خودروهــای ب ــای ثبت ســفارش جدی معن
سی ســی نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه چگونگــی واردات 
و مجــاز بــودن یــا نبــودن ثبت ســفارش ایــن خودروهــا، 
بــا توجــه بــه سیاســت های دولــت در آینــده مشــخص 

می شود.

 حمایت دولت از صادرکنندگان
 با صالحیت

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه 
برنامه هایــی داریــم کــه دولــت تنهــا از صادرکننــدگان بــا 
صاحیــت و دارای نــگاه ملــی حمایــت کند، گفــت: افراد 
ــی را  ــات ایران ــد صــادرات کاال و خدم ــت بای ــا صاحی ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــروتاج ب ــی خس ــد. مجتب ــام دهن انج
پارســال فقــط در بخــش صــادرات کاالهــای غیرنفتــی 
ترکیــه،  پنــج کشــور روســیه،  بــه  میلیــارد دالر  دو 
ارمنســتان، گرجســتان و آذربایجــان صــادر شــده اســت، 
گفــت: بطــور حتــم ظرفیــت روابــط بــه مراتــب بیشــتر از 
اقدامــات صــورت گرفتــه اســت. در چهــار ماهــه امســال 
ــون دالر  ــم ۹۰۰ میلی ــه رق ــن کشــورها ب ــه ای صــادرات ب
ــدی،  ــن رش ــداوم چنی ــورت ت ــه در ص ــت ک ــیده اس رس

ــت. ــر اس ــارد دالر امکان پذی ــه ۳ میلی ــتیابی ب دس

کاهش تعداد معادن فعال در کشور
زمین شناســی  ســازمان  اکتشــاف  دفتــر  مدیــرکل 
ــداد  ــه تع ــان اینک ــا بی ــور ب ــی کش ــافات معدن و اکتش
ــت،  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــور کاه ــال در کش ــادن فع مع
گفــت: در ســال گذشــته ذخایــر قطعــی معدنــی کمتری 
داشــتیم. بهــروز برنــا بــا اشــاره بــه آمــار ذخایــر معدنــی 
موجــود در کشــور، گفــت: بــر اســاس آمارهــای رســمی 
منتشرشــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
از کل ذخایــر معدنــی موجــود در کشــور تــا پایــان ســال 
۹۴، ۴۷ میلیــارد تــن ذخایــر قطعــی و ۶۰ میلیــارد تــن 
از نــوع قطعــی و احتمالــی اســت. وی در پایــان افــزود: 
ــش  ــور کاه ــال در کش ــادن فع ــداد مع ــال ۹۴ تع در س
پیداکــرده اســت و ایــن موضــوع بایــد موردتوجــه قــرار 

گیــرد.

شهردار نجف آباد مطرح کرد:
اذعان مدیران استان به گستردگی کارهای 

زیرساختی نجف آباد 
ــاد گفــت: در   شــهردار نجــف آب
فعالیت هــای  کــه  شــرایطی 
عمرانــی در بیشــتر شــهرهای 
اســتان و حتــی کشــور بــه نوعی 
دخــل  و  شــده  تعطیــل 
شــهرداری هایی بــا ســرانه در 
آمــد چندیــن برابــر نجــف آبــاد 
ــران ارشــد  ــا را می دهــد، مدی ــاف هزینه جــاری آن ه ــا کف تنه
اســتان از رونــق کــم نظیــر فعالیت هــای عمرانــی زیرســاختی 
در نقــاط مختلــف شــهر نجــف آبــاد تقدیــر می کننــد. مســعود 
منتظــری شــهردار نجــف آبــاد آخریــن نمونــه از ایــن مــوارد را 
ــع  ــان در جم ــتاندار اصفه ــور اس ــخنان زرگرپ ــه س ــوط ب مرب
ــدترین  ــت: »ارش ــان داش ــت و بی ــتان دانس ــهرداران اس ش
مقــام دولــت در اصفهــان طــی ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از 
رونــد قابــل قبــول اجــرای طرح هــای عمرانــی زیرســاختی در 
نجــف آبــاد، بــر الگــو گرفتــن ســایر شــهرهای اســتان از ایــن 
ــد کــرد.« منتظــری از طراحــی فضــای ســبز  شــکل کار تاکی
جدیــد و احیــاء پتانســیل های موجــود بــه عنــوان بخشــی از 
ــت: »در  ــان داش ــرد و بی ــام ب ــم ن ــاختی مه ــات زیرس اقدام
کنــار ادامــه عملیــات اجرایــی در اولیــن فــاز پــارک ۵۵ 
تکمیــل  شــاهد  شــهر،  شــمال  در  کوهســار  هکتــاری 
بخش هــای مختلــف پــارک ۱۴ هــزار متــر مربعــی محبــت در 
انتهــای بلــوار طالقانــی و طــی شــدن آخریــن اقدامــات مــورد 
ــا  ــی ب ــتان زندگ ــی بوس ــور تفریح ــاء مح ــت احی ــاز جه نی

مشارکت بخش خصوصی هستیم.«

افزایش کرایه اتوبوس بین شهری
ــا  ــافربری ب ــی مس ــرکت های تعاون ــه ش ــل اتحادی مدیرعام
ــه اتوبوس هــای بیــن شــهری  تکذیــب افزایــش مجــدد کرای
ــا ۱۷ شــهریور ۹۵  در ۶ ماهــه گذشــته، گفــت: از بهمــن ۹۳ ت
هیــچ افزایشــی درنــرخ کرایــه ایــن اتوبوس هــا صــورت 
ــفند  ــزود: در ۲۵ اس ــری اف ــا عام ــت. احمدرض ــه اس نگرفت
مــاه ســال ۹۴، نــرخ کرایــه اتوبــوس بیــن شــهری ۱۵ درصــد 
افزایــش یافــت کــه ۱۵ فروردیــن مــاه ســالجاری قیمت هــا 
بــه روال ســابق بازگشــت و پــس از آن شــاهد افزایــش 
قیمتــی درنــرخ کرایــه نبودیــم. عامــری ادامــه داد: باتوجــه به 
بازگشــت نــرخ کرایــه در فروردیــن مــاه ســالجاری بــه ســطح 
قبلــی، افزایــش ۲۰ درصــدی کرایــه اتوبوس هــای بیــن 
ــار در ســالجاری  ــرای اولیــن ب شــهری در ۱۷ شــهریور مــاه ب

ــت. رخ داده اس

 چینی ها بزرگترین پاالیشگاه نفت ایران 
را می سازند

معــاون وزیــر نفــت بــا تشــریح توافــق نهایــی ایــران و 
ــام  ــادان، اع ــگاه آب ــعه پاالیش ــرای توس ــن ب ــاینوپک چی س
کــرد: اجــرای فــاز اول ایــن پــروژه پاالیشــگاهی بــا ۱.۲ 
ــی در  ــاس کاظم ــود. عب ــاز می ش ــه زودی آغ ــارد دالر ب میلی
تشــریح تازه تریــن توافــق نفتــی ایــران و چیــن، گفــت: 
توافــق نهایــی بــا شــرکت ســاینوپک چیــن بــه منظــور اجــرای 
فــاز اول توســعه، بهینه ســازی و بهبــود فرآینــد تولیــد در 
ــت  ــگاه نف ــن پاالیش ــوان بزرگتری ــه عن ــادان ب ــگاه آب پاالیش
ــام  ــا اع ــت ب ــر نف ــاون وزی ــران حاصــل شــده اســت. مع ای
ــد یکــی از شــرکت های  ــر اســاس ایــن توافــق جدی اینکــه ب
زیرشــاخه ســاینوپک چیــن مســئول اجــرای فــاز اول توســعه 
پاالیشــگاه نفــت آبــادان شــده اســت، تصریــح کــرد: کاهــش 
تولیــد نفــت کــوره، افزایــش ظرفیــت تولیــد بنزیــن و گازوئیل 
بــا اســتاندارد یــورو چهــار از مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن 
طــرح پاالیشــگاهی اســت. مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در خصــوص بــار مالــی 
اجــرای ایــن پــروژه جدیــد پاالیشــگاهی هــم اظهــار داشــت: 
ــون دالر  ــارد و ۲۰۰ میلی ــک میلی ــه حــدود ی ــاز اول ب ــرای ف ب
منابــع مالــی نیــاز اســت. ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر 
اینکــه آخریــن مراحــل مذاکــره بــا بانــک مرکــزی چیــن بــه 
ــرح پاالیشــگاهی  ــن ط ــاری ای ــور بازگشــایی خــط اعتب منظ
انجــام شــده اســت، تاکیــد کــرد: پیــش بینــی می شــود تــا 
ــی  ــن طــرح نفت ــی ای ــات اجرای ــاه ســال جــاری عملی آذر م

ــود. ــاز ش ــا آغ ــط چینی ه توس

 بهره برداری از چهار طرح تعاونی 
در چهارمحال و بختیاری

ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
و بختیــاری گفــت: همزمــان بــا هفتــه تعــاون از چهــار 
بهره بــرداری  بروجــن  شهرســتان  در  تعاونــی   طــرح 
ــار  ــر، اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــری ب ــاس جزای ــید عب ــد. س ش
ــارد  ــرح ۲۱۲ میلی ــداد ط ــن تع ــرداری از ای ــرای بهره ب ــرد: ب ک
ریــال اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: بــا بهــره بــرداری 
ــورت  ــه ص ــر ب ــتغال ۸۳ نف ــه اش ــرح زمین ــار ط ــن چه از ای
مســتقیم فراهــم شــد. جزایــری خاطرنشــان کــرد: تعاونــی 
ــی  ــی و رفاه ــات آموزش ــکن و خدم ــداری، مس ــت، باغ زراع

ــتند. ــیده هس ــرداری رس ــه بهره ب ــرح ب ــار ط چه

سقوط آزاد مصرف برق ایران
ــرق  ــرف ب ــی مص ــزار مگاوات ــقوط ۱۰ ه ــاز س ــا آغ ــان ب همزم
در ســاعات پیــک روزهــای پایانــی شــهریور مــاه، خطــر 
ــت  ــس از ثب ــد. پ ــی ش ــتان ۹۵ منتف ــی های تابس خاموش
رکوردهــای متعــدد پیــک مصــرف بــرق در طــول ۸۰ روز 
ــرق  نخســت تابســتان ســال جــاری، ســقوط آزاد مصــرف ب
در کشــور آغــاز شــده اســت. تیــر و مــرداد مــاه ســال جــاری 
روزهــای رکوردشــکنی پیــک مصــرف بــرق ایــران بــه شــمار 
مــی رود بــه طوری کــه چهارشــنبه ۳۰ تیــر مــاه امســال پیــک 
ــگاوات رســید و  ــزار و ۶۹۲ م ــه ۵۲ ه ــرق کشــور ب مصــرف ب
در برخــی از روزهــای مــرداد مــاه بــرای ۱۰ روز متوالــی پیــک 
ــه و شــبانه کشــور در محــدوده بیــش از  ــرق روزان مصــرف ب
۵۰ هــزار مــگاوات ثبــت شــد. بــر ایــن اســاس، بــا فروکــش 
کــردن تــب گرمــای تابســتانی بــه ویــژه در شــهرهای جنــوب 
کشــور و نزدیــک شــدن بــه فصــل پاییــز، ســقوط آزاد مصــرف 

ــران هــم آغــاز شــده اســت. ــرق در ای ب

پراید ۸۳۰۰ دالری در عراق
قیمت پراید و تیبا در خارج از ایران اعالم شد



درشهر یکشنبه  21 شهریور  ماه   41395
ـــمـــاره 250  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
بهره برداری از باغ مادری اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیری کیمیا ی وطن

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان در نشســت خبــری 
ــه  ــان ک ــعید قرب ــد س ــا و عی ــن عاطفه ه ــای جش برنامه ه
قــرار اســت توســط کمیتــه امــداد بــه اجــرا درآیــد را تبییــن 
ــه گزارشــی ازفعالیــت  کــرد. حمیدرضــا شــیران، ضمــن ارائ
هــای صــورت گرفتــه درمــاه مبــارک رمضــان واجــرای طــرح 
ــاش  ــا ت ــه ب ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــنین ب محس
اصحــاب رســانه و تبلیغاتــی کــه درایــن زمینــه صــورت 
گرفــت امســال کمک هــای مردمــی نســبت بــه ســال قبــل 
76 درصــد رشــد داشــت. وی ادامــه داد: ایــن افرایــش رشــد 
در حالــی بــود کــه شــرایط اقتصــادی تحــت تاثیررکــود قــرار 
داشــت و مــا توانســتیم در مــاه رمضــان امســال 80 درصــد 
خانواده هــای تحــت پوشــش امــداد راســبد کاال اهــداء 

کنیــم.
کمک به دانش آموزان   

ــزار  ــه از 185 ه ــرد ک ــد ک ــز تاکی ــه نی ــن نکت ــه ای شــیران، ب
ــوزان  ــش آم ــر آن را دان ــزار نف ــر 14 ه ــتمری بگی خانوارمس
یــک حســاب حداقلــی  بــا  شــامل می شــوند گفــت: 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای هریــک از ایــن  می تــوان ب
دانــش آمــوزان 2 میلیــارد ریــال هزینــه جهــت خریــد 

پوشــاک، لــوازم التحریرنیــاز اســت و مــا نیــاز بــه بیــش از 2 
میلیــارد تومــان بودجــه بــرای کمــک بــه ایــن دانــش امــوزان 
ــد  ــل 20 درص ــال قب ــه در س ــه اینک ــاره ب ــم. وی بااش داری
بودجــه کمیتــه امــداد ازطریــق کمک هــای امانــی، 10 درصــد 
ــق  ــز ازطری ــد نی ــات و 30 درص ــدوق صدق ــق صن ــز ازطری نی
ــه  ــا توج ــرد: ب ــد ک ــت تاکی ــوده اس ــی ب ــای مردم کمک ه
بــه فرارســیدن ســال تحصیلــی جدیــد و کمــک بــه دانــش 
امــوزان نیازمنــد طبــق روال هرســاله جشــن عاطفه هــا 
ــای  ــع آوری کمک ه ــب جم ــاه درقال ــهریور م ــت ش در نوب
مردمــی و مهرمــاه کــه شــامل جمــع آوری کمک هــای 
دانــش امــوزان در مــدارس می شــود برگــزار می گــردد.

   کمک های مردمی
ــت:  ــان داش ــان بی ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت مدی
درنظرداریــم کــه بــا مراجعــه بــه ســطح بــازار و ارائــه خدمات 
شــفاف ایــن بخــش بــه مــردم از خدمــات بیشــتری بــرای 
دریافــت کمک هــای مردمــی بــه مددجویــان کمیتــه امــداد 
بهــره منــد شــویم. وی اضافــه کــرد:5 پایــگاه اصلــی کمیتــه 
امــداد جهــت جمــع آوری هدایــا و کمک هــای مردمــی 
جشــن عاطفه هــا، شــامل میــدان احمــد آبــاد، میــدان 
جمهــوری، میــدان قــدس، میــدان شــهداء، میــدان ارتــش و 

خوراســگان می باشــد. شــیران تصریــح کــرد: شــعار امســال 
ــی«  ــاری مهربان ــوان »مهردرانتظ ــا عن ــا ب ــن عاطفه ه جش
اســت کــه از 25 شــهریورماه درپایــگاه هــای کمیتــه امــداد، 
بســیج، مراکــز نیکــوکاری و مســاجد برگــزار می شــود. 
همچنیــن درروز 26 شــهریورماه درمحــل نمازجمعــه نیزکمک 
هــای مردمــی دریافــت می شــود ودر روز 7 مهرمــاه نیــز در 

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــن مراس ــدارس ای ــطح م س
    دفاترکمیتــه امــداد آمــاده دریافــت نــذورات حجــاج 

ــت درعیدقربان اس
ــگاه  ــان و 4 پای ــتان اصفه ــداد دراس ــه ام ــگاه کمیت 100 پای
شــهری آمــاده دریافــت کمک هــای مردمــی نــذورات بــرای 
عیــد ســعید قربــان اســت. مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
ــذورات و  ــع آوری ن ــت جم ــگاه جه ــاد 4 پای ــان ازایج اصفه
ــه  ــان توســط کمیت ــد ســعید قرب قربانی هــای حجــاج درعی
امــداد خبــر داد و گفــت: در ایــن پایگاه هــا بــا نظــارت 
ــا قیمــت  ســازمان دامپزشــکی و اداره بهداشــت ذبــح دام ب
مصــوب صــورت می گیــرد و مــردم و حجــاج می تواننــد 
ــد.  ــام دهن ــا انج ــن محل ه ــود را درای ــذورات خ ــی ن تمام
ــهر،  ــپاهان ش ــدس، س ــدان ق ــرد: می ــح ک ــیران، تصری ش
میــدان آزادی وشهربهارســتان ازجملــه مکان هایــی هســتند 

کــه بــرای عیــد ســعید قربــان همشــهریان می تواننــد بــرای 
ارائــه نــذورات و تحویــل قربانی هــای خــود بــه کمیتــه 
امــداد مراجعــه نماینــد. وی تاکیــد کــرد: کلیــه دفاتــر و 100 
پایــگاه کمیتــه امــداد درســطح شــهرنیزآماده دریافــت ایــن 
کمک هــا هســتند. وی افــزود: تمامــی قربانی هــای حجــاج 
توســط کمیتــه امــداد بــه نیازمنــدان اهــداء می شــود. 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــان کمک هــای  ــون توم ــل 537 میلی ــان ســال قب درعیدقرب
ــم  ــدان جمــع آوری شــد کــه امیدواری ــرای نیازمن مردمــی ب
ایــن  بــرای  را  نیــز حجــاج کمک هــای خــود  امســال 
امراختصــاص دهنــد. شــیران اضافــه کــرد: نــذورات مردمــی 
ــرار  ــدان ق ــار نیازمن پــس ازجمــع آوری ظــرف 2 روز دراختی

ــت ــد گرف خواه

مدیرکل کمیته امداد اصفهان مطرح کرد:

14 هزار دانش آموز چشم انتظار کمک

مصرف بیش از 834 میلیون لیتر 
بنزین توسط اصفهانی  ها

 مدیرعامــل شــرکت پخــش 
ــه  ــی منطق ــای نفت فراورده ه
اصفهــان گفــت: اصفهانی هــا 
تــا پایــان مــرداد مــاه 95 
بیــش از 834 میلیــون لیتــر 
کردنــد.  مصــرف  بنزیــن 
حســین صادقیــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه در پنــج مــاه نخســت امســال 834 میلیــون 
ــان  ــتان اصفه ــن در اس ــر بنزی ــزار و 726 لیت و 412 ه
مصــرف شــد، اظهــار داشــت: میــزان مصــرف بنزیــن در 
اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 2.84 
ــان  ــا پای ــه وی، ت ــه گفت درصــد رشــد داشــته اســت. ب
مــرداد مــاه 94 در اســتان اصفهــان 811 میلیــون و 346 
ــل  ــد. مدیرعام ــرف ش ــن مص ــر بنزی ــزار و 767 لیت ه
شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی اصفهــان بــه 
ــرداد  ــا آخــر م ــت ســفید ت کاهــش 9.12 درصــدی نف
مــاه 95 اشــاره کــرد و گفــت: تــا پایــان مــرداد امســال 
ــفید در  ــت س ــر نف ــزار و 600 لیت ــون و 843 ه 6 میلی
ــدت  ــرف در م ــزان مص ــه می ــد ک ــوزانده ش ــتان س اس
مشــابه ســال قبــل، 7 میلیــون و 530 هــزار لیتــر بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان مــرداد مــاه 968 میلیــون 
ــل در اســتان مصــرف شــد،  ــر گازوئی ــزار لیت و 985 ه
ــک  ــته ی ــال گذش ــابه س ــدت مش ــرد: در م ــد ک تاکی
میلیــارد و 66 میلیــون و 169 هــزار و 249 لیتــر گازوئیل 
ــش 9.12  ــان از کاه ــه نش ــد ک ــرف ش ــتان مص در اس

درصدی این فراورده نفتی در سال جاری است.

تشکیل دبیرخانه دائمی مبحث پنجم 
مقررات ملی ساختمان در یزد

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان یــزد از تشــکیل 
دبیرخانــه دائمــی مبحــث پنجــم مقــررات ملــی 
ســاختمان در یــزد در همایــش مبحــث پنجــم مقــررات 
ملــی ســاختمان کــه هفدهــم و هیجدهــم شــهریورماه 
در یــزد برگــزار شــد، خبــر داد. دکتــر محمدرضــا نقصــان 
محمــدی گفــت: 22 مبحــث در مقررات ملی ســاختمان 
کشــور بــرای کنتــرل، اجــرا و بهره بــرداری در ســاخت و 
ــک اســتان  ــه ی ــر مبحــث ب ــه ه ســازها وجــود دارد ک
اختصــاص داده شــده و مبحــث پنجــم ایــن مقــررات 
بنــا بــا توجــه بــه محــل اســتقرار و نــوع معمــاری یــزد 
بــه ایــن اســتان اختصــاص یافــت و دبیرخانــه دائمــی 
آن در یــزد تشــکیل شــد. وی گفــت: در ایــن دبیرخانــه 
دائمــی اســتاندارد کــرون مــواد و مصالــح ســاختمانی 
ــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت را دنبــال  در کوت

خواهیــم کــرد. 

