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پیام تبریک شهردار بهارستان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

 بسم رّب الشهدا  و الصدیقین
یادآور  شهادت هاست.  و  رشادت ها  شهامت ها،  افتخارات،  یادآور  مقدس،  دفاع 
مردانی که مردانگی آفریدند. نام  آشناترین واژه در قاموس حماسه  های عزت آفرین 
ایران است که خاطرات دالوری های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده 
ایران هرگز به منظور فزون خواهی و قدرت طلبی وارد عرصه جنگ  و خواهد ماند. 
 نشد؛ بلکه روحیه حمیت و غیرت فرزندان این آب و خاک بود که به تأسی از موال 
الذله«  مّنا  »هیهات  شعار  تحقق  در  علی)ع(  بن  حسین  حضرت  ساالرشان  و 
کوشیدند تا هرگز تسلیم ننگ و ذّلت و زبونی نشوند و از کیان و حیثیت اعتقادی 

خود دفاع کنند.
یکی از ثمرات بزرگ دفاع مقدس، فرهنگ سازی است. در دفاع مقدس جوانان و رزمندگان اسالم با از خودگذشتی ها و ایثارگری های 
دیگر  و مسائل  فرهنگی همه جریان ها  ارزشی  و  ارزشی  فرهنگی  عنوان  به  و شهادت  ایثار  نهادند که  بنیان  را  مرامی  و  آیین   خود، 

را تحت الشعاع قرار داده است. دفاع مقدس، زمینه ساز فرهنگ مقدسی شد که طریق اتصال به ملکوت را هموار کرد.
دفاع مقدس احیاکننده خودباوری مردمی بود که آنان بار دیگر با اعتماد به نفس، تار و پود اسارت وابستگی را گسستند و با تالش و 
همت، حركت قطار پيشرفت و توسعه ايران اسالمی را به واسطه نهضت تولید علم، شدت بخشیدند و قله های رفیع علم و دانش را فتح 
کردند تا شاهد عّزت و عظمت کشورشان باشند. فرارسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت 
ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم و قرآن است را به ساحت مقدس حضرت 
بقیة ا... االعظم)عج( و ملت شهیدپرور ایران اسالمی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق ادامه راه شهیدان جنگ تحمیلی 

را  برای خود و همگان مسألت می کنم.                                                                                                                                                      مهدی فاتحی
 شهردار بهارستان

حماسه هشت سال دفاع مقدس گرامی باد

 فاتح جام حذفی 
از ذوب آهن حذف شد
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یادداشتسرمقاله  

دادســتان کل کشــور گفــت: همان طــور کــه دادســتان 
ــردم در فضــای  ــوق م ــظ حق ــت و حف مســئول امنی
ــردم  ــت م ــوق و امنی ــد از حق ــت، بای ــی اس حقیق
ــی  ــه گاه ــد ک ــت کن ــز مراقب ــازی نی ــای مج در فض
ــنا ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــدا می کن ــت پی ــیار اهمی  بس
 حجت االســام و المســلمین محمدجعفــر منتظــری
 در جلســه تودیــع و معارفــه دادســتان بیرجنــد

ــتر  ــه بس ــی ک ــن مؤلفه های ــی از مهم تری ــت: یک گف
مناســبی بــرای رشــد و پیشــرفت همه جانبــه کشــور 
بــه وجــود مــی آورد، امنیــت اســت. وی اظهــار کــرد: 
اگــر امنیــت پایــدار در کشــور وجــود نداشــته باشــد 
بی شــک اقتصــاد، علــم و... پیشــرفت نخواهــد 
کرد.ایــن امنیــت بــه برکــت خــون شــهدا و فــداکاری 
ــا وجــود  ــی در کشــور م ــی  و انتظام نیروهــای نظام
دارد و در ســایه آن می توانیــم قدم هــای مفیــدی 
ــا  ــمن ب ــروزه دش ــه داد: ام ــری ادام ــم. منتظ برداری
ــه  ــه کشــورمان را دارد و ب نفــوذ، قصــد آســیب زدن ب
همیــن جهــت اســت کــه رهبــر معظــم انقاب بســیار 
بــر موضــوع نفــوذ تأکیــد دارنــد و هــدف دشــمن از 
نفــوذ نیــز دور کــردن مــردم از هویتــی اســت کــه این 

ــه وجــود آورده اســت. عــزت را برایشــان ب
دادســتان کل کشــور اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن 
وظایفــی کــه دادســتان ها بــر عهــده دارنــد، صیانــت 
زیــادی  مصادیــق  اســت کــه  عامــه  حقــوق  از 

می تــوان بــرای آن نــام بــرد و دادســتان در تک تــک 
ــد. ــدا کن ــد ورود پی ــات می توان ــن موضوع ای

ــان  ــازی بی ــای مج ــت فض ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
 کــرد: همان طــور کــه دادســتان مســئول امنیــت 
ــهر  ــی ش ــای حقیق ــردم در فض ــوق م ــظ حق و حف
ــای  ــردم در فض ــت م ــوق و امنی ــد از حق ــت، بای اس
ــد کــه گاه بســیار اهمیــت  ــت کن ــز مراقب مجــازی نی
ــد:  ــادآور ش ــور ی ــتان کل کش ــد. دادس ــدا می کن پی
امــروزه مــا بــه دنبــال ایــن موضــوع هســتیم کــه در 
فضــای مجــازی نیــز امنیــت مــردم را تأمیــن کنیــم؛ 
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت آســیب های فراوانــی 

ــردم خواهــد شــد. متوجــه م

ــل درخواســت های  ــی، دلی ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
مکــرر آمریکایی هــا بــرای مذاکــره بــا ایــران دربــاره تحــوالت 
منطقــه را احســاس خطــر آن هــا مبنــی بــر شکســت 
پنهــان  حمایــت  و  خوانــد  محاسباتشــان  و   برنامه هــا 
ایــن گفت وگــو  مانــع  را  تروریســم  از  آن هــا  آشــکار  و 

برشــمرد.
 شــمخانی افــزود: بیــش از 350 روز مقاومــت مــردم آبــادان

جنگــی پیــش از جنــگ اســت کــه بایــد ابعــاد مختلــف آن 
واکاوی و تحلیــل شــود؛ چــرا کــه ایــن ایســتادگی ارزشــمند 
موجــب ناکامــی  نقشــه حملــه صــدام و عــدم تحقــق اهداف 

او و دشــمنان ملــت شــد.
دریابــان علــی شــمخانی بــا بیــان اینکــه برخــی ایــن ســؤال 
ــگ  ــهر، جن ــس از خرمش ــرا پ ــه چ ــد ک ــرح می کنن را مط
ادامــه یافــت، تصریــح کــرد: در صــورت رهایــی جنــگ بایــد 
ــت  ــرا فرص ــه چ ــم ک ــخ می دادی ــروز پاس ــؤال را ام ــن س ای
تجدیــد قــوا بــه صــدام بــرای تجهیــز و حملــه مجــدد داده 
شــد و تجربــه حملــه صــدام پــس از قطعنامــه 598 و حمله 
ــه هــدف  ــد ک ــد می کن ــن مســئله را تأیی ــز ای ــت نی ــه کوی ب
صــدام، اســتمرار جنــگ بــرای دسترســی بــه دریــا از طریــق 

خوزســتان یــا کویــت بــود.
بــرای  آمریکایی هــا  مکــرر  درخواســت های  دلیــل  وی 
مذاکــره بــا ایــران در موضــوع تحــوالت منطقــه را احســاس 
خطــر آن هــا مبنــی بــر شکســت برنامه هــا و محاسباتشــان 