اخبار کوتاه

  رانندگان چهارمحال و بختیاری 
پر سرعت ترین رانندگان کشور 

رئیــس پلیــس راه چهــار محــال 
و بختیــاری گفــت: راننــدگان 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
50 کیلومتــر در ســاعت باالتــر از 
رانندگــی  مجــاز  ســرعت 
ــد. ســرهنگ رحمــت هللا  می کنن
ــدگان  ــرد: رانن ــار ک ــی اظه نجف
ایــن اســتان رتبــه نخســت تجــاوز از ســرعت مجــاز را دارنــد و 
ســرعت بــاال در ایــن اســتان بــه زنــگ خطــر و بحــران تبدیــل 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــه عجیب ت ــزود: نکت شــده اســت. وی اف
ایــن راننــدگان ســرعت بــاال را در ســخت گذرتریــن جاده هــای 
کشــور ثبــت کرده انــد. رئیــس پلیــس راه چهارمحــال و 
ــرل  ــن کنت ــک دوربی ــا ی ــودن تنه ــال ب ــت: فع ــاری گف بختی
ســرعت در سراســر اســتان و کــم حوصلــه بــودن راننــدگان از 
علــل اصلــی ســرعت باالســت. نجفــی افــزود: در پنــج مــاه 
امســال 111 نفــر در تصادفــات ایــن اســتان کشــته شــده اند 
ــوده اســت.  ــاال ب کــه 31 درصــد علــت تصادفــات ســرعت ب
وی گفــت: امســال 30 هــزار مــورد برخــورد پلیــس بــا 
متخلفــان ســرعت ثبــت شــده اســت کــه هفــت هــزار مــورد 

بیش از پارسال است. 

 افزایش ظرفیت مسافرگیری
 فرودگاه کرمان

کرمــان  در  صــورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای  براســاس 
فــرودگاه ایــن شــهر در آینــده ای نزدیــک و بــا ســاخت 
ــون  ــش 10 میلی ــا افزای ــد ب ــال مســافربری جدی ــک ترمین ی
نفــری ظرفیــت مســافری و رشــد 64 هــزار متــری فضــای 
فرودگاهــی همــراه خواهــد شــد. نقــوی – مدیــر مرکــز 
علمــی و کاربــردی هواپیمایــی ماهــان در کرمــان – بــا بیــان 
ایــن خبــر توضیــح داد: یکــی از برنامه ریزی هــای کان و 
ــرار  ــر ق ــان مدنظ ــوردی کرم ــت هوان ــه در صنع ــی ک بلندمدت
ــت.  ــهر اس ــی ش ــای فرودگاه ــعه فض ــث توس ــه بح گرفت
ــه توســعه فضــای  ــی ک ــه اهمیت ــا توجــه ب ــه وی، ب ــه گفت ب
فرودگاهــی در پیگیــری اهــداف اقتصــادی منطقــه دارد 
ــاره  ــن ب ــی کــه در ای ــا برنامه ریزی هــای کان تــاش شــده ب
ــرودگاه  ــن ف ــتفاده ای ــل اس ــت قاب ــرد ظرفی ــورت می گی ص
ــی  ــز علم ــر مرک ــد. مدی ــش یاب ــی افزای ــل توجه ــور قاب به ط
ــان این کــه  ــا بی ــی ماهــان در کرمــان ب ــردی هواپیمای و کارب
ــد در ایــن فــرودگاه  ــال مســافرتی جدی ســاخت یــک ترمین
ــه،  ــرار گرفت ــتور کار ق ــرمایه گذاری BLT در دس ــا روش س ب
تصریــح کــرد: ایــن طــرح کــه حــدود 1800 میلیــارد تومــان 
می شــود  باعــث  دارد،  احتیــاج  جدیــد  ســرمایه گذاری 
ظرفیــت مســافرگیری فــرودگاه کرمــان در طــول ســال 

ــد. ــدا کن ــش پی ــر افزای ــون نف ــدود 10 میلی ح

اخبار کوتاه

گفــت:  اصفهــان  پوشــاک  اتحادیــه  رئیــس 
لباس هــای نامتعــارف تــا یکمــاه و نیــم دیگــر 
می شــود.  جمــع آوری  اصفهــان  بــازار  ســطح  از 
ابراهیــم خطابخــش اظهــار داشــت: از دو مــاه 
ــع آوری  ــرای جم ــژه ب ــی وی ــش بازرس ــم پی و نی

جملــه  از  نامتعــارف  لباس هــای 
مانتــوی جلــو بــاز بــا عکــس، تصاویــر 
ســطح  از  نامتعــارف  نوشــته های  و 

بــازار اصفهــان، آغــاز شــد. 
دوره  یــک  در  داشــت:  بیــان  وی 
تمــام  کــه  شــد  قــرار  چهارماهــه 
پوشــاک نامتعــارف از ســطح بــازار 
جمــع آوری شــود کــه تــا یکمــاه و نیــم 

ــع  ــاک جم ــوع پوش ــن ن ــل ای ــور کام ــه ط ــر ب دیگ
می شــود. آوری 

ــرد:  ــام ک ــان اع ــاک اصفه ــه پوش ــس اتحادی  رئی
بیشــترین پوشــاک نامتعــارف را در پوشــاک زنانــه 
داریــم و تنهــا در پوشــاک مردانــه تیشــرت های 
ــود دارد. وی  ــارف وج ــر نامتع ــا تصاوی ــبان و ب چس

نامتعــارف زنانــه  گفــت: 90 درصــد لباس هــای 
در ایــران و توســط طراحــان ایرانــی تولیــد و بــا 
خطابخــش  می شــود.  توزیــع  خارجــی  مــارک 
اســت،  ممکــن  ایــن خصــوص کــه چطــور  در 
ــد و  ــیعی، تولی ــطح وس ــارف در س ــاک نامتع پوش
توزیــع شــود و بــه راحتــی بــه فــروش 
بخــش  اینکــه  از  پــس  و  برســد 
ــروش  ــه ف ــاک ب ــن پوش ــادی از ای  زی
رســید، کنتــرل و بازرســی ها آغــاز شــد، 
ــه داد: بیشــتر پوشــاک نامتعــارف  ادام
ــبان  ــاز و چس ــو ب ــای جل ــل مانتوه مث
ــط  ــد توس ــا بع ــود ام ــداری می ش خری
ــی کــه دلخــواه  ــه هــر مدل ــداران ب خری

ــود.  ــر داده می ش ــت تغیی آنهاس
جمــع  نامتعــارف  لباس هــای  درخصــوص  وی 
آوری شــده گفــت: در حــال حاضــر تصمیمــی 
بــرای آن گرفتــه نشــده اســت و بایــد نیــروی 
مشــخص  را  بخــش  ایــن  تکلیــف   انتظامــی 

کند.

جمع آوری لباس های نامتعارف از سطح بازار اصفهان
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
ــی می شــود پــس  ــان گفــت: پیــش بین اســتان اصفه
ــن در  ــور میانگی ــه ط ــادری، ب ــاغ م ــرداری از ب از بهره ب
هــر ســال 400 هــزار اصلــه نهــال گواهــی شــده از ایــن 
ــون  ــس زاده  پیرام ــا ریی ــود. احمدرض ــن ش ــاغ تامی ب

ــان  ــادری در اصفه ــاغ م ــرداری از ب بهره ب
فــرآوری  چالش هــای  کــرد:  اظهــار 
حیــث  از  کشــور  باغــداری  صنعــت 
ــد یکــی از مســایل  ــن تولی ــان پایی راندم
ــورد توجــه  ــواره م ــه هم ــی اســت ک مهم
ــوده  ــی ب ــئوالن باغبان ــان و مس متخصص
میــان  ایــن  در  افــزود:  اســت. وی  و 
ــرده  ــی، خ ــایل مدیریت ــر از مس صرفنظ

ســایر  و  بهره بــرداری  ســنتی  شــیوه های  مالکــی، 
ــر  ــر و کلیدی ت ــه مهم ت ــه از هم ــط، آنچ ــایل مرتب مس
اســت، تامیــن نهــال گواهــی شــده اســت که متاســفانه 
تاکنــون در کشــور وجــود نداشــته اســت. رییــس زاده 
بــا بیــان اینکــه نهــال رکــن اصلــی در صنعــت باغبانــی 
کشــور اســت، ادامــه داد: در صورتــی کــه نهــال گواهــی 

ــام تجــاری و روزپســند  ــل و ســالم( از ارق شــده )اصی
ــرداران  ــره ب ــار به ــه و در اختی ــرد مناســب تهی ــا عملک ب
بخــش کشــاورزی قــرار گیــرد، می تــوان شــاهد تحــول 
ــادرات، ارزآوری  ــد، ص ــت تولی ــود وضعی ــی در بهب بزرگ
ــا ابــراز  و ایجــاد اشــتغال پایــدار باشــیم. رییــس زاده ب
تاســف از اینکــه رونــد فعلــی تولیــد نهــال 
در کشــور ســنتی اســت، اضافــه کــرد: 
کشــت بــذر و پیونــد ارقــام مختلــف 
ــدون  ــت و ب ــد ثاب ــک رون ــورت ی ــه ص ب
ــتر  ــوآوری در بیش ــر و ن ــه تغیی ــچ گون هی
ــه  ــت ک ــد اس ــال تولی ــور در ح ــاط کش نق
مشــکات بســیاری را بــه همــراه دارد. وی 
اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا تغییــر رویکرد 
ــال گواهــی  ــد نه ــه تولی ــال از روش ســنتی ب ــد نه تولی
ــاورزی،  ــاد کش ــی وزارت جه ــت باغبان ــده در معاون ش
ــر معطــوف شــده اســت و  ــن ام ــه ای توجــه خاصــی ب
اســتان اصفهــان بــرای نخســتین بــار در کشــور در تولیــد 
نهــال گواهــی شــده درختــان میــوه هســته دار و دانــه دار 

ــدم شــد. ــش ق پی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای شهرام نادری دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودروی سمند به شماره 375-13 

س 11  به طرفیت حسینعلی محمدزاده به این شورا تسلیم که به کاسه 95/70 ثبت و برای روز شنبه 

95/07/24 و ساعت 18:00 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، 

لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 

نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. و همچنین جهت استماع شهادت 

شهودان خواهان در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/607/م الف به تاریخ 95/06/18

آگهی حصر وراثت
خانم نصرت محمد هاشمی دارای شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کاسه 355/95 ش ح 

1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ترکی 

بشناسنامه 4273 در تاریخ 1395/06/04  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1-نصرت محمد هاشمی حبیب آبادی فرزمد عباس ش.ش 107 )همسر متوفی(

)2( رسول ترکی ش.ش 840 )3( زهرا ترکی ش.ش 5775 )4( شهناز ترکی ش.ش 718 )5( مهری 

ترکی ش.ش 5776 همگی فرزند علی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/608/م الف به تاریخ 95/06/18

آگهی حصر وراثت
آقای محمد افضلی دارای شناسنامه شماره 1134 به شرح دادخواست به کاسه 358/95 ش ح 1 )وراثت( 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم افضلی بشناسنامه 

1567 در تاریخ 1391/06/05  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:1-فاطمه قربانی سینی فرزند رجبعلی ش.ش 20 )همسر متوفی( )2( حسن ش.ش 40 )3( 

آرزو ش.ش 5100080868 )4( علی ش.ش 110 )5( فاطمه صغری ش.ش 2474 )6 ( زهرا ش.ش 

2141 )7( عباس ش.ش 55 )8( محمد ش .ش 1134 )9( حسین ش .ش 2600 )10( صدیقه ش.ش 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  فرزند کریم  افضلی  همگی    60 مریم ش.ش   )11(  2096

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/606/م الف به تاریخ 95/06/18

آگهی حصر وراثت
به کاسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 5110555842  خانم طاهره مصطفائی خرزوقی 

داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  253/95 ش 

زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1395/01/14   در  بشناسنامه 39  که شادروان رضا مصطفائی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فرخنده رحمانی خرزوقی فرزند رضا ش.ش 53 

)همسر متوفی( )2( زهرا ش.ش 5110599483 )3( مهری ش.ش 176 )4( مصطفی ش.ش 43 )5( 

اقدس ش.ش 65 )6 ( اشرف ش.ش 4201 )7( محسن ش.ش 5110540632 )8( طاهره ش .ش 

5110555842  همگی مصطفائی خرزوقی فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/611/م الف به تاریخ 95/06/20

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 تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

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

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

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

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

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

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

متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 139560302018001809 کاسه پرونده 1392114402018000188 آقای مصطفی باقری 

فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 47 صادره از خورزوق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 140.91 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43 اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

علی  زهره  خانم   1394114402018000237 پرونده  کاسه   139560302018001810 شماره  رای  2-برابر 

محمدی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 19 صادره از خرزوق نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 140.91 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  43  اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/21

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/558/الف/م به تاریخ 95/05/28

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 بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 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 خود را به اداره ثبت اسناد و 

اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000569مورخ 1395/05/30 آقای سید مرتضی باطنی  به شماره 

شناسنامه 518کدملی 1286416531صادره از اصفهان  فرزند اسداله  بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 24/75 متر مربع مفروزی از پاک شماره 5821- اصلی واقع در بخش 3 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 : 95/6/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/21 

شماره : 16297 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تيران

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

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

فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان محرز گرديده 

است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

1-رای شماره 139560302016000181 مورخ 95/04/22 مالکیت خانم زهرا دادخواه  فرزند حسین دردو 

از  به مساحت ششدانگ  324.41 مترمربع پاک288 فرعی  یکباب خانه  از  ششدانگ  دانگ مشاع 

1اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان ،نامبرده مالک مشاعی 10 حبه از 72 حبه ششدانگ ثبت 

در صفحه 117 دفتر 4 اماک 

2-رای شماره 139560302016000180 مورخ 95/04/22 مالکیت آقای علی دادخواه  فرزند حسین درچهار 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ششدانگ 324.41  مترمربع پاک288 فرعی از 1 

اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان ،نامبرده مالک 20 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ثبت در 

صفحه 115 از دفتر 4 اماک

3-رای شماره 139560302016000174 مورخ 95/04/12 مالکیت آقای رضا نادری تهرانی فرزند حسین  در 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.58 مترمربع مجزی شده از پاک2769 فرعی باقیمانده  از 1اصلی  

واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از آقای عباسعلی فدائی تهرانی

در  باقر   فرزند  یوسفی  علیرضا  آقای  مالکیت  مورخ 95/03/23   139560302016000120 شماره  4-رای 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320.43 مترمربع مجزی شده از پاک2769/2  فرعی از 1اصلی  واقع 

در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از آقای علی مرادیان فرزند محمد

5-رای شماره 139560302016000119 مورخ 95/03/23 مالکیت آقای هادی سعیدی راد فرزند قاسم در 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220.55 مترمربع پاک1310 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش 

دوازده ثبت اصفهان خریداری از آقای عباسعلی شیاسی علی شیاسی ارانی فرزند حاجی جعفر

علی عسگری سوادجانی  آقای محمد  مالکیت  مورخ 94/11/19  6-رای شماره 139460302016001385 

فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323.19 مترمربع پاک2769/2 فرعی از 1اصلی واقع 

در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری ازآقای اصغر شهیدی فرزند علی اکبر

در  حسین   فرزند  نادری  علی  آقای  مالکیت   95/04/12 مورخ   139560302016000175 شماره  7-رای 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 334.59 مترمربع پاک2769 فرعی باقیمانده  از 1 اصلی واقع در تیران 

بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از آقای عباسعلی فدائی تهرانی فرزند حیدر

دادخواه عسگرانی  اله  آقای حشمت  مالکیت   94/11/19 مورخ  8-رای شماره 1394603021016001388 

فرزند رضا در به مساحت 47.12 مترمربع مجزی شده از پاک36اصلی واقع در روستای افجان  بخش 

دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه  از آقای گل محمد شریفی فرزند میرزاعلی

9-رای شماره 139560302016000191 مورخ 95/04/29 مالکیت آقای خانم مریم مظاهری در ششدانگ 

قسمتی از یک باب ساختمان  به مساحت 46.05 مترمربع مجزی شده از پاک3186 فرعی از 1اصلی واقع 

در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان جهت الحاق به پاک 6483 فرعی خریداری از آقای جواد مظاهری 

تهرانی  فرزند محمد تقی

در  عباس  فرزند  دادخواه  علی  آقای  مالکیت   95/04/12 مورخ   139560302016000176 شماره  10-رای 

ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 648.59 مترمربع پاک1701 فرعی از 1اصلی واقع در تیران بخش دوازده 

ثبت اصفهان خریداری از خانم سلطان دادخواه فرزند محمد

تاریخ چاپ نوبت اول : 95/6/6تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/6/21

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون

 مهدی شبان

آگهی ابالغ
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509983620200299  : پرونده  شماره   9510103620203339  : اباغیه   شماره 

دادخواستی   بیدگلی   جواد حسینی  خواهان سید   : احترام  با    1395/04/23 : تنظیم  تاریخ   950303

پرداخت هزینه  از  )اعسار  مطالبه وجه چک  به خواسته  قائمی مجارشین    به طرفیت خوانده مجتبی 

دادرسی ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم 

به کاسه  و  ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  دادگستری شهرستان  دادگاه عمومی )حقوقی( 

9509983620200299ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/26 و ساعت 12:00 تعیین شده است . به 

علت مجهول المکان بودن خوانده مجتبی قائمی مجارشین و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

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

کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  مجتبی قائمی مجارشین  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :13/2/95/337/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی 

( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620203340شماره پرونده : 9509983620200300 شماره بایگانی شعبه : 950304  

با احترام : خواهان سید جواد حسینی بیدگلی  دادخواستی  به طرفیت خوانده مجتبی قائمی مجارشین   

به خواسته مطالبه وجه چک )اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ( 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 کاسه 9509983620200300ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1395/07/26 و ساعت 11:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده مجتبی قائمی 

مجارشین و درخواست خواهان شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  

مجتبی قائمی مجارشین  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  

:13/2/95/336/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509983620200298  : پرونده  9510103620203336شماره   : اباغیه   شماره 

به  دادخواستی   بیدگلی   جواد حسینی  خواهان سید   : احترام  با   95/4/23 : تنظیم  تاریخ    950302

)مطالبه وجه  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  به خواسته  قائمی مجارشین    طرفیت خوانده مجتبی 

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 کاسه 

9509983620200298ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/26 و ساعت 12:30 تعیین شده است . به 

علت مجهول المکان بودن خوانده مجتبی قائمی مجارشین و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

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

کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  مجتبی قائمی مجارشین  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :13/2/95/335/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی 

( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 235/90 متر مربع پاک 2616 فرعی از 

159 فرعی از 49 اصلی  واقع در بخش یک قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غامرضا رزاقی  

فرزند حسین و منیره زواری فرزند محمدآقا 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 

پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/07/17 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 : 1395/06/21 شماره : 977/م الف رئیس منطقه ثبت اسناد 

و اماک قمصر رضا طویلی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان نعمت اله هدایت دادخواستی به خواسته الزام خوانده ...... به طرفیت خوانده اسماعیل کریمی به 

شورای حل اختاف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 812/95 ثبت 

گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 95/7/12 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده . علیهذا چون خوانده مجهول 

المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی  از روزنامه های رسمی کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده 

اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیر خانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت 

عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 

مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. دفتر شعبه 12 مجتمع شماره یک شهرستان نجف آباد

گواهی  حصروراثت
خانم فرحناز بکرانی باالنی بشناسنامه شماره 19باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/928تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فرج اله 

بکرانی باالنی       بشناسنامه شماره 309 در تاریخ 94/12/28 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از 1- کیامرز بکرانی باالنی        فرزند فرج اله     شماره شناسنامه  17نسبت با متوفی فرزند  

2- غامرضا بکرانی باالنی     فرزند فرج  اله   شماره شناسنامه 30 نسبت با متوفی فرزند 3- مریم 

بکرانی باالنی    فرزند فرج اله   شماره شناسنامه 52 نسبت با متوفی فرزند 4- فریناز بکرانی باالنی  

فرزند فرج اله  شماره شناسنامه 19 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا بکرانی باالنی  فرزند فرج اله شماره 

اله شماره شناسنامه 33  باالنی  فرزند فرج  با متوفی فرزند 6- شهناز بکرانی  شناسنامه 456 نسبت 

نسبت با متوفی فرزند   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

 دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور

 حسبی

گواهی  حصروراثت
آقای حسن هادیان  بشناسنامه شماره 8 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 

در خواستی بشماره 95/929تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رسول هادیان       

بشناسنامه شماره3- 110001213در تاریخ 1395/5/27 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 

1- حسن هادیان         فرزند غامرضا      شماره شناسنامه  8 نسبت با متوفی پدر   2- فاطمه هادیان 

قلع میری     فرزند محمود  شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی مادر  پس از تشریفات قانونی در خواست 

مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای 

حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

بهره برداری از باغ مادری اصفهان
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ـــمـــاره 250  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
اظهارات مجید انتظامی درباره فیش ...

 D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

ســینما  اهالــی  و  رســید  فــرا  هــم  مــاه  شــهریور   21
می تواننــد امســال شــاد باشــند زیــرا حــال ســینمای 
ــی  ــن روزهــا خــوب اســت. ســال 95 ســالی خوب ــران ای ای
بــرای اقتصــاد ســینمای ایــران تــا بدیــن جــا بــوده اســت. 
نگاهــی بــه جــدول فــروش فیلم هــا نشــان می دهــد اکثــر 
فیلم هــای اکــران شــده بیــش از یــک میلیــارد تومــان 
ــی را  ــای خوب ــد روزه ــق نوی ــن رون ــته اند و ای ــروش داش ف
ــل  ــی دلی ــق اقتصــادی ســینما ب ــن رون ــه ای ــد. البت می ده
ــازه نفــس مثــل ســعید  ــان ت هــم نیســت. حضــور کارگردان
روســتایی بــا فیلــم درخشــان »ابــد و یــک روز« یــا ســهیل 
بیرقــی بــا فیلــم »مــن« در کنــار کارگردانــان بزرگــی همچون 
اصغــر فرهــادی باعــث شــده مخاطبــان از طیف هــای 
 مختلــف جامعــه ســینما را در ســبد کاالی خانــوار خــود

 بگنجانند.