دانســت و تأکیــد کــرد: امــا نکتــه ای کــه مانــع از گفت وگــو 
ــا  ــکار آن ه ــان و آش ــت پنه ــت، حمای ــده اس ــکا ش ــا آمری ب
از دولت هــا و گروه هایــی اســت کــه مســتقیما موجــب 

ــوند. ــم می ش ــت تروریس تقوی
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا تأکیــد بــر بی اعتمــادی 
ــای  ــرر، رویکرده ــای مک ــای بدعهدی ه ــر مبن ــکا ب ــه آمری ب
دوگانــه و منافــع متضــاد آن هــا بــا انقــاب اســامی  افــزود: 
مهم تریــن عامــل قدرت ســاز و امنیت ســاز مــا کــه موجــب 
حفــظ کشــور از آســیب های گوناگــون و توطئه هــای خارجــی 
ــداکاری  ــرت و ف ــه، بصی ــت فقی ــت والی ــت، درای ــده اس ش
نظامــی  مختلــف  دســتگاه های  هوشــیاری  و   مــردم 

 و امنیتی در نظام اسامی  است.

عضــو جبهــه پایــداری می گویــد: بــا توجــه بــه رفتــار 
سیاســی دولــت یازدهــم، نــوع صف بنــدی سیاســی 
ــدا کــرده اســت؛ دیگــر عناویــن  ــر پی در کشــور تغیی
ــخ  ــدارد و تاری ــود ن ــی وج ــی و اصاح طلب اصولگرای

مصرفشــان گذشــته اســت.
دربــاره  هاشــمی   قاضــی زاده   سیدامیرحســین 
در  وحــدت  بــه  اصولگرایــان  نیــاز  و  ضــرورت 
ریاســت جمهــوری ســال 96 گفــت:  انتخابــات 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــه در انتخاب ــد جامع 20 درص
رأی  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  اســامی  و 
ــه  ــت ک ــن اس ــاوت ای ــا تف ــد؛ ام ــی می دهن سیاس
انتخابــات مجلــس شــورای  در  نامزدهــا  چــون 
ــاط  ــردم ارتب ــا م ــتقیم ب ــد مس ــامی  نمی توانن اس
ــای مرجــع رأی ســاز هســتند؛  ــد، گروه ه ــرار کنن برق
پررنگ تــر  و گروه هــا  احــزاب  نقــش  بنابرایــن 
ریاســت  انتخابــات  در  در حالــی کــه  می شــود. 
اســت  متفــاوت  رقابت هــا  جنــس   جمهــوری 
ــه  ــی ک ــاخص و معیارهای ــاس ش ــر اس ــردم ب و م
ــاب  ــه انتخ ــت ب ــتقیم دس ــد، مس ــر می گیرن در نظ

نامــزد می زننــد.
وی بــا اشــاره بــه بعضــی معیارهــای مدنظــر مــردم 
فرهنگــی  نــگاه  اقتصــادی،  برنامه هــای   افــزود: 
ــرد  ــوع رویک ــا ن ــی ی ــت داخل ــی، سیاس و اجتماع

ــی  ــه معیارهای ــل از جمل ــوزه بین المل ــا ح ــاط ب ارتب
ــا  ــک ی ــه ی ــدام از اقشــار جامع ــر ک ــه ه هســتند ک
ــوب خــود در  ــه را در انتخــاب نامــزد مطل ــد جنب چن

نظــر می گیرنــد؛ 
نــوع  انتخاباتــی،  بــر اســاس شــعارهای  پــس 
گفت وگوهــا، مناظــرات و آنچــه نامــزد از خــود بــروز 
ــد؛ در  ــه انتخــاب می زن ــه دســت ب ــد، جامع می ده
مجمــوع نقــش احــزاب و گروه هــا در انتخابــات 
یعنــی  می شــود؛  تضعیــف  جمهــوری  ریاســت 
بــه قــوت انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
  و انتخابــات شــوراهای اســامی  شــهر و روســتا