تلخیها 
ــوده متاســفانه  ــا هرچــه حــال اقتصــادی ســینما خــوب ب ام
ســال 95 ســال تلخــی بــرای دوســت داران هنــر هفتــم بــوده 
اســت. عبــاس کیارســتمی، داود رشــیدی، اصغــر بیچــاره 
در  ایــران  ســینمای  ســتون های  از  دیگــر  خیلی هــای  و 
ــن  ــر جایگزی ــه دیگ ــر کشــیدند. انســان هایی ک ــن ســال پ ای
کردنشــان ممکــن نیســت و بایــد ســال ها صبــر کــرد تــا شــاید 
روزی عبــاس کیارســتمی دیگــری در ســینمای ایــران متولــد 

شــود.
نیمبهابهجایرایگان 

رایــگان کــردن بلیــت ســینما امســال جــای خــود را بــه 
بلیت هــای نیــم بهــا داد تــا امســال حــوادث تلــخ ســالهای قبل 
تکــرار نشــود. حتمــًا یادتــان هســت رایــگان شــدن ســینماها 
ــدن  ــرای دی ــوم ب ــده ای در هج ــد ع ــث ش ــینما باع در روز س
ــای  ــای دهه ه ــن فیلم ه ــًا از ضعیف تری ــه اتفاق ــی ک فیلم های
اخیــر ســینمای ایــران بودنــد زیــر دســت و پــا مصــدوم شــدند 
ــه  ــاد ک ــی افت ــت اتفاقات ــد ســینما شکســت و درنهای و در چن
چیــزی جــز شــرمندگی بــرای مــا ایرانی هــا نداشــت. امســال 
ــت  ــرار شــد بلی ــی ق ــن حوادث ــرار چنی ــری از تک ــرای جلوگی ب
ســینماها ماننــد روزهــای اول و وســط هفتــه نیــم بهــا باشــد 

تــا شــاهد آنگونــه حــوادث نباشــیم.

موردعجیبرستاخیز 
ــر  ــی ســالهای اخی ــدون شــک یکــی از فیلم هــای جنجال ب
ــم رســتاخیز اســت. رســتاخیز فیلمــی  ــران فیل ســینمای ای
ــا  ــندگی احمدرض ــی و نویس ــه کارگردان ــی ب ــی مذهب تاریخ

ــت. ــال 1۳91 اس ــول س ــش محص دروی
 ایــن فیلــم در ســی و دومیــن دوره جشــنواره فیلــم 
بلوریــن  دریافــت ســیمرغ  نامــزد  بخــش   11 در  فجــر 
ــم و  ــن فیل ــه بهتری ــش از جمل ــت در ۸ بخ ــود و در نهای ب
ــم  ــد. فیل ــن ش ــیمرغ بلوری ــده س ــی برن ــن کارگردان بهتری
رســتاخیز در روز 2۴ تیــر 1۳9۴ بــا مجــوز قانونــی وزارت 
ــه اکــران عمومــی درآمــد امــا  فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
ســاعاتی پــس از آن درپــی مخالفــت علمــا و مراجــع 
 بــا محتــوای آن از پــرده ســینماها بــه پاییــن کشــیده 

شد. 
ــود در  ــرار ب ــردازد ق ــا می پ ــه کرب ــه واقع ــه ب ــم ک ــن فیل ای
ماه هــای محــرم و صفــر کــه عمــًا ســینماها تعطیــل 
اســت بــا توجــه فضــا و موضــوع خــود رونــق بخــش 
ســینما باشــد امــا نمایــش دادن چهــره حضــرت ابوالفضــل 
العبــاس )ع( حضــرت علــی اکبــر )ع(، حضــرت علــی 
ــاران  ــن دیگــر از ی اصغــر )ع(، حضــرت قاســم )ع( و چندت
باوفــای امــام حســین )ع( موجــی از انتقادهــا را بــه 

همــراه داشــت کــه باعــث شــد ایــن فیلــم اکــران عمومــی 
ــا  ــم ب ــن فیل ــت ای ــرار اس ــال ق ــرم امس ــا مح ــود. ام نش
ــز  ــچ چی ــوز هی ــه هن ــود البت ــران ش ــات اک ــی اصاح برخ
ــا  ــم آن هــم ب ــک فیل ــران نشــدن ی ــا اک ــی نشــده ام قطع
ــی ــورد عجیب ــوع خــود م ــوای ارزشــمندی در ن ــن محت  چنی

 است.
غذایروح 

بــه هــر ترتیــب روز ســینما بــا همــه تلــخ و شــیرینی هایش 
جــای خــود را در تقویــم کشــور بــاز کــرده اســت، امیدواریــم 
ایــن روز مهــم فرهنگــی بهانــه ای باشــد بــرای ارزش نهــادن 
بــه هنــر تاثیرگــذار ســینما و همچنیــن یــادآوری ایــن نکتــه 
ــای  ــذای روح از نیازه ــوان غ ــه عن ــر ب ــگ و هن ــه فرهن ک
اساســی هــر جامعــه ای اســت و غــذای روح گاهــی از غــذای 
ــر  ــه فک ــه ب ــدر ک ــس همانق ــت پ ــر اس ــز مهمت ــم نی جس
 غــذای جســم هســتیم بایــد بــه فکــر غــذای روحمــان هــم

 باشیم.

به بهانه روز سینما

به فکر غذای روحمان باشیم

دادنامه
شماره دادنامه:9509970۳50۴00۸00   تاریخ تنظیم: 1۳95/06/0۳   شماره پرونده :9۴099۸0۳50۴01212   شماره 

بایگانی شعبه : 9۴1۳0۳  پرونده کاسه 9۴099۸0۳50۴01212 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره 9509970۳50۴00۸00   خواهان : شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان بانمایندگی غامحسین 

مائی ازیرانی و حسنعلی ترابی و علینقی موسوی مدنی با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت اله به نشانی 

اصفهان – خیابان چهارباغ باال روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمع تجاری باران طبقه اول پاک ۴    -   همراه 

091۳۳2۸9995 و خانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ بهائی مقابل دارالقرآن 

ساختمان 110 کد پستی ۸1۳۴79۸۳1۴ دفتر وکالت آقای منصور مدح خوان    خوانده: آقای فردین بابادی به نشانی 

استان اصفهان – شهرستان لنجان – فوالدشهر – شهرداری فوالدشهر    خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی   رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار  حسنات 

اصفهان با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت اله و خانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند جواد بطرفیت آقای فردین 

بابادی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 256۸57 مورخ 9۳/2/1 بانک و با احتساب خسارات دادرسی 

و تاخیر در تادیه نظر به ماحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ در زمان 

رسیدگی مورخه 95/6/2 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با 

احراز بقاء دین دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۳10 و ۳1۴ قانون تجارت و 19۸ و 515 قانون آیین 

دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1۳77 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 171/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

ونیز خسارت تاخیر در تادیه  بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت 

زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه  و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید این رای غیابی 

بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد. / و 

رئیس  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف – شماره : 17۴57 / م الف

دادنامه
   9۴099۸0۳50۴0121۳: پرونده  شماره     1۳95/06/0۳ تنظیم:  تاریخ  دادنامه:9509970۳50۴00799    شماره 

شماره بایگانی شعبه : 9۴1۳0۴  پرونده کاسه 9۴099۸0۳50۴0121۳ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970۳50۴00799   خواهان : شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان بانمایندگی 

غامحسین مائی ازیرانی و حسنعلی ترابی و علینقی موسوی مدنی با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت 

اله به نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ باال روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمع تجاری باران طبقه اول پاک ۴    

-   همراه 091۳۳2۸9995 و خانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ بهائی مقابل 

دارالقرآن ساختمان 110 کد پستی ۸1۳۴79۸۳1۴ دفتر وکالت آقای منصور مدح خوان    خوانده: آقای آذیتا بابادی 

به نشانی استان اصفهان – شهرستان لنجان – فوالدشهر –ب 5 – بلوک 6۳ – ورودی ۴51 – پاک 212     خواسته 

ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه وجه چک

رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار  حسنات اصفهان با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت اله 

و خانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند جواد بطرفیت خانم آزیتا بابادی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 

۴90۳06  مورخ 9۳/2/1 بانک ملی و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به ماحظه رونوشت مصدق 

چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ در زمان رسیدگی مورخه 95/6/2 حضور به هم نرسانده و 

اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان را وارد تشخیص 

مستندا به مواد ۳10 و ۳1۴ قانون تجارت و 19۸ و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره 

مبلغ  بپرداخت  را  نظام خوانده  تشخیص مصلحت  قانون صدور چک مصوب 1۳77 مجمع   2 ماده  به  الحاقی 

171/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز خسارت تاخیر در تادیه  بر مبنای 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله 

اجرایی محاسبه  و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد. / و 

رئیس  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف – شماره : 17۴56 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970۳51500۳۸1   تاریخ تنظیم : 1۳95/0۳/06    شماره پرونده : 9۴099۸0۳51500620   شماره 

بایگانی شعبه : 9۴06۸۸  پرونده کاسه 9۴099۸0۳51500620 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره 9509970۳51500۳۸1   خواهان : خانم بتول کرباسی دستجردی فرزند محمد علی با وکالت 

آقای محمد رضا شیرانی بید آبادی فرزند مراد به نشانی اصفهان – خ فروغی قبل از چهار راه پنج رمضان مقابل ک 

شهید محبی پ ۴50   خواندگان : 1. آقای محمد رضا مهاجرانی فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان- خ گلستان 

– کوی کوثر مجتمع فردوس طبقه ۴ واحد ۴    2. آقای حمید دانش شهرکی    ۳. آقای محمد جزینی    ۴. آقای 

زهرا دانش شهرکی همگی به نشانی اصفهان – خ حکیم نظامی – ابتدای خ ارتش موسسه چاپ ونشر کنکاش پ 2    

خواسته ها : 1. ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است ( 2. ابطال سند ) موضوع سند مالی نیست ( ۳. مطالبه 

خسارت دادرسی     گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت 

بصدور رای می نماید.رای دادگاه آقای محمد رضا شیرانی بید آبادی به وکالت از خانم بتول کرباسی دستجردی 

فرزند محمد علی به طرفیت آقایان محمد رضا مهاجرانی فرزند عبدالرسول ، حمید دانش شهرکی ، محمد جزینی 

و خانم زهرا دانش شهرکی دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی و سند قطعی غیر منقول ثبت شده بر روی 

اوراق 5۴911۸ و 5۴9117 مورخ ۸9/12/۳  دفتر اسناد رسمی شماره 162 اصفهان تقدیم و مدعی است خواهان و 

خوانده ردیف اول بالمناصفه مالک شش دانگ پاک ثبتی 5609 فرعی احداثی بر روی عرصه پاک  ۴۴9 فرعی 

از 1۴۸7۴ واقع در طبقه چهارم جنوبی بلوک ۳ ) یک باب  آپارتمان به انضمام متعلقات مندرج در سند بوده اند 

آقای محمد رضا مهاجرانی با جعل امضا ء موکل ابتدا وکالتنامه به شماره 50۳0 مورخ ۸9/11/20 در دفتر خانه 162 

اصفهان تنظیم و سپس وکالت مذکور طی شماره 505۳ مورخ 2۸ / 11 / ۸9 به خوانده ردیف دوم تفویض نموده و 

خوانده اخیر نیز آپارتمان موصوف را طی سند انتقال مورخ ۳ / 12 / ۸9 و با تفویض وکالت به آقای محمد جزینی 

درچه انتقال داده است تقاضای رسیدگی وفق خواسته مورد استدعاست خواندگان ردیف های اول ، دوم و چهارم 

علی رغم اباغ قانونی اخطاریه و خوانده ردیف سوم ) آقای محمد جزینی ( علی رغم اباغ واقعی اخطاریه در جلسه 

رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند محتویات پرونده کاسه 920527 از جمله 

نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده حکایت از عدم تعلق امضاء و نوشته ) ثبت با سند برابر است ( در وکالتنامه 

مورد ادعای جعل داشته و به موجب دادنامه شماره 9۳09970۳50۴007۳2  مورخ 2۸ / 5 / 9۴ حکم به ابطال 

وکالتنامه مذکور صادر ولی چون شماره پاک ثبتی به جای 5609 اشتباها 506۸ نگارش یافته اجرای ابطال سند 

انتقال با اقدام مانده است با عنایت به مراتب مذکور و اجازه حاصل از مواد 19۸ ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر ابطال سند رسمی غیر منقول بر روی اوراق 5۴911۸  ،  5۴9117   

۸۸ / سری ت به میزان ۳ دانگ سهم خواهان و محکومیت آقای محمد رضا مهاجرانی به پرداخت کلیه خسارت 

دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره نسبت به آقایان 

محمد رضا مهاجرانی ، حمید دانش شهرکی و خانم زهرا دانش شهرکی غیابی  ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف 

بیست روز پس از تاریخ  اباغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. ف / 

محمد رضا راجی – رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شماره : 17۴5۳ / م الف

دادنامه
شماره دادنامه : 9۴09970۳5150016۸   شماره پرونده : 9۳099۸0۳515010۸1   شماره بایگانی شعبه : 9۳1156    

تاریخ تنظیم : 21 / 02 / 1۳9۴    پیوست : -   پرونده کاسه 9۳099۸0۳515010۸1  شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان دادنامه شماره 9۴09970۳5150016۸   خواهان : آقای محسن جباری اشگفتکی فرزند 

خداداد به نشانی شهرستان اصفهان خانه اصفهان خ ماه فرخی مشاور اماک شعبان    خوانده : آقای رسول فخری 

نیان فرزند حسن به نشانی شهرستان اصفهان خ کاوه خ ابوریحان ک مهرانگیز پ 1۸   خواسته : مطالبه وجه 

چک   تصمیم دادگاه : با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به انشا رای می نماید.

رای دادگاه آقای محسن جباری اشگفتکی فرزند خداداد به طرفیت آقای رسول فخری نیان دادخواستی به خواسته 

مطالبه مبلغ یکصد و شصت و دو میلیون و یکصد هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره های ۴216۴1 مورخ 5 / 5 

/ 9۳ به مبلغ هشتاد و سه میلیون و چهارصد هزار ریال و ۴216۳9 مورخ 10 / ۴ / 9۳ به مبلغ هفتاد و هشت میلیون 

و هفتصد هزار ریال از جاری 010۳19۴512006 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه تقدیم نموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 19۸ ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین 

دادسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده 

را به پرداخت یکصد و شصت و دو میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی 

از جمله هزینه نشر آگهی و پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می 

نماید .  رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.رئیس شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا راجی – شماره : 17۴52 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه : 9209970۳50۸015۸5   شماره پرونده : 92099۸0۳50۸0052۸   شماره بایگانی شعبه : 9205۴6   

تاریخ تنظیم : ۳0 / 10 / 1۳92   پیوست : -   خواهان : آقای عیسی اکبری به نشانی بروجن فلکه شهید ناغانی 

داخل مسافرخانه مهتاب پوشاک تهران لی   خوانده : آقای حمید باقری سینی به نشانی مجهول المکان   خواسته 

: مطالبه وجه چک   گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

 رای دادگاه در خصوص دادخواست عیسی اکبری بطرفیت حمید باقری سینی دائر بر مطالبه مبلغ  60.000.000 ریال 

وجه چک شماره 6779۳6 عهده بانک سپه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با ماحظه مستندات 

تقدیمی پیوست شامل  رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و 

بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه خوانده دفاع و ایرادی به عمل 

نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳1۳ و ۳10 قانون تجارت و مواد 19۸ و 519 و 522 قانون آیین 

دادرسی خوانده به پرداخت مبلغ 60.000.000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعام مینماید رای صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و 

ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این مرجع میباشد ./ ق 

عبدالرضا بهرامیان – رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شماره : 17۴۴7 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970۳50۳0060۳   تاریخ تنظیم : 22 / 0۴ / 1۳95   شماره پرونده : 9۴099۸0۳50۳00977   

شماره بایگانی شعبه : 9۴1111 خواهان : آقای فضل اله نمازی فرزند صفر با وکالت آقای سید حسین مصطفوی 

فرزند سید شکراله به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از امامزاده زید مجتمع تجاری بهشت طبقه 

اول دفتر وکالت آقای حبیب اله آقاجانی     خوانده : خانم فاطمه کرمی به نشانی اصفهان – خ رباط سوم کوی اسیا 

کوچه ۴2 پ 19   خواسته ها : 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   2. تامین خواسته   ۳. مطالبه خسارت دادرسی   ۴. 

مطالبه وجه بابت ...     گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت 

بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای فضل اله نمازی فرزند صفر با وکالت آقای سید 

حسین مصطفوی به طرفیت خانم فاطمه کرمی بخواسته ی مطالبه ی مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت پرداخت 

اقساط وام خوانده بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۳ / 2 / 91 بشرح دادخواست با توجه 

به محتویات پرونده و تصویر مصدق گواهی شماره ی  52 / 9502 مورخ 2۳ / ۳ / 91 بانک ملت مبنی بر پرداخت 

اقساط وام خوانده به میزان یکصد و ده میلیون ریال توسط خواهان بعنوان ضامن وی و اینکه از سوی خوانده 

هیچگونه دفاعی بعمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 265 و 6۸۴ و 709 

قانون مدنی و مواد 19۸ و 515 و 519 قانون آئین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد خواسته 

بانضمام خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ  9۴ / 9 / 17 تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و 

پنجاه و پنج هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل 

در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  ۳ / 2 / 91 تا 17 / 9 / 9۴ 

با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه به خواسته ی خواهان تعلق می گیرد لذا دادگاه این قسمت از 

خواسته ی خواهان را غیر ثابت دانسته و مستندا به ماده ی 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی 

صادر می نماید رای صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد . / پ 

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید ابوالحسن موسوی – شماره :17۳۸0 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970۳5۴7009۴۳   تاریخ تنظیم : 0۴ / 06 / 1۳95    شماره پرونده : 92099۸0۳592011۸9   

شماره بایگانی شعبه : 921۸0۳   شاکی : آقای غامحسین محمد شریفی رنانی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان 

جاده آبشار روستای حیدر آباد ) تعمیر گاه ماشی آالت سنگین (    متهمین : 1. آقای علیرضا آرین نصب فرزند – به 

نشانی اصفهان خ آبشار روستای ردان   2. آقای سعید شاهنشاه   ۳. آقای رضا ایلخانی  فرزند-   همگی به نشانی 

مجهول المکان   اتهام : ضرب و جرح عمدی    گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه  در خصوص اتهام آقایان علیرضا آرین نسب فرزند رجبعلی 

و رضا ایلخانی و سعید شاهنشاه هر سه مبنی به مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی به شاکی آقای غام حسین 

محمد شریف رنانی دادگاه نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان شکایت شاکی خصوصی 

و تحقیقات انجام شده از افراد مطلع و گزارش انتظامی و گواهی پزشکی قانونی شاکی و تشریح چگونگی حادثه توسط 

آقای آرین نسب نزد مقام قضایی در دادسرا و اذعان وی به در گیری و عدم حضور و دفاع در جلسه رسیدگی دادگاه 

جهت دفاع از خویش و دو متهم دیگر نیز در هیچیک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خویش حاضر نگردیده و سایر 

محتویات پرونده جملگی داللت به استناد نتایج حاصله به فعل هر سه متهم دارد و لذا بزهکاری آنان را محرز و مسلم 

دانسته مستندا به مواد  71۴ – 710 – 709 – 559 – 5۳۳ – ۴92 و ۴۴9 و ۴۴7 و ۴01 قانون مجازات اسامی و 

تبصره ماده 61۴ قانون تعزیرات و ماه 125 قانون مجازات اسامی از بابت صدمات وارده هر سه نفر را بنحو مساوی و 

مشترک به پرداخت دو درصصد دیه کامل بابت بریدگی بخیه شده ) دامیه ( در نواحی بازوی چپ و زانوی راست و 

نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی ) حارصه ( ساعد چپ و نیم درصد دیه کامل بابت ارش خراشیدگی  ) حارصه 

( سر شانه چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چپ در حق شاکی پرونده محکوم می نماید رای دادگاه 

غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است . / پ رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – مهرداد 

صیاف زاده – شماره : 17۳72 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950015   شماره دادنامه : 602   مورخ : 1۳ / ۴ / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختاف 

اصفهان   خواهان : غامحسین نصر اصفهانی    نشانی : اصفهان ، خانه اصفهان ، میدان ماه فرخی ،  گلزار دوم ، پاک 

11 ، طبقه دوم   وکیل : -   نشانی : -   خوانده : محمد سلمانی عائی    نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی 

: -   خواسته : مطالبه   با عنایت به محتویات پروند ه و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای / خانم غامحسین 

نصر اصفهانی  به طرفیت آقای / خانم محمد سلمانی عائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال وجه 

چک به شماره ی  ۳۳77۳۸ ، 9۴0۳ – 07 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز  و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 

19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و 000 /۳۴5 / ۳ ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی  000 / 120 ریال طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 5 / 1 / 95 (تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و ا 

عام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 

از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.مریم 

هاشمی  - قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 17۴69 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950002   شماره دادنامه : ۴0۳   مورخ : 11 / ۳ / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 5  شورای حل اختاف 

اصفهان   خواهان : حمید عموری تربوشی     نشانی : اصفهان – خ امام خمینی – خ امام رضا – روبروی کوچه 2 – 

مبلمان برادران رضایی   وکیل : -   نشانی : -   خوانده : محمد ) روح اله ( کرمی    نشانی : مجهول المکان   وکیل : 

-   نشانی : -   خواسته : مطالبه  وجه چک   با عنایت به محتویات پروند ه و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف 

در خصوص دعوی آقای حمید عموری تربوشی   به طرفیت آقای محمد ) روح اله ( کرمی به خواسته مطالبه مبلغ 000 

/ 000 / ۴۳  وجه چک به شماره ی  0۳5۳50 – ۳۴۳2 مورخ ۳0 / 11 / 9۴ به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم 

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز  و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ  000 / 000 / ۴۳  ریال بابت اصل خواسته و - / 000 / 260 / 1  ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر 