 نیست. خبرآناین

ــت  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــارف در پاس ع
درخصــوص اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: مطالبــات 
ــیاری از  ــل بس ــه دلی ــا ب ــت و م ــق اس ــه ح ــا ب ــان کام فرهنگی
ــم؛  ــق را  ادا کنی ــه ح ــات ب ــن مطالب ــتیم ای ــا نتوانس محدودیت ه
لــذا بخشــی از دالیــل اســتیضاح خواهان بــه ایــن مســائل مربــوط 
 می شــود. وی بخشــی از مشــکات وزارت آمــوزش و پــرورش 
را در رابطــه بــا مدیریــت آن دانســت و گفــت: بــا تعامــل می تــوان 
مشــکات را حــل کــرد؛ هــر چنــد اســتیضاح حــق طبیعــی 
ــه  ــگاه فراکســیون امیــد ب ــدگان اســت. عــارف درخصــوص ن نماین
اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: شــرایط کشــور طــوری 
اســت کــه مســائل بایــد بــا تعامــل بــا دولــت حــل شــود؛ هــر چنــد 
بحــث اســتیضاح هیــچ فــردی در فراکســیون امیــد منتفــی نشــده 
اســت؛ لــذا در جلســات پیــش رو ایــن مســئله بــاز هــم بــه شــور 
گذاشــته خواهــد شــد. عــارف همچنیــن در پاســخ بــه ســؤال دیگــر 
ــوزش مرتضــوی  ــگاران در خصــوص عذرخواهــی و پ یکــی از خبرن
در قالــب نامــه نســبت بــه ادعاهــای اخیــرش گفــت: عذرخواهــی 
ــه در  ــه ریش ــت ک ــی اس ــا اخاق ــا، کام ــک خط ــیمانی از ی و پش
فرهنــگ اســامی  دارد؛ امــا در عیــن حــال ایــن عذرخواهــی منعــی 

ــی نیســت. ــی و قضای ــای حقوق ــر پیگیری ه ب
وی ادامــه داد: اگرچــه ایــن عذرخواهــی دیرهنــگام بــود، اما شــایان 

تقدیــر اســت و دادگاه بایــد نتیجــه را در ایــن خصــوص اعــام کند.

بدعهدی هــای  گفــت:  رئیس جمهــور  اجرایــی  معــاون 
بــا  را  برجــام  توافــق  رونــد  ســلطه طلب،  کشــورهای 
محدودیت هایــی مواجــه کــرده؛ امــا ایــن بدعهدی هــا 
ــد. ــم نمی کن ــده ک ــل آم ــه عم ــق ب ــزی از ارزش تواف چی

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی 
معاونــت اجرایــی رئیس جمهــور، محمــد شــریعتمداری 
ــومین  ــنبه در س ــوری روز ش ــی رئیس جمه ــاون اجرای مع
افزایــش  بــر  آن  تأثیــر  و  پخــش  صنعــت  کنفرانــس 
ــد  ــت: هرچن ــخنانی گف ــی س ــه ط ــامت جامع ــطح س س
توافــق  رونــد  ســلطه طلب،  کشــورهای  بدعهدی هــای 
برجــام را بــا محدودیت هایــی مواجــه کــرده، امــا ایــن 
بدعهدی هــا از ارزش توافــق بــه عمــل آمــده کــم نمی کنــد؛ 
زیــرا برجــام حاصــل ســال ها ایســتادگی ملــت ایــران 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــرداران عرص ــه س ــاش مجاهدان و ت
ــران اســت. وی افــزود: ایــن توافــق  جمهــوری اســامی  ای
نشــان از عقب نشــینی آشــکار و اساســی نظــام ســلطه 
ــران  ــه داد: ای ــوری ادام ــی رئیس جمه ــاون اجرای دارد. مع
ــرار دارد  ــود ق ــادی خ ــد اقتص ــه رش ــد رو ب ــون در رون  اکن
ــن  ــرد. ای ــتری می گی ــتاب بیش ــر روز ش ــد ه ــن رون و ای
ــده اســت. ــد را در دل صنعتگــران رویان ــه امی مســئله جوان