آگهی  پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) ۳0 / 11 / 9۴ (تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و ا عام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

 می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 17۴67 / م الف

آگهیمزایده
اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کاسه 

217/9۳محکوم له امیراله آدم زاده محکوم علیه  مهدی و مجید و شهرام هر سه امین الرعایایی و مریم اویسی قرن 

همگی به نشانی اصفهان خ کاوه بعد از چهارراه فاطمی بن بست گلستان شماره ۳1

مورد مزایده  فروش 7/171 حبه از 72 حبه پاک ثبتی 1۳576/17 اصل بخش 5 ثبت اصفهان به خاطر بدهی مبلغ 

1/566/۸۴5/901 ریال در حق محکوم له و 76/679/0۴5 ریال نیم عشر دولتی می باشد که جمعا 1/6۴۳/529/9۴6 

ریال می باشد.اوصاف ملک طبق نظر کارشناس محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز در دوطبقه به 

شماره پاک ثبتی  شماره1۳576/17 شماره ثبت ۴1۴۳5/س صفحه ۴02 دفتر 207 محلی ششدانگ به مالکیت 

خانم مریم اویس قرن بخش پنج ثبت اصفهان به مقدارد حدود ۴99 مترمربع عرصه و به میزان حدود 5۸0 متر مربع 

اعیانی با کف موزاییک نمای سنگ و پارکینگ مسقف و حیاط سازی از شمال و جنوب گذر و انشعابات موجود آب 

و فاضاب و برق و گاز با سقفهای ترکیبی از آهن و تیرچه بلوک و دیوارها آجری و سطوح داخلی گچ و رنگ و کاغذ 

دیواری و گچبری و هال و پذیرایی اتاق خواب اشپزخانه اوپن با کابینت های فلزی و سرویس بهداشتی حمام و توالت 

و درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی به همراه سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی با قدمت حدود 

۳1 سال ساخت.لذا با توجه به قدمت و موقعیت و شرایط فوق و عوامل موثر در قضیه و دوکله بودن مساحت زیاد 

عرصه و کاربری مسکونی و انشعابات موجود و کلیه جوانب و غیره ارزش ششدانگ این ملک به مبلغ 16/500/000/000 

ریال معادل مبلغ حدود یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعام نظر می گردد.ضمنا طبق  گزارش 

کانتری در راستای اعمال ماده 111 ملک در تصرف مجید و محمد امین الرعایا و مریم اویس قرن می باشد.مالک 

مریم اویس قرن زمان 95/7/1۸ ساعت 10 صبح مکان اصفهان خیابان  نیکبخت دادگستری کل اصفهان ساختمان 

از مزایده ضمن  توانند 5 روز قبل  اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم شعبه 6 حقوقی اصفهان طالبین خرید می 

هماهنگی با این اجرا از ملک اصفهان خیابان کاوه بعد از چهارراه فاطمی بن بست شماره ۳1 گلستان دیدن کرده وبا 

سپردن 10 درصد ارزش اموال  به شماره حساب 217129021000۸ بانک ملی  دادگستری اصفهان ارایه فیش  به این 

اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند.مزایده از قیمت پایه شروع می شود.  پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود.17۳95/م الف مدیر اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه حقوقی اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۴1۴۳0  خواهان روح ا... قربانی با وکالت خانم هاجر احمدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

روزدوشنبه مورخ  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  بافی فرزند مهدی     به طرفیت معصومه حوله  چک  

95/۸/10ساعت ۸/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17۴20/م 

الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

 - همان طــور کــه پیــش از ایــن مســووالن گــروه 
هنــر و تجربــه قــول داده بودنــد، ایــن گــروه ســینمایی 
قصــد دارد، در روز ملــی ســینما – 21 شــهریور 1۳95- 
همــه ســئانس هایش را در تهــران و شهرســتان ها 
ــاره  ــان درب ــیف هللا صمدی ــاخته ی س ــم س ــه دو فیل ب
ــت  ــرار اس ــد. ق ــاص بده ــتمی اختص ــاس کیارس عب
فیلــم »76 دقیقــه و 15 ثانیــه بــا عبــاس کیارســتمی« 
ورک  مســتند  مراکــش«-  در  روزگاری  »روزی  و 
در   - اسکورســیزی  مارتیــن  و  شــاپ کیارســتمی 

ــوند. ــران ش ــم اک ــی ه ــئانس هایی در پ س
ــه  ــک« ب ــس عین ــاه »پ ــم کوت ــرداری فیل - تصویرب
ــن  ــید و ای ــان رس ــه پای ــی ب ــد همت ــی حمی کارگردان
ــرکت  ــان ش ــودک اصفه ــم ک ــنواره فیل ــم در جش فیل
ــاغ سرشــت پــس  ــد. گفتنــی اســت ســحر صب می کن
ــت  ــه اس ــن رفت ــل دوربی ــن کار مقاب ــال ها در ای از س
عــاوه بــر ایــن بازیگــر ســعید داخ نیــز در ایــن فیلــم 
کوتــاه حضــور دارد و کیــان علــی پنــاه و هانــی کشــاورز 

ــتند. ــروژه هس ــن پ ــودک ای ــران ک بازیگ
- ویــدا شهشــهانی گوینــده و بازیگــر رادیــو بــا اشــاره 
بــه بیمــاری کــه حــدود یــک ســال اســت بــه آن مبتــا 
ــک ســال پیــش  ــت: مــن حــدود ی شــده اســت، گف
ــر  ــون درگی ــان تاکن ــتم و از آن زم ــز داش ــی مغ جراح

بیمــاری هســتم.
- امیــن حیایــی می گویــد: سرمشــق مــن در ســینما 
آقــای جمشــید هاشــم پــور اســت کــه هنــوز در ایــن 
ســن و ســال بــدن فیزیکــی نــرم و پرانعطافــی دارنــد 
و مــن هــم بــرای حفــظ آمادگــی جســمی ام در طــول 

ــم. ــداوم ورزش می کن ــه م هفت
نوازنــده   - شــریف  فرهنــگ  اســتاد  پیکــر   -
از  تعــداد زیــادی  بــا حضــور  تــار -  پیشکســوت 
ــوی  ــه س ــیقی ب ــوزه موس ــدان ح ــتادان و هنرمن اس

بدرقــه شــد. ابــدی  آرامــگاه 
ــه  ــی« ک ــک زندگ ــکوه ی ــی »ش ــه تلویزیون - مجموع
ــوان  ــه عن ــاری ب ــوش ی ــام داری ــا ن ــن ب ــش از ای پی
ــط  ــت توس ــرار اس ــود ق ــده ب ــانه ای ش ــردان رس کارگ

ــرود. ــن ب ــوی دوربی ــرفی زاده جل ــان اش مرج
- امیــر تاجیــک خواننــده موســیقی پــاپ ضمــن 
همــکاری بــا چنــد فدراســیون ورزشــی بــرای برپایــی 
آلبــوم  تازه تریــن  کنســرت، در حــال آماده ســازی 

ــت. ــود اس خ
ــه  ــردم ب ــاد م ــیما اعتم ــس صداوس ــکری ریی - عس
رســانه ملــی را مهم تریــن ســرمایه ایــن ســازمان 
دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش مدیــران و 
همــه تاشــگران صداوســیما، گام هــای موثــری بــرای 
ــترش  ــرزی و گس ــتان های م ــدت در اس ــم وح تحکی

ــود. ــته ش ــاب برداش ــام انق پی

انتشارآثارراهیافتهبهجشنوارهی
فصلیتئاتر

کیمیای وطن 
نخســتین جشــنواره ی فصلی 
ــاالر  ــت ت ــه هم ــه ب ــر، ک تئات
هنــر، دفتــر تخصصــی تئاتــر 
در اصفهــان برگــزار می شــود، 
عمومــی  اجــرای  فهرســت 
نمایش هــای راه یافتــه بــه 
ایــن جشــنواره را منتشــر کــرد. نمایش هــای راه یافتــه 
در ســه مــکان فضــای بیرونــی تــاالر هنــر، روبــروی هتل 
عباســی و میــدان جلفــا بــه اجــرای عمــوم در می آینــد. 
ــر  ــی 19 عص ــا 1۸ ال ــه ی نمایش ه ــرای هم ــان اج زم
ــد  ــار می توانی ــش آث ــدول نمای ــدن ج ــرای دی ــت. ب اس

ــد. ــه کنی ــع مراجع ــری ربی ــگاه خب ــه ســایت پای ب

نغمهاصفهانبههندوستانمیرود
کشــور  در  اصفهــان  نغمــه  گــروه  کیمیای وطن 
برنامــه  اجــرای  بــه  هندوســتان 
ــرت  ــان، کنس ــه اصفه ــروه نغم ــوی گ ــردازد. از س می پ
ــا و بمبئــی برگــزار خواهــد  هندوســتان در شــهرهای پون
ــامی  ــن اس ــکاری انجم ــا هم ــرت ب ــن کنس ــد. ای ش
ــگ  ــه فرهن ــن خان ــا و همچنی ــم پون ــجویان مقی دانش
ــود.  ــزار می ش ــی برگ ــران در بمبئ ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــروه نغم ــوان گ ــت و همخ ــام سرپرس ــعود اهتم مس
ــوان  ــه عن ــام قاضــی ب اصفهــان اســت، هــم چنیــن بهن
نوازنــده کمانچــه و همخــوان در گــروه، ابراهیــم رضایــی 
بــه عنــوان نوازنــده دف و همخوان، شــهریار بلوچســتانی 
ــش  ــی در بخ ــا همدم ــک و آواز، محمدرض ــده تنب نوازن
آواز و مســلم شــریفی بــه عنــوان نوازنــده تــار و همخوان 

گروه، فعالیت خواهند داشت.

اظهاراتمجیدانتظامیدربارهفیش
حقوقپدرش

ــر  ــی بازیگ ــزت هللا انتظام ــد ع ــی فرزن ــد انتظام مجی
پیشکســوت در دیــدار حجــت هللا ایوبــی رییس ســازمان 
ــای  ــار فیش ه ــازار انتش ــه ب ــاال ک ــت: ح ــینمایی گف س
ــش  ــدرم فی ــر پ ــم اگ ــر می کن ــده، فک ــی داغ ش حقوق
شــرمنده  خیلی هــا  کنــد،  منتشــر  را  حقوقــی اش 
ــه  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــی نی ــزت هللا انتظام می شــوند. ع
نجابــت هنرمنــدان اشــاره کــرد و یــادآور شــد: بســیاری 
ــته اند در  ــه نشس ــا در خان ــن روزه ــن ای ــکاران م از هم
حالــی کــه ملکــی از خودشــان ندارنــد و اجــاره نشــین 
هســتند. مــن از مســئوالن ایــن حــوزه تقاضــا می کنــم 
بــه ایــن افــراد کــه خودشــان هیــچ وقــت مشکاتشــان 
ــایی  ــا را شناس ــرده و آنه ــه ک ــد، توج ــان نمی کنن را بی

ــد. کنن

اخبار کوتاه

ــوط  ــار مرب ــاره اخب ــوت درب ــر پیشکس ــک بازیگ ی
داشــتم کــه  بیمــاری اش گفــت: کســالتی  بــه 
مربــوط بــه هفــت ســال پیــش اســت؛ دچــار 
ــر  ــه بهت ــا الحمدلل ــودم ام ــده ب ــه ش ــرطان ری س

هســتم. اســماعیل شــنگله بازیگــر 
کــه در ســال های پــرکاری اش آثــار 
ــری خــود  ــه هن ــدگاری را در کارنام مان
بــر جــای گذاشــت، مــدت زیــادی 
ــه گرفتــه و  ــر فاصل اســت از عرصــه هن
ــاره  خبــری از وی نیســت. شــنگله درب
ــی  ــا زندگ ــر کج ــال حاض ــه در ح اینک
تهــران  در  می کنــد، می گویــد: مــن 

شــمال  در  سال هاســت کــه  نمی کنــم؛  زندگــی 
ــم. وی ادامــه داد: کســالتی داشــتم  زندگــی می کن
ــه هفــت ســال پیــش اســت، دچــار  ــوط ب کــه مرب
ــر  ــه بهت ــا الحمدلل ــودم ام ــده ب ــه ش ــرطان ری س
هســتم. بازیگــر مجموعــه »عطــر گل یــاس« گفــت: 
آخریــن کاری کــه بــازی کــردم مربــوط بــه دو ســال 

پیــش اســت کــه یــادم نمی آیــد نامــش چــه 
ــده  ــور برعه ــدی کرم پ ــی آن را مه ــا کارگردان ــود ام ب
داشــت و بعــد از آن دیگــر کار نکــردم. وی افــزود: 
ــی کشــاورز دوســت صمیمــی مــن اســت  محمدعل
ــا از  ــد ام ــم را می پرس ــه حال و همیش
ــه و  ــراغم را نگرفت ــی س ــئوالن کس مس
فقــط خانــه هنرمنــدان پیشکســوت 
ــن لطــف داشــته اســت.  ــه م بســیار ب
ــی  ــه از کس ــوص اینک ــنگله در خص ش
از  گفــت:  خیــر؟  یــا  دارد  گایــه 
هیچ کــس گایــه نــدارم غیــر از خــودم، 
ایــن مــن هســتم کــه باعــث شــدم بــه 
چنیــن شــرایطی دچــار شــوم، چراکــه هرچــه ســر 
انســان می آیــد مقصــر، خــودش اســت. وی ادامــه 
داد: مــن اگــر مریــض شــدم بــه ایــن دلیــل بــود که 
از خــودم مراقبــت نکــردم امــا ایــن روزهــا در منطقه 
گیــان زندگــی می کنــم و هــوای خوبــی دارد، فیلــم 

اینگونــه می گذرانــم. را  می بینــم و زندگــی ام 

بازیگرپیشکسوت:
7سالپیشسرطانریهگرفتم

ــام ُاِوه«  نشــرنون اولیــن ترجمــه رمــان »مــردی به ن
را در ایــران منتشــر کــرد. نســخه فارســی ایــن رمــان 
کــه رتبــه اول نیویورک تایمــز و نوشــته فردریــک 
ــان  ــن زم ــار و در کمتری ــرای اولین ب ــت ب ــن اس بکم

در ایــران منتشــر می شــود. »مــردی 
از  بیــش  بــه  تاکنــون  ُاِوه«  به نــام 
۳0 زبــان ترجمــه و منتشــر شــده و 
فرنــاز تیمــورازف ایــن کتــاب را بــه 
فارســی ترجمــه کــرده اســت. فردریــک 
َبکمــن، متولــد اســتکهلم، نویســنده 
اســت.  ســوئدی  وباگ نویــس  و 
پیش ترهــا شــهرت بکمــن در ســوئد 

به خاطــر وباگ نویســی بــود، بــرای روزنامه هــای 
مختلــف مقالــه می نوشــت و همــکاری اش را بــا 
ــن  ــرو هــم شــروع کــرد. همین طــور در ای ــه مت مجل
ســال کتــاب »مــردی به نــام ُاِوه« را نوشــت کــه 
همــان ســال بیــش از 600 هــزار نســخه از آن فــروش 
ــه بیــش از ۳0  رفــت. ایــن کتــاب در حــال حاضــر ب

زبــان ترجمــه شــده، رتبــه اول پرفروش هــای ســوئد 
و نیویــورک تایمــز را از آن خــود کــرده و فیلــم برگرفته 
از کتــاب بــا همیــن نــام در 2016 در ســینماهای جهان 
ــا  ــام ُاوه« نویســنده ب ــه ن ــران شــد. در »مــردی ب اک
ــز،  ــز آمی ــی طن ــه دیالگوهای ــود ارائ وج
حقایــق تلخــی را نهفتــه اســت، حقایقــی 
کــه شــاید بخشــی از وجــود تمــام 
ــرد.  ــر می گی ــع را درب ــان ها و جوام انس
روزنامــه »اشــپیگل« دربــاره ایــن رمــان 
نوشــته اســت »کســی کــه از ایــن رمــان 
خوشــش نیایــد، بهتــر اســت اصــًا هیچ 
کتابــی نخوانــد.« از دیگــر آثــار پرفــروش 
ــاند و  ــام رس ــزرگ س ــه »مادرب ــوان ب ــن می ت بکم
گفــت متأســف اســت« و »بریــت مــاری اینجــا بــود« 
اشــاره کــرد. »مــردی به نــام ُاِوه« تــا کنــون بــه بیــش 
از ۳0 زبــان ترجمــه و نســخه فارســی آن بــا ترجمــه 
فرنــاز تیمــورازف در ۳76 صفحــه و بــا شــمارگان 1000 

ــون منتشــر شــده اســت. نســخه توســط نشــر ن

همزمانبافروشویژهدرسوئد؛
»مردیبهنامُاِوه«بهایرانرسید
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نتیجــه تصمیم هــای غلــط ســتاره های فوتبــال ایــران کــه آنهــا را از آمادگــی 
ــپولیس و  ــم پرس ــه چش ــم ب ــاس ه ــرایطی حس ــاال و در ش ــرده ح دور ک

ــران.  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه چشــم تی ســپاهان مــی رود و هــم ب
ــچ وجــه شــخصی نیســت،  ــه هی ــران ب ــال ای تصمیم هــای ســتاره های فوتب
ــی و  ــم مل ــه تی ــتقیمًا ب ــد مس ــا می گیرن ــه آن ه ــی ک ــع تصمیم های در واق
فوتبــال ایــران مرتبــط می شــود. بــه عنــوان مثــال بایــد امــروز بــه ســه ســتاره 
پیشــین فوتبــال ایــران اشــاره کــرد کــه یکــی از آنهــا آقــای گل فوتبال ایــران در 
فصــل گذشــته شــد، دیگــری بهتریــن دفــاع راســت ســال های اخیــر بــود و 
ســانترهایش نقــص نداشــت و دیگــری بهتریــن دفــاع چــپ فوتبال ایــران در 
ده ســال اخیــر بــوده اســت. طارمــی، رضائیــان و البتــه حــاج صفــی از منظــر 
ــای  ــان، تیم ه ــرای خودش ــا را ب ــن تصمیم ه ــداد دیرتری ــام و اع ــار و ارق آم
لیگــی و البتــه تیــم ملــی گرفتنــد. آن هــا آنقــدر از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه 
ــا اینکــه در نهایــت بدنســازی، اردوهــای پیــش فصــل و مســابقه  ــد ت پریدن
ــود،  ــردی نب ــا ف ــف ام ــن ضع ــد. ای ــت دادن ــود را از دس ــی خ دادن و آمادگ
ــط ایــن ســه ســتاره هــم پرســپولیس، هــم  ــر و غل در پــی تصمیم هــای دی
ســپاهان و مهم تــر از همــه تیــم ملــی ضــرر کردنــد و امــروز ایــن دو امتیــازی 
کــه در چیــن جــا مانــده بخــش بزرگــی اش مشــخصًا منتــج از تصمیم هــای 

اشــتباه ایــن ســه بازیکــن اســت. 

ضرر تیم ملی از تصمیم های غلط
ســایت اتحادیــه جهانــی کشــتی در حالــی تازه تریــن رده بنــدی برتریــن نفــرات کشــتی 
آزاد را بــا توجــه بــه نتایــج بازیهــای المپیــک ریــو اعــام کــرد کــه حســن یزدانــی، مــرد 
طایــی المپیــک در جایــگاه نخســت وزن ۷۴ کیلوگــرم جهــان قــرار گرفــت. همچنیــن 
کمیــل قاســمی و حســن رحیمــی نیــز بــه ترتیــب در جایــگاه دوم و چهــارم اوزان ۱۲۵ و 
۵۷ کیلوگــرم رده بنــدی جهانــی ایســتادند. بــر ایــن اســاس رده بنــدی برتریــن آزادکاران 
ــر  ــر اســت: ۵۷ کیلوگــرم: ۱- والدیمی ــه شــرح زی ــو ب ــان پــس از المپیــک ۲۰۱۶ ری جه
خینچگاشــویلی، قهرمــان المپیــک ریــو )گرجســتان( ۲- ری هیگوچــی، نایــب قهرمــان 
ــو )آذربایجــان(  ــک ری ــر ســوم المپی ــی اف، نف ــن( ۳- حاجــی عل ــو )ژاپ ــک ری المپی
ــت  ــرم: ۱- دول ــران( - ۶۱ کیلوگ ــو )ای ــک ری ــوم المپی ــر س ــی، نف ــن رحیم ۴- حس
نیازبکــوف، قهرمــان جــام زیلکوفســکی )قزاقســتان( ۲-الکســاندر بوگومویــف، قهرمــان 
ــا )روســیه(  ــر ۲۳ ســال اروپ ــان زی ــف، قهرم ــام آدژی ــا )روســیه( ۳- ام ــام بوریاتی ج
ــن  ــرم: ۱- حس ــران( - ۷۴ کیلوگ ــیا )ای ــان آس ــب قهرم ــان پور، نای ــام احس ... ۶-بهن
یزدانــی، قهرمــان المپیــک ریــو )ایــران( ۲- انــوار گدویــف، نایــب قهرمــان المپیــک ریــو 
)روســیه( ۳- ســونر دمیرتــاش، نفــر ســوم المپیــک ریــو )ترکیــه( - ۹۷ کیلوگــرم: ۱ - 
کایــل اســنایدر، قهرمــان المپیــک ریــو )آمریــکا( ۲-ختــاگ گازیمــوف، نایــب قهرمــان 
ــی( ...  ــک )رومان ــر ســوم المپی ــرت ســاریتوف، نف ــو )آذربایجــان( ۳-آلب ــک ری المپی
ــول،  ــا آکگ ــرم: ۱-طاه ــران( - ۱۲۵ کیلوگ ــک )ای ــم المپی ــر هفت ــی، نف ــا یزدان ۷-رض
قهرمــان المپیــک ریــو )ترکیــه( ۲- کمیــل قاســمی، نایــب قهرمــان المپیــک )ایــران( 

۳- گنــو پتریاشــویلی، نفــر ســوم المپیــک )گرجســتان(

کشتی جهان حسن یزدانی همچنان بر بام 

هفته ششم لیگ برتر

ماشین سازی- سپاهان19:00

پنجشنبه 25 شهریور

سایپا- گسترش فوالد18:30

جمعه 2۶ شهریور

سیاه جامگان مشهد- صبای قم 18:00

پیکان- نفت تهران 18:30

ذوب آهن- تراکتورسازی 18:30

صنعت آبادان- استقالل خوزستان 18:45

پرسپولیس- استقالل 17:00

فوالد- پدیده 18:45

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

پارلمان اروپا خواستار محروم کردن 
باشگاه های صهیونیستی شد

ــا در  ــان اروپ ۶۶ عضــو پارلم
رییــس  بــه  نامــه ای کــه 
خواســتار  نوشــتند  فیفــا 
محــروم شــدن باشــگاه های 
ــای  ــدند. اعض ــرائیلی ش اس
پارلمــان اروپــا در نامــه ای 
فیفــا  رییــس  بــه  کــه 
تیم هــای  کــردن  محــروم  خواســتار  نوشــتند، 
ــین  ــهرک نش ــه ش ــق ب ــه متعل ــدند ک ــگاهی ش باش
هــای اســرائیلی واقــع در کرانــه باختــری هســتند. در 
ــا  ــا آن را امض ــان اروپ ــو پارلم ــه ۶۶ عض ــه ک ــن نام ای
ــا  ــد فیف ــس جدی ــو رئی ــی اینفانتین ــد، از جیوان کردن
خواســته شــده اســت کــه بــا باشــگاه های کــه در کرانــه 
باختــری متعلــق بــه شــهرک نشــین هــای غیرقانونــی 
رژیــم اشــغالگر قــدس هســتند، برخــورد و بــا حضــور 
آنهــا در رقابت هــای بیــن المللــی مخالفــت شــود. در 
ــن  ــتیزی در بی ــرائیل س ــوج اس ــر م ــاه اخی ــد م چن
کشــورهای اروپایــی بــه وجــود آمــده اســت و در چنــد 
دیــدار پلــی آف لیــگ قهرمانــان اروپــا علیــه تیم هــای 

رژیم اشغالگر قدس شعارهایی سر داده شد.

مصدومیت شدید آزمون در روسیه
ــال  ــم فوتب بعــد از آســیب دیدگــی شــدید مهاجــم تی
روســتوف ممکــن اســت او بــه دیــدار لیــگ قهرمانــان 
ــی  ــم ایران ــد. مهاج ــخ نرس ــرن مونی ــل بای ــا مقاب اروپ
روســتوف در جریــان دیــدار بــا کریلیــا کــه بــا پیــروزی 
ــود از ناحیــه  ــی پوشــان همــراه ب ــر یــک زرد و آب دو ب
ــه بیمارســتان  ــس ب ــا آمبوالن ــج مصــدوم شــد و ب آرن
ــل از  ــتوف قب ــواداران روس ــی ه ــا نگران ــد ت ــرده ش ب
ــدار  ــن دی ــاد شــود. در ای ــخ زی ــرن مونی ــا بای ــازی ب ب
ــه  ــدت ۲۵ دقیق ــه م ــش ب ــرای تیم ــون ب ــردار آزم س
بــه میــدان رفــت و یــک موقعیــت گلزنــی خــوب را از 
دســت داد و در ادامــه بــا مصدومیــت آرنــج از زمیــن 

ــه بیمارســتان منتقــل شــد. ــازی خــارج شــد و ب ب

نیمی از بلیت های دربی فروخته شد
در شــرایطی کــه پنــج روز بــه شــهرآورد پایتخــت باقــی 
ــه  ــابقه ب ــن مس ــای ای ــی از بلیت ه ــت نیم ــده اس مان
ــروش  ــل ف ــه عام ــرکتی ک ــت. ش ــه اس ــروش رفت ف
ــرد  ــام ک ــر اســت اع ــگ برت ــای مســابقات لی بلیت ه
ــه  ــت ب ــی پایتخ ــت درب ــزار بلی ــنبه ۳۰ ه ــا روز ش ت
فــروش رفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر نزدیــک بــه ۵۰ 
ــه  ــروش رفت ــه ف ــون ب ــی تاکن ــای درب ــد بلیت ه درص
ــتقال روز  ــپولیس و اس ــم پرس ــدار دو تی ــت. دی اس
جمعــه ۲۶ شــهریور ســاعت ۱۷ از هفتــه ششــم لیــگ 

ــود. ــزار می ش ــر برگ برت

افتخاری به فوتسال بازگشت
در حکمــی از ســوی نایــب رئیــس اول فدراســیون 
ــن  ــاور ای ــال، مش ــگ فوتس ــازمان لی ــت س و سرپرس
ســازمان منصــوب شــد. در حکمــی از علــی کفاشــیان 
ــس اول فدراســیون و سرپرســت ســازمان  ــب رئی نای
لیــگ فوتســال، ســید رضــا افتخــاری بــه عنــوان 
مشــاور در کمیتــه و ســازمان لیــگ فوتســال منصــوب 
ــه افتخــاری آمــده اســت:  شــد. در حکــم کفاشــیان ب
ــا اتــکال بــه خداونــد متعــال در جهــت  امیــد اســت ب
توســعه و شــکوفایی فوتســال کشــور بــا همیــاری 
ــش از  ــاری پی ــید. افتخ ــق باش ــکاران موف ــایر هم س
ــتقال  ــگاه اس ــل باش ــوان مدیرعام ــه عن ــش ب انتخاب
ــرد. ــت می ک ــال فعالی ــه فوتس ــس کمیت ــوان رئی عن

بازگشت آندو به خانه
کاپیتــان تیــم فوتبــال ماشین ســازی انگیزه هــای 
ــدو  ــتقال دارد. آن ــا اس ــردا ب ــازی ف ــرای ب ــادی ب زی
تیموریــان کــه فصــل گذشــته بعــد از عقــد قــرارداد بــا 
ــل  ــای فص ــتر بازی ه ــل دوم بیش ــم فص ــایپا در نی س
ــًا  ــاال کام ــت داد، ح ــت از دس ــل مصدومی ــه دلی را ب
ــروز را می کشــد.  ــازی ام ــار ب ــاده و ســروحال انتظ آم
ــل  ــه دلی ــم ب ــگ ه ــه اول لی ــی، دو هفت ــدو در یک آن
مصدومیــت نتوانســت نمایــش خوبــی در ترکیــب 
ــد از دو  ــاال او بع ــا ح ماشین ســازی داشــته باشــد ام
ــا  ــازی ب ــاده ب ــًا آم ــی کام ــان در تیم مل ــازی درخش ب
ــازی  ــک ب ــرای او ی ــه ب ــازی ای ک ــت، ب ــتقال اس اس
ــادی در  ــابقه زی ــدو س ــود. آن ــوب می ش ــژه محس وی
اســتقال دارد و در نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل هــم 
ــه تیــم محبوبــش  ــاره بازگشــتش ب صحبت هایــی درب
در رســانه ها منتشــر شــد امــا در آن زمــان گفتــه شــد 
علیرضــا منصوریــان چنــدان تمایلــی بــه ایــن انتقــال 
نداشــته اســت و فرشــید باقــری را بــه کاپیتــان 
ــت  ــد از گذش ــاال بع ــت. ح ــح داده اس ــی ترجی تیم مل
ــروز در  ــان ام ــدو تیموری ــاق آن ــن اتف ــاه از ای ــد م چن
ورزشــگاه آزادی و روبــه روی هــواداران اســتقال بایــد 
برابــر تیمــی بــازی کنــد کــه بارهــا بــه آن ابــراز عاقــه 
کــرده اســت و همــه در انتظــار عملکــرد ایــن بازیکــن 

ــتند. ــه هس باتجرب

پیروزی با ارزش دختران والیبالیست
جــام  در  ســرمایه  بانــک  بانــوان  والیبــال  تیــم 
باشــگاه های آســیا بــرای قــرار گرفتــن در یکــی از 
رده هــای پنجــم تــا هشــتم بــه مصــاف فوتــون موتــور 
ــن  ــر ای ــر یــک براب ــا نتیجــه ســه ب فلیپیــن رفــت و ب
ــا  ــازی ب ــه برتــری رســید. ســت های ایــن ب حریــف ب
نتایــج ۲۵-۱8، ۲۵-۲۱ و ۱۲-۲۵ و ۲۵-۲۲ بــه پایــان 
ــرای  ــرمایه ب ــک س ــم بان ــه تی ــن نتیج ــا ای ــید. ب رس
قــرار گرفتــن در یکــی از رده هــای پنجــم و ششــم بــا 
ــر  ــب ه ــورت کس ــد. در ص ــازی کن ــام ب ــده ویتن نماین
یــک از رده هــای پنجــم و ششــم، تیــم بانــک ســرمایه 
بهتریــن نتیجــه بانــوان والیبالیســت ایــران در آســیا را 

ــرد. ــد ک کســب خواه

  تمجید سرمربی الکمار 
از ملی پوش ایرانی 

هــای  رقابــت  آســتانه  در 
هفتــه پنجــم لیــگ برتــر 
هلنــد ســرمربی آلکمــار از 
عملکــرد شــاگرد ایرانــی اش 
ــرد. ون  ــد ک ــف و تمجی تعری
ــار  ــروم ســرمربی الکم دن ب
در  را  شــاگردانش  امــروز 
حالــی بــه مصــاف ویلــم تیلبــورگ مــی فرســتد کــه در 
کنفرانــس خبــری قبــل از بــازی بــه تعریــف و تمجیــد 
از بازیکــن ایرانــی اش پرداخــت و مدعــی شــد از 

پیشرفت جهانبخش کاما راضی است. 
خبرنــگاران  ســئوال  اولیــن  در  الکمــار  ســرمربی 
ــازی  ــد از ب ــار بع ــوان آلکم ــی پوشــان ج ــون مل پیرام
هــای ملــی اخیــر گفــت:» علیرضــا جهانبخــش 
ــرای آلکمــار انجــام  ــی کــه ب ــازی های ــل ب درســت مث
ــا  ــود و م ــدی ب ــره ای کلی ــم مه ــران ه ــرای ای داد ب
ــتیم و  ــی هس ــا راض ــن کام ــن بازیک ــرفت ای از پیش
خوشــحالیم کــه علیرضــا را آمــاده در اختیــار داریــم«. 
ایرانــی خــود  بازیکــن  از  ون دن بــروم در حالــی 
ــد کــرد کــه بســیاری از رســانه هــای  ــف و تمجی تعری
محلــی آلکمــار بعــد از فــروش ســتاره هایــی همچــون 
یانســن و هنریکســن مدعــی شــدند ایــن مربــی روی 
ــود  ــره خ ــن مه ــدی تری ــوان کلی ــه عن ــش ب جهانبخ
ــرده و  ــاز ک ــی ب ــاب خاص ــی حس ــاختار تهاجم در س
ــش  ــش جهانبخ ــا درخش ــان ب ــت همچن ــدوار اس امی
ــای  ــت ه ــد AZ در رقاب ــه رش ــد رو ب ــه رون ــد ب بتوان

ــد. ــه ده ــگ ادام ــورو لی ــد و ی ــر هلن ــگ برت لی

علی کریمی: بنجامین ویلیامز زیر ذره بین 
AFC است 

ــی  ــم مل ــی پیشــین تی  مرب
داور  کــه  کــرد  تأکیــد 
ــران و  ــدار ای ــترالیایی دی اس
ــه خاطــر آنچــه  ازبکســتان ب
عنــوان  بــه  آن  از  برخــی 
ــد،  ــاد می کنن ــرض ورزی ی غ
اعتبــار و آبــروی ورزشــی اش 

را از دست نمی دهد.  
علــی کریمــی دربــاره حملــه بــه صفحــه مجــازی 
بنجامیــن ویلیامــز داور اســترالیایی دیــدار ایــران و 
ازبکســتان عنــوان کــرد: ویلیامــز یکــی از داوران خــوب 
ــه خاطــر غــرض ورزی کــه  آسیاســت و هیــچ وقــت ب
ــد، شــانس حضــور خــود در  ــام می برن برخــی از آن ن
جــام جهانــی ۲۰۱8 را از دســت نمی دهــد و بــا آبــروی 

ورزشــی اش بــازی نمی کنــد. 
ــت  ــی خصوم ــا کس ــه داور ب ــم ک ــی نمی بین ــن دلیل م
شــخصی داشــته باشــد. ایــن داور هماننــد ســایر 
داوران آســیایی زیــر ذره بیــن AFC اســت و هیــچ 
وقــت بــا اعتبــار خــود بــازی نمی کنــد. وی ادامــه داد: 
مــن کارشــناس داوری نیســتم و ای کاش کارشناســان 
داوری قضــاوت ایــن داور را در دیــدار ایــران و عــراق در 
جــام ملت هــای ۲۰۱۵ را نقــد و بررســی کننــد و ببیننــد 

اشــتباهات او عمــدی بــوده یــا ســهوی.
 مربــی پیشــین تیــم ملــی خاطرنشــان کــرد: شــرایطی 
کــه برخــی بــه وجــود آوردنــد و بــه صفحــه ایــن داور 
ــندیده  ــًا پس ــد اص ــه کردن ــازی حمل ــای مج در فض
هنرمنــدان  و  فوتبالیســت ها  بــا  مدتــی  نیســت. 
ــه  ــز اضاف ــون داوران نی ــد و اکن ــن کاری می کردن چنی

شــده اند.

دایی، سومی را از دست نشان قاپید
 علــی دایــی توانســت همراه 
بــا تیمــش اولیــن شکســت 
نفــت آبــادان را در تهــران بــه 
ــد و  ــل کن ــم متحم ــن تی ای
ــوم  ــگاه س ــه جای ــود را ب خ

برساند.
تیــم نفــت تهــران روز جمعــه 
ــه ٢-١  ــا نتیج ــادان ب ــت آب ــر نف ــد در براب ــق ش موف
پیــروز شــود و بــه جــای ایــن تیــم در جایــگاه ســوم 
ــل  ــارم حداق ــه رده چه ــا ب ــی ه ــا آبادان ــرد ت ــرار بگی ق

ــد.  ســقوط کنن
علــی دایــی و نــادر دســت نشــان کــه در ابتــدای بــازی 
ــا  ــازی ب ــه ب ــتند در میان ــی داش ــیار گرم ــورد بس برخ
ــت  ــود را هدای ــای خ ــی تیم ه ــرارت خاص ــور و ح ش
می کردنــد کــه ایــن دایــی بــود کــه توانســت در نهایــت 

ــدان خــارج شــود. ــروز از می پی

شالکه ما را به دردسر انداخت
ــرمربی  ــی، س ــو آنچلوت  کارل
از  پــس  مونیــخ،  بایــرن 
تیمــش   ۰-۲ پیــروزی 
ــرد  ــد ک ــل شــالکه، تایی مقاب
ــه  ــف در نیم ــم حری ــه تی ک
اول تیــم برتــر میــدان بــود و 
شــاگردانش در نیمــه دوم 

توانستند بر بازی مسلط شوند. 
ــی ایجــاد  ــرای گلزن ــادی ب شــالکه موقعیــت هــای زی
کــرد امــا در نهایــت ایــن بایــرن بــود کــه در دقیقــه 8۱ 
توســط روبــرت لواندوفســکی بــه گل رســید و گل ثانیــه 
ــی  ــاز باواریای ــچ، ســه امتی ــی یوشــوا کیمی هــای پایان
هــا را قطعــی کــرد. آنچلوتــی بــه خبرنــگاران گفــت:« 
دیــداری دشــوار مقابــل یــک حریــف سرســخت بــود 

کــه انتظــارش را داشــتیم.
ــرد.  ــاد ک ــا ایج ــرای م ــادی ب ــکات زی ــالکه مش  ش
ــود.  ــادل ب ــا متع ــازی کام ــی، ب ــه ابتدای در ۶۰ دقیق
پــس از آن فشــار مــا بیشــتر شــد و ســرانجام بــه گل 

ــد. ــر ش ــکی منج لواندوفس
ــه  ــا در نیم ــود ام ــر ب ــم بهت ــه اول تی ــالکه در نیم  ش
دوم، مــا بهتــر بودیــم. بــرای هــر دو تیــم، دیــدار فــوق 

ــود.« ــاده و پرفشــاری ب الع

در حالــی کــه پیــش از ایــن عنــوان شــده بــود بــه زودی 
ــا  ــد معرفــی خواهــد شــد، ب ــی امی ــم مل ــی تی کادر فن
گذشــت حــدود یــک مــاه از مســابقات المپیــک ایــن 
اتفــاق نیفتــاده اســت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیع، 
در فوتبــال مــدرن برنامه ریــزی نخســتین اصــل از 
ــل  ــال ها قب ــی س ــورهای اروپای ــت و کش ــت اس موفقی
ــان  ــادی را می ــه زی ــد و فاصل ــوع را فهمیدن ــن موض ای
فوتبالشــان بــا کشــورهای دیگــر ایجــاد کردنــد. پــس از 
گذشــت ســال ها ایــن موضــوع از اوایــل قــرن بیســت 
ــه آســیا و کشــورهایش جهــان ســوم رســید.  و یکــم ب
در حــال حاضــر کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی، ژاپــن 
ــام  ــال ج ــابقات فوتب ــواره در مس ــه هم ــترالیا ک و اس
جهانــی و المپیــک حضــور دارنــد، از ایــن اصــل پیــروی 

می کننــد.
   استرالیا

ــال  ــر ۲۳ س ــال زی ــی فوتب ــم مل ــورد تی ــن م در آخری
ــا  ــت، تنه ــور داش ــک ۲۰۱۶ حض ــه در المپی ــترالیا ک اس
ــه  ــم ب ــن تی ــد روز از بازگشــت ای ــس از گذشــت چن پ
ــد.  ــی ش ــترالیا معرف ــد اس ــرمربی جدی ــان س کشورش
امــا در فوتبــال ایــران برنامه ریــزی آخریــن اصــل 
اســت. تیــم ملــی امیــد ایــران پــس از حــذف از مرحلــه 
انتخابــی المپیــک در دی مــاه ســال ۹۴ هیــچ فعالیتــی 
نداشــته و هنــوز هــم بــا شــروع لیــگ شــانزدهم 
کادرفنــی ایــن تیــم انتخــاب نشــده اســت. ایــن کار در 

حــدود ۴۰ ســال اســت کــه تکــرار شــده و ایــران در ایــن 
ــک نشــده اســت  ــه حضــور در المپی ــق ب ســال ها موف
ــن  ــد ای ــد ندارن ــران قص ــال ای ــئوالن فوتب ــا مس و گوی
تجربــه ناموفــق را کنــار بگذارنــد و حداقــل بــرای یــک 
بــار هــم کــه شــده قبــل از حــذف فوتبــال از المپیــک در 

ایــن رشــته حضــور داشــته باشــند.
   یک ماه قبل

ــس  ــص، ریی ــی محص ــل مرتض ــاه قب ــک م ــدود ی ح
کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون فوتبــال، اعــام کــرد 
کــه بــه زودی کادرفنــی ملــی امیــد معرفــی می شــود، 
ــری از  ــوز خب ــان هن ــدت زم ــن م ــت ای ــا گذش ــا ب ام
انتخــاب ســرمربی بــرای تیــم ملــی امید نشــده اســت.

 مطالعه؟
محصــص روز شــنبه از انتخــاب کادرفنــی تیــم ملــی در 

ســریع ترین زمــان خبــر داد و اظهــار کــرد: مــا در حــال 
ــم  ــرای تی ــان را ب ــن مربی ــه بهتری ــتیم ک ــه هس مطالع
ملــی انتخــاب کنیــم. هنــوز دربــاره گزینــه خارجــی یــا 

ــیده ایم. ــدی نرس ــع بن ــه جم ــی آن ب ایران
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا اســترالیایی ها در 
ســریع ترین زمــان ممکــن ســرمربی خــود را انتخــاب 
ــم  ــد کنی ــران تقلی ــد از دیگ ــا نبای ــت: م ــد، گف کرده ان
چــرا کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود پیشــرفت 
ــان را داشــته باشــیم.  ــه خودم ــد برنام ــا بای ــم. م نکنی
شــاید اســترالیا از ســه ســال قبــل برنامه ریــزی داشــته 

باشــد.
   برنامه ریزی

ــک  ــترالیا ی ــه اس ــن ک ــه ای ــش ب ــص در واکن محص
آنهــا  ماننــد  نبایــد  چــرا  و  اســت  موفــق  تجربــه 
برنامه ریــزی کنیــم، اظهــار کــرد: مــا هیــچ وقــت 
ــی  ــگ پویای ــا لی ــویم. آن ه ــا ش ــد آنه ــم مانن نمی توانی
دارنــد و همــواره در حــال هزینــه کــردن هســتند. 
مــا هــم هــر چــه ســریع تر کادرفنــی را انتخــاب 
و ســامان می گیــرد.  تیــم ســر  ایــن  و  می کنیــم 
مشــخصی نیســت محصــص بــر چــه اساســی تقلیــد 
از برنامــه کشــورهایی ماننــد اســترالیا و ژاپــن را موجــب 
ــی  ــد، در حال ــران می دان ــال ای ــردن فوتب ــرفت نک پیش
ــی و المپیــک حضــور  ــواره در جــام جهان ــا هم ــه آنه  ک

دارند.

 سرمربی تیم ملی امید، شاید وقتی دیگر

تیم ملی امید همچنان ناامید

بازی هــای  در  ایــران  کاروان  طایــی  نخســتین 
ــا  ــم ب ــر می کن ــحالم و فک ــت: خوش ــک گف پارالمپی
کســب مــدال طــا توانســتم مــزد زحماتــم را بگیرم. 

کســب  از  پــس  جوانمــردی  ســاره 
ــر  ــادی ۱۰ مت ــه ب ــای تپانچ ــدال ط م
ــت: زحمــت  ــک گف ــدازی پارالمپی تیران
طــا  مــدال  بــرای کســب  زیــادی 
ــب  ــا کس ــم ب ــر می کن ــیدم و فک کش
ــم.  ــم را گرفت ــزد زحمات ــدال م ــن م ای
و  اســت  راحت تــر  خیالــم  اکنــون 
امیــدوارم بتوانــم در مســابقات خفیــف 

ــاره  ــم. وی درب ــته باش ــی داش ــرد خوب ــم عملک ه
ــتم  ــختی داش ــال س ــت: فین ــابقات گف ــال مس فین
چــون بازی هــا بــا قوانیــن جدیــد برگــزار می شــد و 
رقبــای جدیــدی را دیــدم. از ابتــدا تــا پایــان فینــال 
نفــر اول بــودم و توانســتم رکورد پارالمپیــک را جابجا 
ــا  ــدوارم ت ــرد: امی ــان ک ــردی خاطرنش ــم. جوانم کن

پایــان مســابقات نتیجــه خوبــی کســب کنــم. بــرای 
عملکــرد خــوب در تپانچــه خفیــف تمرکــز کــرده ام. 
ــیرازی االصل ۳۲  ــکار ش ــن ورزش ــت، ای ــی اس گفتن
ســاله در حالــی اولیــن طــای المپیــک 
ــه  ــرد ک ــران کســب ک ــرای کاروان ای را ب
ــدن  ــک لن ــش در پارالمپی ــال پی ۴ س
مــدال برنــز را کســب کــرده بــود. او 
پیــش از ایــن ســابقه قهرمانــی جهــان 
ــت از  ــار معلولی ــه دچ ــاره ک را دارد. س
ــته  ــال ۱۳8۷ رش ــت از س ــد اس بدوتول
تیرانــدازی را انتخــاب کــرده و بی وقفــه 
ــن در  ــن رشــته ورزشــی درخشــیده اســت. ای در ای
حالــی اســت کــه او فارغ التحصیــل رشــته مدیریــت 
ــز  ــرده نی ــی اســت و از ورزشــکاران تحصیلک بازرگان
ــن  محســوب می شــود. ســاره در ســال ۲۰۱۴ بهتری
ورزشــکار زن آســیا لقــب گرفتــه اســت تــا کارنامــه 

ــنا ــد. ایس ــر کن ــود را تکمیل ت ــار خ پرب

جوانمردی:
با این طال مزد زحماتم را گرفتم

ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال آخریــن وضعیــت 
ــریح  ــازی را تش ــر ماشین س ــدار براب ــل از دی ــش قب تیم
کــرد و گفــت: در تعطیــات لیــگ برتــر دو هــدف را 

کمــک  بــا  کــه  می کردیــم  پیگیــری 
بازیکنــان بــه ایــن دو هــدف رســیدیم. 
یکــی اینکــه از نظــر بدنــی بازیکنــان را بــه 
شــرایط بهتــری برســانیم کــه خــدا را شــکر 
ایــن اتفــاق افتــاد واالن بازیکنان در شــرایط 
ــا  ــد. علیرض ــرار دارن ــمانی ق ــوب جس مطل
منصوریــان ادامــه داد: دومیــن نکتــه ای کــه 
پیگیــری کردیــم هماهنگــی بازیکنــان بــود 

کــه در ایــن مــدت دیدارهــای تدارکاتــی زیــادی را برگــزار 
ــاد  ــم زی ــی را ه ــات تمرین ــه جلس ــن اینک ــم. ضم کردی
ــا هــم هماهنــگ شــوند.  ــد ب ــان بتوانن ــا بازیکن ــم ت کردی
کادر فنــی و بازیکنــان هــم کمــک کردنــد. از خســرو 
ــکاری  ــه هم ــم ک ــم تشــکر می کن ــی ه ــدری و رحمت حی
خوبــی داشــتند. ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال در مورد 

ــن  ــه ای ــت: خوشــحالم ک ــا ماشــین ســازی گف ــدار ب دی
تیــم ســومین نماینــده آذربایجــان و تبریــز در لیــگ برتــر 
ــج  ــا نتای ــن دوره از بازیه ــد در ای ــدوارم بتوان ــت و امی اس
ــان از  ــد. منصوری ــب کن ــی کس ــل قبول قاب
مدیریــت باشــگاه و و هــواداران بــه خاطــر 
حمایت هایشــان تشــکر کــرد و در مــورد 
دیــدار بــا ماشــین ســازی گفــت: دیــدار بــا 
ــای  ــه فض ــپولیس همیش ــتقال و پرس اس
روبــرو  تیم هــای  و  اســت  متفــاوت  آن 
همیشــه تــاش می کننــد از ســد اســتقال 
و پرســپولیس بگذرنــد. ماشــین ســازی 
ــم.  ــی از آن داری ــناخت خوب ــه ش ــت ک ــی اس ــم خوب تی
ــان  ــرای بازیکن ــدت ب ــن م ــه داد: در ای ــان ادام منصوری
ــاش  ــد. ت ــوع را بدانن ــن موض ــه ای ــم ک ــت کرده ای صحب
مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم اولیــن ســه امتیــاز را کســب 
ــرای  ــان اســتقال هــم در اوج خواســتن ب ــم. بازیکن کنی

ــتند. ورزش۳ ــروزی هس ــه پی ــیدن ب رس

علیرضا منصوریان:
به دنبال اولین پیروزی هستیم

تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال خواهد بود

هــادی عقیلــی مدافــع تیــم فوتبــال ســپاهان بــا بیــان اینکــه او را عامدانــه بالتکلیــف و در بــی خبــری نگــه داشــته اند، گفــت: 

اگــر ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد تصمیــم گیرنــده فدراســیون فوتبــال خواهــد بــود.
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حتما بخوانید!
طرح امنیت حاشیه مدارس اجرا می شود

و  کیمیای وطن شــهردار اصفهــان گفــت: علمــا 

و  ســرمایه ها  عنــوان  بــه  نصف جهــان  بــزرگان 
ــه  ــد. ب ــه حســاب می آین ــوی شــهر ب ســتون های معن
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
دور دوم دیــدار اعضــای ســتاد کنگــره آیــت هللا مظاهری 
در اصفهــان بــا علمــا و مراجــع کشــور بــا حضور شــهردار 
اصفهــان، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد و جمعــی از اعضــا 

ستاد این کنگره در شهر قم برگزار شد.
   حضور آیت هللا مظاهری در اصفهان

ــا اشــاره  در حاشــیه ایــن دیدارهــا، شــهردار اصفهــان ب
اظهــار  آیــت هللا مظاهــری  بــزرگ  بــه شــخصیت 
داشــت: حضــور آیــت هللا مظاهــری در اصفهــان ســبب 
ــده  ــهر ش ــن ش ــرای ای ــیاری ب ــل بس ــرکات و فضای ب
و بــار معنــوی نصف جهــان را افزایــش داده اســت. 
مهــدی جمالی نــژاد ادامــه داد: آیــت هللا مظاهــری 
بــا از خودگذشــتگی کــه بــا حضــور در اصفهــان انجــام 
ــیاری در  ــابقه بس ــه دارای س ــان را ک ــوزه اصفه داد، ح
طــول حیــات شــیعه بــود، رونــق داد و در شــکل گیری 

ــود. ــذار ب ــف آن تاثیرگ ــای مختل مجموعه ه
   تجلیل و سپاسگزاری از علما و بزرگان

وی بیــان کــرد: تجلیــل و سپاســگزاری از علمــا و 

بــزرگان زمینه ســاز گســترش و انتشــار فرهنــگ علــم و 
تحصیــل اســت و می توانــد مشــوق بســیاری از طــاب 

ــود. ــه ش ــن عرص ــوزان ای و دانش آم
   مقام آیت هللا مظاهری

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه مقــام آیــت هللا مظاهری 
ــاق و  ــش، اخ ــبب من ــه س ــان ب ــرد: ایش ــح ک تصری

ــم  ــه مراس ــا هرگون ــد، ب ــه از آن برخوردارن ــی ک اخاص
ــف  ــان مخال ــرای شخصیتش ــت ب ــل و بزرگداش تجلی
بودنــد و از همیــن رو اعضــای ســتاد ســعی کردنــد بــه 
ــان  ــته های ایش ــار و دست نوش ــای آث ــا احی ــه ای ب گون
 از مقــام و شــخصیت بزرگشــان تجلیــل بــه عمــل

 آورند.

ســرمایه های  نصف جهــان  بــزرگان  و  علمــا     
ــهر ــوی ش معن

وی تاکیــد کــرد: علمــا و بــزرگان نصف جهــان بــه 
بــه حســاب  شــهر  معنــوی  ســرمایه های  عنــوان 
بــه  اصفهــان  شــهرداری  رو  همیــن  از  و  می آینــد 
ســبب اینکــه ایــن بــزرگان را ســتون های معنــوی 
تجلیــل  از  حمایــت  در  ســعی  می دانــد  اصفهــان 
زحماتشــان از  تقدیــر  بــرای  آنهــا   و گرامیداشــت 
 دارد.شــایان ذکــر اســت؛ دور دوم دیــدار اعضــای 
 ۱۸ مظاهــری  العظمــی  هللا  آیــت  ستادنکوداشــت 
ــس  ــور رئی ــا حض ــد ب ــع تقلی ــن مرج ــا ای ــهریور ب ش
کنگــره، اعضــای ســتاد کنگــره، حجــت االســام 
حســینی مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
امــور روحانیــت مهــدی محمــدی مشــاور وزیرفرهنــگ 
ــان،  ــهردار اصفه ــژاد ش ــی ن ــامی، جمال ــاد اس و ارش
جمعــه  ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
و مســئولین حــوزه علمیــه اصفهــان برگــزار شــد. 
گفتنــی اســت، کنگــره بزرگداشــت آیــت هللا مظاهــری 
همزمــان بــا هفتــه وحــدت، در تاریــخ ۲۵ آذرمــاه )روز 
 اخــاق و مهــرورزی( ســال جــاری در اصفهــان برگــزار 

می شود.

شهردار اصفهان:

علما و بزرگان نصف جهان ستون های معنوی اصفهان هستند

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
ــه منظــور ایجــاد تســهیات و  ــان گفــت: ب اســتان اصفه
رعایــت موازیــن اخاقــی و اســامی، طــرح امنیــت 
حاشــیه مــدارس از ابتــدای ســال جدیــد تحصیلــی اجــرا 
می شــود. در نشســت مشــترک معاونــت اجتماعــی 
ــت پرورشــی و فرهنگــی اداره  ــروی انتظامــی و معاون نی

اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل 
اصفهــان، معــاون پرورشــی و فرهنگــی 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ اداره کل آم
ــاد  ــت ی ــی داش ــن گرام ــان ضم اصفه
ســال  هشــت  شــهدای  خاطــره  و 
دفــاع مقــدس و تجدیــد عهــد بــا 
ــت:  ــام گف ــاب و اس ــای انق آرمان ه
مــورد  و  مهــم  اقدامــات  جملــه  از 
ــا شــروع  توجــه مســئوالن همزمــان ب

ســال تحصیلــی جدیــد، نظــارت همــه جانبــه بــه منظــور 
ایجــاد تســهیات و رعایــت موازیــن اخاقــی و اســامی 
اســت. محمــد جــواد احمــدی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه 
ــا کانتری هــای  ــه مــدارس ب تعامــل و همــکاری ۲ جانب

ــی  ــوارد امنیت ــاد م ــری در ایج ــش موث ــهر نق ــطح ش س
دارد، از بررســی طــرح »مدرســین خانــواده« بــا موضــوع 
و  مجــازی  شــبکه های  فضاهــا،  از  بهینــه  اســتفاده 
ــرد:  ــدواری ک ــزار امی ــر داد. وی اب ــر خب ــی فراگی اجتماع
و  انتظامــی  نیــروی  ظرفیــت مشــترک  از  اســتفاده 
آمــوزش و پــرورش بــه منظــور پیشــگیری از آســیب های 
دســتگاه   ۲ می توانــد  اجتماعــی 
متعالــی  اهــداف  بــه  ســریع تر  را 
آموزشــی و پرورشــی رهنمــون ســازد. 
اداره  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل 
اصفهــان بــه برنامــه ریــزی بــرای 
دانــش آمــوزان مخصوصــًا دانــش 
ــع متوســطه دوم اشــاره  ــوزان مقط آم
کــرد و گفــت: مــواد مخــدر، اســتفاده 
ــه را  ــی جامع ــی و اجتماع ــت اخاق ــواره و... امنی از ماه
ــی  ــم اندیش ــات ه ــزاری جلس ــه برگ ــد ک ــد می کن تهدی
ــن آســیب ها  ــد از ای ــان ۲ دســتگاه می توان مشــترک می

ــا ــد. ایمن ــری کن جلوگی

طرح امنیت حاشیه مدارس اجرا می شود
ــواده وزارت ورزش و  ــی خان ــر کل ازدواج و تعال مدی
جوانــان گفــت: جوانــان بــرای ثبــت نــام بــه منظــور 
از هفتــه جــاری  ازدواج می تواننــد  بیمــه  خریــد 
ــرد:  ــی اظهارک ــی قره ملک ــر صبح ــد. ناص ــدام کنن اق
ــه  ــپرده بیم ــت س ــاال قیم ــه ب ــان ب ــزار توم از ۵0 ه
ازدواج اســت و هــر فــرد بــر اســاس ســرمایه گــذاری 

بیمــه  ایــن  مزیت هــای  از  خــود 
می توانــد بهــره منــد شــود. وی در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــا 
ــا بیمــه  وجــود امضــای تفاهمنامــه ب
بیمــه  بــا  ازدواج  ایــران در زمینــه 
تعــاون نیــز چنیــن تفاهمنامــه ای 
ــه  ــت: تفاهمنام ــد، گف ــا کردی را امض
بیمــه  بــا  ازدواج  زمینــه  در  مــا 
ــه  ــدارد و تفاهمنام ــی ن ــران نواقص ای

خوبــی اســت ولــی چــون فضــای رقابتــی بــه وجــود 
آورده ایــم، بیمه هــای دیگــر حاضــر شــده اند کــه 
امتیــازات بیشــتری بدهنــد. مــا نیــز بــرای دریافــت 
ــم  ــم گرفتی ــان تصمی ــع جوان ــه نف ــازات ب ــن امتی ای

ــه ازدواج امضــاء  ــه بیم ــدی در زمین ــه جدی تفاهمنام
کنیــم. هــر بیمــه و بانکــی کــه بتوانــد بــرای جوانــان 
ــل  ــه تعام ــر ب ــد حاض ــه کن ــتری ارائ ــهیات بیش تس
ــی  ــتیم. صبح ــه هس ــم نام ــاد تفاه ــا و انعق ــا آنه ب
ــز در  ــران نی ــه ای ــا بیم ــن ب ــش از ای ــا پی ــت: م گف
ــم  ــرده بودی ــه ای امضــاء ک ــم نام ــه ازدواج تفاه زمین
ــس از  ــرد پ ــاس آن ف ــر اس ــه ب ک
ــه  ــه نام ــد بیم ــال از خری ــج س پن
می توانســت از مزایــای آن بهــره 
ببــرد؛ امــا در تفاهــم نامــه منعقــد 
شــده بــا بیمــه تعــاون امــکان بهره 
بــرداری از بیمــه نامــه ازدواج پــس 
از چهــار ســال امــکان پذیــر اســت. 
وی در ادامــه گفــت: در قــرارداد 
منعقــد شــده بــا بیمــه ایــران فــرد 
ــد بیمــه را داشــت امــا  ــا 3۵ ســالگی امــکان خری ت
ــد  ــراد می توانن ــاون اف ــه تع ــا بیم ــه ب ــم نام در تفاه
نامــه بیمــه  بــه خریــد  اقــدام   تــا 40 ســالگی 

 بکنند. مهر

 همه افراد به تزریق واکسن آنفلوآنزا 
نیاز ندارند

متخصــص  پزشــک  یــک   
گفــت: همــه افــراد بــه تزریــق 
واکســن آنفلوآنــزا نیــاز ندارنــد 
ایــن  تزریــق  کاندیــدای  و 
خاصــی  افــراد  واکســن، 
هســتند. احمدرضــا یعقوبی در 
واکســن  تزریــق  خصــوص 
ــن  ــاوی چندی ــن ح ــن واکس ــرد: ای ــوان ک ــزا عن آنفلوآن
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــده و تضعی ــناخته ش ــروس ش وی
ــد  ــا ح ــد ت ــردد و می توان ــق می گ ــی تزری بصــورت عضان
زیــادی ایمنــی بــدن را در طــول یــک ســال تأمیــن نمایــد. 
یعقوبــی در مــورد افــرادی کــه بایــد از ایــن واکســن 
اســتفاده کننــد، تصریــح کــرد: کــودکان بیمــار دارای آســم، 
ــی،  ــال ایمن ــا اخت ــراد ب ــا و اف ــوی، دیابتی ه ــاری کلی بیم
الزم اســت ایــن واکســن را تزریــق نماینــد. ایــن پزشــک 
متخصــص بیــان کــرد: بــرای بزرگســاالن بــاالی 6۵ ســال 
و کســانی کــه بیمــاری خــاص دارنــد یــا افــراد در معــرض 
خطــر هماننــد پزشــکان و پرســتاران ایــن واکســن الزامــی 
ــزای  ــن آنفلوآن ــن واکس ــرد: ای ــوان ک ــی عن ــت. یعقوب اس
فصلــی اســت و بــا آنفلوآنــزای پرنــدگان و خوکــی متفاوت 
ــژه اواخــر  ــه وی ــاه شــهریور ب ــح در م ــان تلقی اســت و زم
ایــن مــاه اســت و الزم اســت افــراد قبــل از تزریــق ایــن 

واکسن نیز با پزشک خود مشاوره کنند.

دریافت وجه از اولیاء دانش آموزان 
هنگام ثبت نام ممنوع است

ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــک عض ی
ــوع  ــاء ممن ــه از اولی ــه وج ــت هرگون ــرد: دریاف ــد ک تاکی
ــوز در  ــش آم ــور دان ــل از حض ــن دلی ــه ای ــر ب ــت و اگ اس
برخــورد می شــود.  مــدارس جلوگیــری کننــد قطعــًا 
ــه اصلــی از قانــون  ــا اســتناد ب قاســم احمــدی الشــکی ب
اساســی گفــت: دریافــت هرگونــه وجهــی از اولیــاء دانــش 
آمــوز ممنــوع اســت؛ البتــه همانطــور کــه می دانیــم 
دولــت هــم در وضعیتــی قــرار دارد کــه نمی توانــد ســرانه 
دانــش آمــوزی را بــه مــدارس پرداخــت کنــد. وی افــزود: 
ــرق و گاز  ــل آب، ب ــی از قبی ــًا هزینه های ــدارس طبیعت م
ــات  ــا امتحان ــا برگــزاری کاس هــای فــوق برنامــه و ی و ی
دارنــد امــا چــون دولــت نمی توانــد ســرانه دانــش آمــوزی 
ــوند.  ــن ش ــی تأمی ــد از جای ــا بای ــن هزینه ه ــردازد ای را بپ
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــن عض ای
ادامــه داد: اگــر دانــش آمــوزی بــه خاطــر نداشــتن پــول 
از حضــور وی در مــدارس جلوگیــری بــه عمــل آیــد قطعــًا 

ــت دســتگاه خواهــد شــد.  ــا مدیری برخــورد جــدی ب

کوتاه از اجتماعی 

روزشمار هفته سالمت زنان اعالم شد
روزشــمار هفتــه ملی ســامت 
مدیــرکل  ســوی  از  بانــوان 
جمعیــت،  ســامت  دفتــر 
وزارت  مــدارس  و  خانــواده 
ــر  ــد. دکت ــام ش ــت اع بهداش
مطلــق  اســماعیل  محمــد 
ــامت  ــی س ــه مل ــت: هفت گف
ــا هــدف حســاس  ــاه هــر ســال ب ــران در مهرم ــوان ای بان
مهم تریــن  خصــوص  در  رســانی  اطــاع  و  ســازی 
اولویت هــای ســامت زنــان بــه کل جامعــه اعــم از زنــان، 
ــود. وی  ــزار می ش ــتگذاران برگ ــران و سیاس ــردان، مدی م
ــامت،  ــی س ــت های اباغ ــه سیاس ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
سیاســت های اباغــی جمعیــت و تاکیــد بــر بندهــای ۱ و 
4 و ۱۲ سیاســت های کلــی خانــواده اباغــی از ســوی 
ــن اجــرای اهــداف ســند  ــری، همچنی ــام معظــم رهب مق
ملــی کنتــرل بیماری هــا و عوامــل خطــر مســبب مــرگ و 
میــر زودهنــگام در قالــب اجــرای برنامــه »ایراپــن«، 
ــان،  ــامت زن ــاری »س ــال ج ــور در س ــه مذک ــعار هفت ش
خانــواده ســالم، جامعــه پویــا« تعییــن شــده اســت. بنابر 
اعــام روابــط عمومــی معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، 
وی عناویــن روزهــای ایــن هفتــه را از ۲4 تــا 30 مهرمــاه 
ــامت  ــط کار«، »س ــان در محی ــامت زن ــب »س ــه ترتی ب
ــی«، »ســامت  ــه ســالم و مکمل هــای غذای ــان، تغذی زن
و  ازدواج ســالم  و  زنــان  و ورزش«، »ســامت  زنــان 
موفــق«، »ســامت زنــان و خانــواده«، »ســامت زنــان و 
ــامت  ــی« و »س ــه زندگ ــد ب ــر و امی ــول عم ــش ط افزای

زنان و خودمراقبتی« اعام کرد.

جزئیات رشته فتوگرافیک اعالم شد
فنــی  درســی  کتاب هــای  تألیــف  دفتــر  مدیــرکل 
و  عام تــر  فتوگرافیــک  اینکــه  بیــان  بــا  حرفــه ای  و 
ــن رشــته  ــت: ای ــر از رشــته عکاســی اســت گف کاربردی ت
ــرا  ــی اج ــال تحصیل ــاه س ــر م ــار از مه ــن ب ــرای اولی ب
ــد  ــاره ی رشــته جدی می شــود. احمدرضــا دوراندیــش درب
فتــو گرافیــک گفــت: بــا توجــه بــه تحلیلــی کــه از بــازار کار 
داشــتیم ایــن رشــته را وارد هنرســتان کردیــم. وی افــزود: 
ــی از رشــته عکاســی، گرافیــک  رشــته فتوگرافیــک تلفیق
و حرفه هــای وابســته بــه آن اســت. مدیــرکل دفتــر 
تألیــف کتاب هــای درســی فنی وحرفــه ای وکاردانــش 
ــه ای رشــته عکاســی  ــی و حرف ــرد: شــاخه فن ــح ک تصری
نداشــت بــه همیــن دلیــل رشــته فتوگرافیــک را طراحــی 
ــازار کار  ــد پاســخگوی ب ــا دانــش آمــوزان بتوانن ــم ت کردی
ــر  ــان اینکــه فتوگرافیــک عام ت ــا بی باشــند. دوراندیــش ب
و کاربردی تــر از رشــته عکاســی اســت، گفــت: ایــن 
 رشــته بــرای اولیــن بــار از مهــر مــاه ســال تحصیلــی اجــرا 

می شود.

آغاز فروش بیمه نامه جدید »ازدواج« از هفته جاریاخبار کوتاه

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: خسرو    نام خانوادگی: غنی اسبوئی  نام پدر : اصغر     نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: شرکت توان باطری نخستین با مدیریت عاملی حمید  خواجه ارزانی به شماره 

ثبت 66۸ با وکالت آقای علیرضا یدی   نشانی محل اقامت: اصفهان – خ نیک بخت مجتمع اداری نیک بخت 

طبقه 4 واحد ۱۱۱محکوم به:به موجب رای شماره ۲034  تاریخ94/۱۱/۲9 حوزه ۸   شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 6/040/000 ریال بابت اصل خواسته و 

4۸0/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

به ش 6۲4۵۵6 مورخ ۸9/9/۱ تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره۱7393/ م الف دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : قربان علی حسین پور آقایی    نام پدر : محمد علی      نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: علی نام خانوادگی : رضایی نام پدر: حسن    نشانی محل اقامت: 

خ شیخ طوسی – خ حکیم اسدی بن ش صدوقی پ ۱۲۲محکوم به:به موجب رای شماره ۲۲7  تاریخ9۵/۲/۲۱ 

حوزه ۸   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ۱00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۲/09۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید چک به ش ۸7۸۸40 مورخ 94/۱۱/۲7 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره۱6434/ م الف 

دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : محمد حسین  نام خانوادگی : نظریان     نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: سجاد  نام خانوادگی : عموئی  نشانی محل اقامت: خمینی شهر منظریه خیابان سیف 

کوچه گلگون پ ۲۱محکوم به:به موجب رای شماره 3۸۸  تاریخ9۵/3/۱۱ حوزه ۵   شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 3۲/۸00/000 ریال بابت چک شماره 

3۵4۸9۵ و ۱/09۲/000 ریال بابت دادرسی و تاخیر تادیه از 94/۱0/30 تا اجرا حکم به انضمام نیم عشر دولتی.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره۱64۵۲/ م الف 

دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : محسن    نام خانوادگی : آدینه پورکواکی   نام پدر : علی اکبر  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: آناهیتا  نام خانوادگی : پیشوا  نشانی محل اقامت: خانه اصفهان خ ماه 

فرخی – کوچه ۱۲ متری بهار پ پنج محکوم به:به موجب رای شماره ۲۱94-۲۱93   شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 7۱/۲37/۸7۲ ریال بابت اصل خواسته 

و 6۸0000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی جمعا به مبلغ 600/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه )نسبت به 

مبلغ 4۲/۸37/۸7۲ ریال ( از تاریخ تقدیم دادخواست 94/۸/6 و نسبت به مبلغ ۲0/000/000 ریال از تاریخ تقدیم 

دادخواست 94/6/۱۵ و نسبت به مابقی از تاریخ 94/۸/6 افزایش خواسته وفق شاخص اعامی بانک مرکزی 

تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره۱7797/ م الف دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای / خانم
نظر به اینکه آقای نوبر احمدی فرزند ولی دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- سید حسین رضوی فرزند بابا حیدر و 

۲- اکبر جعفری فرزند حبیب ۱- به خواسته انتقال سند پژو به شماره انتظامی ۵9۲ د ۱3 ایران ۱3 تقدیم که به 

شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی ارجاع به کاسه ۲7۲/9۵ ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 9۵/9/۱۵ ساعت 

۱۵/۱0 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده ۲ مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا 

به استناد ماده 73 ق .آ.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت 

می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق 

خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت 

رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اعام خواهد نمود. دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱0۲0/94 تجدید نظر خواهی شهرام عباسی با وکالت با قر شکوهی دادخواستی مبنی 

بر:نقض دادنامه 4۲3 مورخ 9۵/4/۲6  تجدید نظر خوانده علوان فلقلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز............  مورخ ده روز پس از نشر آگهی تجدید نظر خوانده  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱7794/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۱۵/۲۵69 واقع در فاورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 700۱۵۸0-۱39۵/3/۱۱ در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 

سند رسمی  به نام خانم سکینه قاسمی  فرزند غامعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 

به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 

پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ ۱39۵/7/۱9 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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : ۱39۵/6/۲۱ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی احضار
شماره پرونده : 9۵099۸03۵930034۸ شماره بایگانی شعبه : 9۵0649 تاریخ تنظیم : ۱39۵/06/0۸ نظر به اینکه 

شاکی ابراهیم مشکین پور و غیره شکایتی علیه آقای مجتبی حافظی دائر بر مشارکت در گردنبند قاپی در دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)۱۲۱ جزایی سابق (واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان – طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲3 ارجاع و به کاسه بایگانی 9۵0649 ک ۱۲۱دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

9۵/7/۲7 ساعت ۱0 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد و به استناد ماده ۱74 

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

متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ شماره :۱737۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری ۲ اصفهان

آگهی احضار
شماره اباغیه : 9۵۱0۱003۵470۲97۱شماره پرونده : 94099۸036۵600733 شماره بایگانی شعبه : 940۵3۵ تاریخ 

تنظیم : ۱39۵/06/0۸ نظر به اینکه شاکی احمد مزروعی  شکایتی علیه آقای علی شیروانی  دائر بر ورود به عنف  

در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )۱۲۱ جزایی سابق (واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال –خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان  طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲3 ارجاع و به کاسه بایگانی 940۵3۵ ک ۱۲۱دو ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱39۵/7/۲4 ساعت 9 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به 

استناد ماده ۱74 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و 

نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ شماره :۱7374/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲۱ دادگاه 

کیفری ۲ اصفهان- خدمتگزار

آگهی ابالغ
تاریخ   94۱۵6۱ شعبه:  بایگانی  94099۸6۸36900۸0۱شماره  پرونده:  9۵۱0۱06۸36903660شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱39۵/06/09 خواهان / شاکی مهری بهرامی خوندابی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم وحید رضا 

سلطانی  به خواسته طاق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 9دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی ( واقع در اصفهان – خ 

میرفندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۱ - اتاق ۱0۲ارجاع 

و به کاسه  94099۸6۸36900۸0۱ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 

شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

 جهت  معرفی داور حاضر گردد.شماره: ۱7۸۵3/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان

 اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9۵۱0۱003۵0۱04۲63شماره پرونده: 94099۸03۵0۱0047۲شماره بایگانی شعبه: 940۵۵4 تاریخ تنظیم: 

۱39۵/0۵/۲3 خواهان / شاکی اصغر زارعی هفدانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن مقربی و پری 

مقربی و احمد مقربی و هوشنگ مقربی و صدیقه مقربی و زهره مقربی و طلعت مقربی و حسین مقربی و ناهید 

مقربی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه  94099۸03۵0۱0047۲ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/0۸/۱۱ و ساعت ۱۱:۱۵تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 

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

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱۵46۱/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9۵۱0۱003۵۲404۸۱۸شماره پرونده: 9۵099۸03۵۲400۱46شماره بایگانی شعبه: 9۵0۲0۸ تاریخ تنظیم: 

۱39۵/0۵/0۱ خواهان / شاکی محمد جان نثاری الدانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان حمید نصر ازادانی و زهره 

عالم و رسول مستاجران و کاظم خلیلیان گورتانی و هوشنگ نصر و شهرداری اصفهان منطقه 9 و الهام شیخی و 

اسماعیل جانثاری و ابراهیم نصر ازادانی و مهرداد محققان و اکبر مستاجران و محمد حسینی و حسین رضایی   به 

خواسته جلب ثالث )غیر مالی( و ابطال سند.   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵۲ ارجاع و به کاسه  9۵099۸03۵۲400۱46ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/0۸/۱۱ و ساعت ۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

محمد حسینی و الهام مشایخی و زهره عالم و رسول مستاجران و مهرداد محققان و حسین رضایی   و درخواست 

خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱3۲6۱/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محمد رضا پیشقدم  

آگهی ابالغ
تاریخ   9۵07۱۲ شعبه:  بایگانی  شماره   9۵099۸036۲۱00۵47 پرونده:  9۵۱0۱003۵۲903۵۵۱شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱39۵/06/۱۱ شاکی آقای عرفان پهلوان نشان فرزند اکبر شکایتی علیه متهم فرزان صمیمی با موضوع ضرب 

و جرح عمدی       تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03 

دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱03 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کاسه  9۵099۸036۲۱00۵47ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱39۵/0۸/۱0 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم فرزان صمیمی و 

به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم نامبرده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

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

حاضر گردد.شماره: ۱7۸34/م الف منشی  دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱03 جزایی 

سابق (- مهدی نصر اصفهانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 999/9۵ خواهان مهدی عباسی با وکالت آقای محمدیان خانم غالبی  دادخواستی مبنی 
آبادی فرزند غامعلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه چک  به طرفیت مجتبی نظریان ملک 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای  روزدوشنبه مورخ 9۵/۸/۱0ساعت 9 تعیین گردیده است. 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: ۱740۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۱000/9۵ خواهان مهدی عباسی با وکالت خانم غالبی  آقای محمدیان دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عبدالوهاب    فرزند  دهکردی  رجبی  سپیده  طرفیت  به  بر:مطالبه چک  

روزدوشنبه مورخ 9۵/۸/۱0ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: ۱7409/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با وکالت خانم هاجر احمدی  دادخواستی مبنی  ا... قربانی  در خصوص پرونده کاسه 94۱43۱  خواهان روح 

بر:مطالبه چک  به طرفیت مرتضی حوله بافی فرزند مهدی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه 

مورخ 9۵/۸/۱0ساعت ۸/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.

شماره: ۱74۱9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
 9۵03۸۲ شعبه:  بایگانی  9۵099۸03۵۱۱003۵۲شماره  پرونده:  9۵۱0۱003۵۱۱06۸۵3شماره  اباغیه:  شماره 

ثبت  بشماره  امیریان  بهزاد  اقای  مدیریت  با  اصفهان  استان  بانک  پست  خواهان   ۱39۵/06/09 تنظیم:  تاریخ 

۱۲6۸7۵   دادخواستی به طرفیت خواندگان فهیمه اصانی و علی اکبر روزبهانی ماهورکی   به خواسته مطالبه 

عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  بابت...   وجه  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  خسارت 

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان 

اتاق شماره  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ 

ساعت  و   ۱39۵/0۸/09 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9۵099۸03۵۱۱003۵۲ثبت  کاسه   به  و  ارجاع   3۵6

 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۱۲:00تعیین 

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

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

گردد.

شماره: ۱7۸6۱/م الف منشی  شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
تاریخ   9۵04۲3 شعبه:  بایگانی  9۵099۸03۵۱۱0039۱شماره  پرونده:  9۵۱0۱003۵۱۱06۸۵۸شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱39۵/06/09 خواهان پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان دادخواستی به طرفیت 

تادیه و  بابت... و مطالبه خسارت تاخیر  بهرامیان    به خواسته مطالبه وجه  آقائی و مصطفی  خواندگان مریم 

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

شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵6 ارجاع و به کاسه  9۵099۸03۵۱۱0039۱ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱39۵/0۸/۱0 و ساعت ۱0:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۱7۸60/م الف منشی  شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی مزایده 
نظر دارد جلسه ی مزایده ای در خصوص پرونده کاسه  اجرای احکام شعبه سوم  دادگاه حقوقی اصفهان در 

930734ج ح/3 محکوم له آقای مندنی شالو مورد غفاری به نشانی فاورجان روستای جوجیل کوچه بهار ۲ پاک 

۲77 محکوم علیه شرکت وزین راه اصفهان به نشانی اصفهان آبشار اول مجتمع پارک آبشار طبقه ۲ واحد 6 مبنی بر 

فروش یک دستگاه وانت مزدا ۲000 برنگ نقره ای متالیک مدل ۱3۸۵ و شماره انتظامی ۱۵9/۱3 ن 7۲ و شاسی 

۵۲49۲ در پارکینگ ارغوانیه بازدید و معاینه فنی بعمل آمد و در روز 9۵/7/۱۸ یکشنبه  و از ساعت 9 الی 9:30 در 

محل این اجرا واقع در اصفهان خیابان شهید نیکبخت غربی جنب بیمه پارسیان دایره اجرای احکام حقوقی طبقه 

چهارم واحد ۸ که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان مبلغ ۱3۵/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه 

کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده به 

نشانی فوق الذکر مراجعه و در آن بازدید و با تودیع ۱0 درصد قیمت کارشناسی یعنی مبلغ ۱/3۵0/000 ریال به شماره 

حساب سپرده دادگستری اصفهان واریز و با ارائه فیش مربوطه در مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود.

اوصاف موضوع مزایده:

موتور  فنی  بدنی،رنگ وشاسی- شرایط  اتاق،  تیپ- مدل )سال ساخت(- کاربری- وضعیت  و  ، سیستم  نوع 

گیریبکس آج الستیک و توجه به اینکه مدت زمان طوالنی در پارکینگ باز توقف بوده و بطور کلی ارزش اینگونه و 

انتها دربازار فعلی قیمت پایه مزایده آن مبلغ ۱3۵/000/000 ریال معادل سیزده میلیون و پانصد هزار تومان برآورد 

و اعام می گردد.

۱4974/م الف شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان



یکشنبه  21  شهریور ماه  1395 ـــمـــاره 250 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره28
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- از جمله پیشنهادهای ایران به شورای همكاری خلیج 
فارس - آزمندی

2- مفتش - هالك شده - سخنران ماهر
3- شكافته شده - بخشش - گام به گام
4- والد - بی خطر - پارچه مشبك - سخن

5- نقش هنری - روزنامه ها - خدای آفتاب
6- رمق آخر - كیف دستی اسناد سیاسی - نهنگ

7- نام شهری در تركستان - هم پایه - زردك صحرایی
8- صمغ صبر زرد - نامناسب - چشم مصنوعی

9- یادگاری - فصاحت - جنگ
10- بازگشت بیماری - از دیگر عوامل اقتصادی - مساوی و 

برابر
11- شهر مذهبی نزدیك تهران - شیرین كم ترش - واحد 

لبانی پول آ
12- زراندوخته - گوشت آویخته زیر گلوی خروس - زندان - 

اسب آذری
13- مقابل وارده - جدا - از نزوالت آسمانی

14- اشاره - سرود - درشت
15- لحظه - رییس بانك مركزی اروپا

1- میوه شیرین و ریز بهاری - پرتیراژترین روزنامه اقتصادی 
ایران

2- آشنا به كار - درس نوشتنی - نرم و آرام
3- عنوانی احترام آمیز - ابله - ویرانی

4- »باشد كه« - عضوی در صورت - ناشنوا و الل - توده 
غله پاك كرده

5- عالمت جمع فارسی - راه كوتاه - ابزار
6- شكم بند طبی - فقیر و ندار - دوش و كتف - هزار 

كیلوگرم
7- زعفران - شهری در استان فارس - آفتی كه در قرنیه 

چشم پیدا می شود
8- ظرف روغن - نام رییس جمهوری آمریكا - پارچه نازك

9- منسوب به شهری در خوزستان - یار رامین - خاتون و 
بی بی

10- استدعا - گشوده - بیمناك - ضربه سر
11- مانند پری - توان - بی هوش

لمان - دوركننده - تپه بلند - گرفتاری 12- شهر شرقی آ
13- مرتبه ها - پست و فرومایه - نوعی تلفن

14- پسر شاه - از جنس فلز مرتجع - تابیدن
15- كمیسیون - خیزابه

عمودیافقی

پيامبر صلی  اهلل  عليه  و  آله می فرمایند:

ْوٌم ال َنأُكُل َحّتی َنجوَع َو ِاذا َاَكْلنا ال َنْشَبُع؛
َ

َنْحُن ق

ما قومی هستيم كه تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و تا 

سير نشده ایم دست از غذا می كشيم.

سنن النبی، ص 226

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

33   ْC

29   ْC

32   ْC

35   ْC

17  ْC

14   ْC

18   ْC

21   ْC

ا�ن در اصفهان تشییع شد  پیکر شهید دریادار غالمرضا ش�ی

وی دریا�ی ارتش  از میدان  ا�ن ظهر دیروز با حضور دریادار حبیب هللا سیاری فرمانده ن�ی پیکر مطهر شهید دریادار غالمرضا ش�ی

فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع شد.

ن اجرای ماموریت و همزمان با سالروز شهادت  ا�ن فرمانده منطقه دوم دریا�ی والیت جاسک در ح�ی ام�ی دریادار غالمرضا ش�ی

امام محمدباقر)ع( دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست. /عکس از صاحب نیوز

پاسخ جدول شماره 29 سودوکو

حوادثگوناگون

 حضرت موسی )ع(در دل سنگ 
چه دید؟

روزی ملــک المــوت پیــش حضــرت موســی )ع( آمــد 
همینکــه چشــم موســی )ع( بــه او افتــاد پرســید بــرای چــه 
آمــده ای منظــورت دیــدار اســت یــا قبــض روح مــن. گفــت 
ــا مــادر و  ــرای قبــض روح. موســی )ع( مهلــت خواســت ت ب
ــت  ــوت گف ــک الم ــد. مل ــدو وداع نمای ــود را ببین ــواده خ خان
ایــن اجــازه را نــدارم گفــت آنقــدر مهلــت بــده تــا ســجده ای 
بکنــم. او را مهلــت داد. بــه ســجده رفتــه گفــت خدایــا ملــک 
ــواده ام را  ــا مــادرم و خان المــوت را امــر کــن مهلــت دهــد ت
ــض روح حضــرت  ــرد قب ــر ک ــل ام ــه عزرائی وداع کنم.خــدا ب
موســی )ع( را تأخیــر انــدازد تــا مــادر و خانــواده اش را ببینــد. 
موســی )ع( پیــش مــادر آمــده گفــت مادرجــان مــرا حــال 
ــداد  ــفر. جواب ــه س ــید چ ــش دارم پرس ــفری در پی ــن س ک
ــا او وداع  ــرد. ب ــه ک ــه گری ــروع ب ــادرش ش ــرت م ــفر آخ س
نمــود پیــش زن و فرزنــد خــود رفــت بــا همــه آنهــا نیــز وداع 
کــرد بچــه کوچکــی داشــت کــه بســیار مــورد عاقــه اش بــود، 
دامــن پیراهــن حضــرت موســی )ع( را گرفــت و زار زار گریــه 
ــد شــروع  میکــرد حضــرت موســی نتوانســت خــودداری کن
بــه گریــه کــرد خطــاب رســید موســی اکنــون کــه پیــش مــا 
ــروردگارا  ــرد پ ــرض ک ــی ع ــه میکن ــدر گری ــرا اینق ــی چ میآئ
ــیار  ــا بس ــه آنه ــون ب ــم چ ــه میکن ــم گری ــه های ــطه بچ بواس
مهربانــم. خطــاب رســید موســی! بــا عصــای خــود بــه دریــا 
بزن.حضــرت موســی )ع( عصــا را بــه دریــا زد شــکافته شــد 
ــی را در دل  ــرم ضعیف ــت. ک ــان گش ــفیدی نمای ــنگ س و س
ســنگ مشــاهده کــرد کــه بــرگ ســبزی بــر دهــان داشــت و 
مشــغول خــوردن بــود. خداونــد خطــاب کــرد کــه موســی! در 
میــان ایــن دریــا و دل ایــن ســنگ، کرمــی بــه ایــن ضعیفــی 
ــم.  ــوش میکن ــو را فرام ــال ت ــا اطف ــم آی ــوش نمیکن را فرام
آســوده خاطــر بــاش مــن آنهــا را نیکــو حافظــم. موســی )ع( 
ــده. او را  ــام ب ــود را انج ــت خ ــت مأموری ــوت گف ــک الم بمل

قبــض روح نمــود.

فامیل خدا
کودکــی بــا پاهــای برهنــه بــر روی برفهــا ایســتاده بــود وبــا 
نــگاه همــراه حســرت و انــدوه بــه ویتریــن فروشــگاهی نــگاه 
مــی کــرد و از ســرمای زیــاد میلرزیــد و پاهایش را از ســرما از 
روی زمیــن جابجــا مــی کرد.خانمــی در حــال عبــور او را دیــد 
و بــه داخــل فروشــگاه بــرد و برایــش لبــاس و کفــش خریــد 
و گفــت: مواظــب خــودت باش.کــودک کــه حــاال احســاس 
گرمــا مــی کــرد و دیگــه نمیلرزیــد و لبــاس هــای تــو تنشــو 
ــم شــما  ــود، پرســید: ببخشــید خان دو دســتی بغــل کــرده ب
ــط  ــن فق ــه م ــخ داد: ن ــد زد و پاس ــتید؟ زن لبخن ــدا هس خ
یکــی از بنــده هــای خــدا هســتم . کــودک گفت:مــی دانســتم 

بــا او نســبت داریــد.

عامل پوسیدگی دندان
 اگــر شــما بــه خمیــر دنــدان عــادت کردیــد 

کاشمر
:مصیب نعمتی

ونمــی توانیــد آن راکناربگذاریــد دنــدان 
هــای خــود را بعــد ازمســواک زدن حتمــأ بــا آب نمــک 

مسواک بزنید.
    روش ازبین بردن جرم دندان

برای ازبین بردن جرم دندان اعمال زیر راانجام دهید
ــه آب  ــد 2-ب ــاده نمایی ــوان آب نمــک  آم ــک لی ــدار ی  1-مق
نمــک هــای تهیــه شــده یــک قاشــق چــای خــوری ســرکه 
ــرکه  ــه باس ــی ک ــداری آب نمک ــه کنید.3-مق ــیب  اضاف س
ــوب  ــد وباچ ــود بریزی ــان خ ــل ده ــده؛  درداخ ــوط ش مخل
مســواک خــود مســواک بزنیــد.4- شستشــوی دنــدان خــود 
را بــا آب نمــک وســرکه هــر  مــاه دو بــار انجــام دهید .بــه این 
ــدان هــای ســفید مرتبــی خواهیــد داشــت  ترتیــب شــما دن
ــم  ــت.زکات عل ــد داش ــازی نخواهی ــک نی ــدان پزش ــه  دن وب

ــه الســام .  نشــرآن اســت امــام علــی علی
اجرکم عندهللا

خانه ای که از اثاث خالی ماند
ــارک  ــی از پ ــا و در یک ــواب ه ــن خ ــان دود و دم کارت در می
هــای تهــران بــه دنیــا مــی آیــد. ســجاد در یکــی از روزهــای 
ســرد پاییــز چشــمانش را بــه روی ایــن دنیــا بــاز می کنــد. در 
همــان روزهــای ابتدایــی زندگــی اش بــه خاطــر ســردی هــوا، 
نفــس هایــش بــه شــماره مــی افتنــد و پــدر از تــرس مــردن 
نــوزادش بــرای کمــک راهــی خانــه پــدری مــی شــود. خانــه 
ای کــه دیگــر پــدری در آن نیســت و مدتــی اســت کــه فــوت 
کــرده و مــادر بــه تنهایــی بــار خانــه را بــه دوش مــی کشــد.

از مــادر طلــب کمــک مــی کنــد. مــادر کــه مدتهاســت خبــری 
از پســرش نداشــته، سراســیمه بــه همــراه فرزنــدش راهــی 

پارکــی مــی شــود کــه نــوزاد در آنجــا بــه دنیــا آمــده اســت.
مــادر بــا نــوزادی مواجــه مــی شــود کــه بــه ســختی نفــس 
ــدر و  ــه پ ــرد.از آن پــس ن ــا خــود مــی ب مــی کشــد و او را ب
ــی  ــن طــور م ــد و ای ــادر ســراغی از ســجاد نمــی گیرن ــه م ن
شــود کــه سرپرســتی نــوزاد را مــادر بــزرگ برعهــده مــی گیرد.

ــدارد در  ــاعدی ن ــدان مس ــی چن ــت مال ــود وضعی ــه خ او ک
همــان روزهــای ابتدایــی زندگــی ســجاد بــرای عــوض کــردن 
خــون نــوزاد و پیگیــری مراحــل درمــان او بیمارســتان هــای 
ــا  ــذارد ت ــی گ ــری پشــت ســر م ــس از دیگ ــی پ شــهر را یک
ــوزاد  ــون ن ــردن خ ــوض ک ــا ع ــود ب ــی ش ــق م ــه موف اینک
ــاره ببخشد.ســجاد و  ــه او زندگــی دوب ــد شــده ب ــاد متول معت
ــا  ــه تنه ــن نمــوری ک ــان در زیرزمی ــزرگ از همــان زم ــادر ب م
35 متــر داشــت زندگــی خــود را آغــاز مــی کننــد و پــس از 
مدتــی خبــر مــی رســد کــه پــدر و مــادر نــوزاد بــه جــرم حمــل 
مــواد مخــدر، زندانــی شــده. روزهــای مادربــزرگ و ســجاد بــا 
همــه ســختی هــا در زیــر زمیــن اجــاره ای کــه پــول پیــش 
ــه  ــا اینک ــی گذشــت ت ــد م ــرده بودن ــن ک ــن تامی آن را خیری
صاحــب خانــه اعــام مــی کنــد کــه بایــد خانــه را تــرک کننــد.

ســجاد اکنــون 6 ســاله اســت و قــرار اســت کــه امســال راهی 
پیــش دبســتانی شــود.زهرا، مــادر بــزرگ ســجاد کــه اکنــون 
ــزرگ را ایفــا مــی کنــد  ــرای او نقــش مــادر، پــدر و مــادر ب ب
مــی گویــد کــه از 10 روزگــی ســجاد را بــه نیــش گرفتــه امــا 
دیگــر نمــی دانــد کــه بــا بــی ســرپناهی بایــد چــه کنــد.وی 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا بــه تشــریح سرگذشــت ســیاه 
فرزنــدش پرداختــه و مــی گویــد: فرزنــد مــن مدتــی بــود کــه 
بــه دام اعتیــاد گرفتــار شــده بــود وزمانــی کــه بــه خــودم آمدم 
ــرک  ــرای ت ــد. ب ــی کن ــرف م ــه مص ــدم او شیش ــه ش متوج
ــم نتیجــه ای  ــاش های ــا ت ــردم ام ــادی ک ــاش زی پســرم ت
در پــی نداشــت.مادر بــزرگ مــی افزایــد: پســر مــن بــا زنــی 
ــواد مخــدرش  ــود و م ــواد فــروش ب ــه م ــود ک آشــنا شــده ب
ــا  ــا ب ــی متوجــه شــدم آنه ــرد. زمان ــی ک ــداری م را از او خری
یکدیگــر ارتبــاط دارنــد کــه پســرم عقدنامــه خــود را بــا خــود 
ــا  ــد ب ــی خواه ــت م ــن گف ــه م ــان ب ــه آورد. آن زم ــه خان ب
»مرجــان« زندگــی کنــد و ســبک زندگــی او یعنــی »کارتــن 
خوابــی« را پذیرفتــه اســت.زهرا خانــم بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ســجاد پــس از تولــد مــی گویــد: ســجاد را زمانــی کــه 10 روزه 
بــود از مــادرش تحویــل گرفتــم. بــه ایــن خاطــر کــه از مــادری 
معتــاد بــه دنیــا آمــده بــود بایــد مراحــل تــرک را پشــت ســر 
مــی گذاشــت. بــا همــه ســختی هایــی کــه بــود هزینــه تــرک 
ــود  ــا خ ــوزاد را ب ــردم و ن ــت ک ــون او را پرداخ ــض خ و تعوی
بــه خانــه بردم.هیــچ منبــع درآمــدی نــدارم و مدتــی در یــک 
رســتوران کار مــی کــردم امــا بــه ایــن خاطــر کــه مجبــور بــودم 
ــاب و  ــا کب ــرم و در آنج ــا بب ــه آنج ــود ب ــا خ ــز ب ــجاد را نی س
ــش  ــجاد بی ــای س ــه ه ــد، ری ــی ش ــخ م ــاب طب ــه کب جوج
ــا  ــن کار را ره ــه ای ــدم ک ــور ش ــد و مجب ــیب دی ــش آس از پی
کنــم. دود بــرای ســجاد ســم مهلکــی بــود و نمــی توانســتم 
بیــش از ایــن ســامت نــوه ام را بــه خطــر بیاندازم.مشــکات 
ســجاد و مــادر بــزرگ بــه انــدازه ای زیــاد هســتند کــه شــاید 
مواجــه بــا یکــی از آنهــا هــم یــک خانــواده را از حالــت عــادی 
خــارج کند.آنهــا زیرزمیــن 35 متــری کــه در اختیــار داشــته 
ــد  ــار اســت و بای ــزرگ بیم ــادر ب ــد. م ــرده ان ــه ک ــد را تخلی ان
ــار  ــد. در کن ــن کن ــان ســجاد را تامی ــه ای ســنگین درم هزین
آن وســایل اصلــی خانــه فروختــه شــده و ســجاد هــم هنــوز 
ــام نشــده اســت.  ــه پیــش دبســتانی ثبــت ن ــرای رفتــن ب ب
زیــرا مــادر بــزرگ تــوان پرداخــت مبلــغ درخواســتی مدرســه 

را نداشــته اســت.
ــه کار مــی شــویم.  ــواده دســت ب ــن خان ــه ای ــرای کمــک ب ب
ســرانجام پــس از تــاش فــراوان، بــا خیــری رو بــه رو مــی 
شــویم کــه مــی پذیــرد بخشــی از هزینــه اجــاره خانــه ســجاد 
ــون  ــی، 10 میلی ــی روح ــد. عل ــت کن ــزرگ را پرداخ ــادر ب و م
تومــان از هزینــه اجــاره خانــه را تقبــل مــی کنــد و مابقــی آن 
از محــل اجــاره خانــه قبلــی کــه خیرهــا پرداخــت کــرده بودنــد 

تامیــن مــی شــود.
اکنــون اصلــی تریــن مشــکل خانــواده، بحــث درمــان ســجاد، 
ــه  ــباب و اثاثی ــه اس ــتانی و البت ــش دبس ــام او در پی ــت ن ثب

خانــه ای اســت کــه قــرار اســت اجــاره شــود.
ــت  ــرار اس ــه ق ــتند ک ــحال هس ــجاد خوش ــزرگ و س ــادر ب م
ســرپناهی جدیــد در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد امــا مشــخص 
ــت روی  ــرار اس ــوند ق ــه ش ــن خان ــه وارد ای ــت روزی ک نیس
ــدام  ــه روی ک ــانده و ب ــح رس ــه صب ــب را ب ــرش ش ــدام ف ک

ــد. ــخ کنن ــرای خــوردن طب ــی ب اجــاق گاز غذای

مهمتریــن محــل اثــر مــواد مخــدر بــر مغــز اســت. در مغــز 
گیرنــده هایــی وجــود دارد كــه ایــن مــواد بــر آنهــا اثــر مــی 

. كنند
    این گیرنده ها به ۳ گروه تقسیم می شوند:

1( اثــر مــواد مخــدر بــر گــروه اول ســبب تنظیــم و كاهــش 
احســاس درد، كاهــش فعالیــت مركــز تنفــس، یبوســت 
و اعتیــاد مــی شــود.2( اثــر مــواد مخــدر برگیرنــده هــای 
دوم ســبب كاهــش احســاس درد، افزایــش حجــم ادرار 

و ایجــاد حالــت آرامــش مــی شــود.3( اثــر موادمخــدر بــر 
گیرنــده هــای گــروه ســوم ســبب كاهــش احســاس درد 
مــی شــود.حدود بیســت و پنــج ســال پیــش مشــخص 
شــد كــه در بــدن انســان مــوادی شــبیه موادمخــدر 
ــام  ــه ن ــا ب ــن آنه ــد مــی شــود كــه مهمتری ــن[ تولی ]مرفی
ــه طــور طبیعــی  ــن هــا اســت. ب ــن هــا و آنكفالی آندورفی
وقتــی بــدن دچــار آســیب هــای دردزا و حــوادث ناراحــت 
كننــده مــی شــود مغــز ایــن مــواد را ترشــح مــی كنــد و 

ــی مــی شــود. ســبب كاهــش احســاس درد و ناراحت
    اثر مواد مخدر بر روی سیستم پاداش

در شــرایط معمولــی وقتــی بشــر از انجــام دادن كاری 

لــذت ببــرد و بــه عبارتــی دیگــر پــاداش بگیــرد، از مناطــق 
ــی  ــن و نوراپ ــم دوپامی ــه اس ــوادی ب ــز او م ــی مغ پایین
نفریــن ترشــح مــی شــود و بــر روی قشــر و ســایر مراكــز 
حیاتــی آن اثــر مــی كنــد و احســاس لــذت و پــاداش بــه 
او دســت مــی دهــد و ســعی در تكــرار آن عمــل دارد. یكــی 
ــار مهــم مــواد مخــدر فعــال كــردن همیــن سیســتم  از آث
اســت. بنابرایــن كســانی كــه یــك بــار بــا ایــن مــواد آشــنا 
مــی شــوند چــون سیســتم پــاداش در مغــز آنهــا تقویــت 
شــده، تمایلــی شــدید بــه تكــرار مصــرف آنهــا پیــدا مــی 

كننــد.
از بیــن مــواد مخــدر هروئیــن خیلــی راحــت تــر در چربــی 

حــل مــی شــود.
 مغــز انســان مقــدار زیــادی چربــی دارد، بنابرایــن در 
ــس از  ــن پ ــتقات آن، هروئی ــن و مش ــا مرفی ــه ب مقایس
ــی  ــر م ــز اث ــری روی مغ ــاه ت ــان كوت مصــرف در طــی زم
ــار پــاداش دهنــده و خوشــی آور و ضــد  كنــد بنابرایــن آث
ــاك  ــتقات تری ــه از مش ــن ك ــری دارد. كدئی ــریع ت درد س
ــده و  ــذب ش ــوارش ج ــتم گ ــانی در سیس ــه آس ــت ب اس
ــه مرفیــن مــی شــود. در یــك مطالعــه  ــدن تبدیــل ب در ب
روشــن شــده كــه در معتــادان، یكــی از آثــار مصــرف مــواد 
 مخــدر كاهــش جریــان خــون در بعضــی از نواحــی مغــز 

است.

تاثیرات مواد مخدر بر بدن

    چرا کودکان به خواب کافی نیاز دارند؟
جثــه ی کوچــک کــودکان بــرای رشــد کــردن و ســالم مانــدن 
ــدن،  ــاز دارد. در زمــان خــواب ماهیچه هــای ب ــه خــواب نی ب
ــژه ی ماهیچه هــای قلــب بازســازی می شــوند. خــواب  به وی
در کنتــرل ســیگنال های گرســنگی نقــش دارد و بــا تنظیــم 

ــه حفــظ وزن کــودک کمــک می کنــد. ایــن ســیگنال ها، ب
  تقویت حافظه

خــواب کافــی بــا افزایــش قــدرت حافظــه، مانــع فراموشــی 
ــر  ــرد بهت ــری و عملک ــری در یادگی ــل موث ــود و عام می ش
دانش آمــوزان در مدرســه اســت. بــه گفتــه ی پروفســور 
ــات  ــکی مطالع ــز پزش ــس مرک ــیدا )Kushida( رئی کوش
ــای  ــر رمزگذاری ه ــواب ب ــتنفورد: »خ ــگاه اس ــواب دانش خ
هیپوکامــپ و تثبیــت حافظــه تاثیــر می گــذارد.«؛ هیپوکامــپ 
بخشــی از دســتگاه لیمبیــک مغــز اســت و نقــش مهمــی در 

ــد. ــا می کن ــری ایف یادگی
ــبانه روز  ــواب در ش ــزان خ ــه می ــه چ ــما ب ــد ش     فرزن

ــاز دارد؟ نی
میــزان خــواب کافــی بــا توجــه بــه ســن فرزندتــان متغیــر 
اســت. کــودکان نوپــا بــه 11 تا 14 ســاعت خواب در شــبانه روز 
ــزان  ــن می ــال ای ــج س ــا پن ــه ت ــودکان س ــد. در ک ــاز دارن نی
کاهــش می یابــد و بــه 11 تــا 13 ســاعت می رســد. کــودکان 

6 تــا 13 ســاله بایــد ۹ تــا 11 ســاعت در شــبانه روز بخوابنــد و 
۸ تــا10 ســاعت خــواب بــرای نوجوانــان کافــی اســت.

ــه  ــودک ب ــرت زدن ک ــاح چ ــه اص ــا ب ــروزی ی ــواب نیم خ
میــزان خــواب شــبانه ی او بســتگی دارد. همانطــور کــه گفتــه 
ــاز دارد  ــه 14 ســاعت خــواب نی ــا ب ــا تقریب ــودک نوپ شــد ک
ــرت در  ــا چ ــت، ب ــاعت اس ــبانه ی او ۸ س ــواب ش ــر خ و اگ

ــد. ــن کن ــدار را تامی ــن مق ــد ای ــه ی روز می توان میان
ــود.  ــف می ش ــالگی متوق ــن 5 س ــروزی در س ــرت نیم چ
ــواب  ــه خ ــان ب ــن همچن ــن س ــما در ای ــودک ش ــر ک و اگ
نیمــروزی نیــاز دارد، بایــد ســاعت خواب شــبانه ی او بیشــتر 
شــود و زودتــر بــه رختخــواب بــرود. همچنیــن خــواب 
نیمــروزی نوجوانــان نیــز، نشــانه ی کمبــود خــواب شــبانه ی 

ــا اســت. آنه
    آیا باید زمان بازگشایی مدارس تغییر کند؟

ســاعت شــروع مــدارس همیشــه موضــوع بحث برانگیــزی 
میــان والدیــن و اولیــای مدرســه بــوده اســت. در شــرایطی 
ــاز  ــاعت ۷ آغ ــوال از س ــدارس معم ــح م ــیفت صب ــه ش ک
ــدار  ــب بی ــاعت 11 ش ــا س ــان ت ــب نوجوان ــود و اغل می ش
ــدارد.  ــا وجــود ن ــدن آنه ــرای خوابی ــی ب ــان کاف هســتند، زم
ــان خــواب نوجــوان  ــه زم ــر ب ــر مــدارس اگ بازگشــایی دیرت
کمــک کنــد می توانــد باعــث عملکــرد درســی بهتــر او شــود. 

نتایــج یــک مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه ســرما باعــث 
تســهیل تبدیــل چربــی ســفید بــه چربــی قهــوه ای مــی 
شــود. بیشــتر پســتانداران از جملــه انســان هــا دارای 
ــه  ــتند ک ــوه ای هس ــی قه ــفید و چرب ــی س ــوع چرب دو ن
برخــی اوقــات از آنهــا بــه ترتیــب بــه عنــوان چربــی بــد و 
چربــی خــوب یــاد مــی شــود.یک مطالعــه جدیــد نشــان 
مــی دهــد کــه دانســتن تفــاوت هــای میــان ایــن دو نــوع 
چربــی مــی توانــد بــه مــردم در کاهــش وزن کمــک کنــد.
ــی  ــق حرارت ــک عای ــوان ی ــه عن ــی ب ــال چرب ــن ح در عی
عمــل مــی کنــد و درجــه حــرارت بــدن را ثابــت نــگاه مــی 
دارد. ایــن الیــه نــازک از چربــی بیشــتر بــر روی شــکم و 
ران مشــهود اســت؛ در افــراد ســالم چربــی ســفید بیــش 
ــد.  ــی ده ــکیل م ــدن را تش ــد از وزن ب ــا 25 درص از 20 ت
ایــن در حالــی اســت کــه فراوانــی چربــی قهــوه ای کمتــر 
اســت و ایــن نــوع چربــی مــی توانــد گرمــا تولیــد مــی کند 
ــری مــی  ــا کال ــرژی ی ــا ســوزاندن ان ــب ب ــن ترتی ــه ای و ب
ــی  ــه چرب ــد.از آنجاییک ــرم کن ــدن ســرد را گ ــک ب ــد ی توان
ــوع  ــن ن ــت، ای ــری اس ــوزاندن کال ــه س ــادر ب ــوه ای ق قه
ــت.  ــش وزن اس ــرای کاه ــت ب ــروی مثب ــک نی ــی ی چرب
ــا  ــفید ب ــی س ــش چرب ــه افزای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش وزن  ــا افزای ــه ب ــت بلک ــاط نیس ــش وزن در ارتب کاه

و چاقــی در ارتبــاط اســت.اکنون محققــان راهــکار ســاده 
ای عنــوان مــی کننــد بــه ایــن صــورت کــه بــا اعمــال یــک 
ــرای  ــی ســفید ب ــره هــای چرب ــر روی ذخی ــخ ب کیســه ی
30 دقیقــه مــی تــوان رونــد ســوزاندن چربــی بــه اصطــاح 
قهــوه ای و کاهــش وزن را تحریــک کــرد. در ایــن مطالعــه 
محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کنتاکــی در آمریــکا 
ــه  ــا زمانیک ــه آی ــد ک ــوع پرداختن ــن موض ــی ای ــه بررس ب
ــی  ــد توانای ــرار مــی گیرن بزرگســاالن در معــرض ســرما ق
ــا  ــد ی ــوه ای را دارن ــی قه ــه چرب ــی ســفید ب ــل چرب  تبدی

خیر.
ــر  ــی در براب ــیار خوب ــاع بس ــوه ای دف ــی قه ــت چرب  باف
ــد  ــی کن ــک م ــدن کم ــه ب ــت ب ــن باف ــت. ای ــی اس چاق
ــت  ــه باف ــه ب ــه جــای اینک ــی را ب ــای اضاف ــری ه ــا کال ت
اضافــی چربــی تبدیــل کنــد، بســوزاند. محققــان بــا 
ــاران متوجــه شــدند  ــی بیم ــی از چرب ــه های ــن نمون گرفت
کــه در نمونــه هــای چربــی شــکم و ران در فصــل زمســتان 
عائــم بیشــتری از قهــوه ای شــدن دیــده مــی شــود تــا 
در فصــل تابســتان.محققان بــر اســاس نتایــج حاصــل از 
ایــن مطالعــه حــدس مــی زننــد کــه درجــه حــرارت هــای 
ســرد باعــث تســهیل تبدیــل چربــی ســفید بــه قهــوه ای 

مــی شــود.

سرما عامل الغری استنکاتی در مورد خواب کودکان

وطــــــــــن كـیـمـیـــــــــای  كثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامكــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــركـــــــــــز
ــر ، جنـــب كــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الكتــرونیـــــكـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــكـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2