تأکید دادستان کل کشور بر حفظ حقوق مردم در فضای مجازی

شمخانی در سالروز شکست حصر آبادان عنوان کرد:
درخواست های مکرر آمریکایی ها برای مذاکره با ایران

عضو جبهه پایداری:

تاریخ مصرف اصولگرایی و اصالح طلبی گذشته است

عارف:
استیضاح هیچ فردی منتفی نشده است

شریعتمداری:
 بدعهدی های کشورهای سلطه طلب 

روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده

حتما بخوانید!
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هفته دفاع مقدس                          
ادامه از صفحه یک: 

                    
استاد دانشگاه

  محمدجواد قاسمی

هابیلیــان تاریــخ از آدم تــا خاتــم و از خاتــم تــا انتهــای 
ــر  ــد. کوث ــد ش ــیراب خواهن ــت س ــن حقیق ــخ از زالل ای تاری
 ایــن چشــمه و اوج فــواره آن در عاشــورا جلوه گــر شــد 
ــود  ــیفته خ ــذوب و ش ــی مج ــه گیت ــورائیان را در پهن و عاش

ــاخت. س
در ظلمت کــده عصــر ســکوالر و دهه هــای آخــر قــرن بیســتم 
نیــز جوانانــی بصیــر و روشــن ضمیر کــه قلبشــان ماالمــال از 
عشــق بــه معبــود بــود، بــه دنبــال مقتــدای شــجاع و قهرمــان 
خویــش کــه از نســل عاشــورا بــود، بــر ســر ایــن کوثــر معرفت 
گــرد آمدنــد  و تــرک ماســوی گفتنــد و جرعــه شــیرین 
ــه سرکشــیدند و چراغــی خورشــیدگونه در  شــهادت را الجرع

ایــن مــرز و بــوم برافروختنــد.
ــه  ــه بایــد خــود را ب اینــک مــا بازمانــدگان از آن قافلــه چگون
ــود  ــی، خ ــانیم و از تشــنگی و دلمردگ ــاب برس آن چشــمه ن
 را برهانیــم. آیــا آن چشــمه خشــکید؟ یــا ســاقی همــه 
ــان  ــورا در می ــل عاش ــی از نس ــا مقتدای ــرد؟ ی ــوش ک را فرام

ــت؟ نیس
نــه، هرگــز ایــن چشــمه خشــکیدنی نیســت؛ ســاقی همچنان 
ــر  ــد کم ــه بای ــم ک ــن مائی ــا. ای ــدا پابرج ــت و مقت ــی اس باق
همــت ببندیــم و دل از تعلقــات گسســته و پــای در رکاب نهاده 
ــت  ــار عدال ــن چشمه س ــترش ای ــوان در گس ــام ت ــا تم و ب
شــجره طیبــه و ارزش هــای آســمانی و دیــار وصــال بکوشــیم 
ــد  ــا را خواه ــدا آن ه ــه زودی خ ــه ب ــا از قومی ک ــیم ت و بکوش

آورد باشــیم کــه: 
ــد.  ــت دارن ــز او را دوس ــان نی ــی دارد و آن ــت م ــا را دوس آن ه
ــران ســختگیرند.  ــا کاف ــد و ب ــان و فروتن ان ــان مهرب ــا مؤمن ب
در راه خــدا جهــاد می کننــد و از ســرزنش هیــچ مامتگــری 
ــس  ــر ک ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــل اله ــن فض ــند. ای نمی هراس
ــده ــت. )مائ ــگر داناس ــد گشایش ــد و خداون ــد می ده  بخواه

آیه 54(
بکوشــیم از پیشــگامان ظهــور باشــیم و امنیــت را بــرای 
منتظــران فراهــم ســازیم و بــا طاغوتیــان بســتیزیم. نبــردی 
ــه  ــازماندهی بهین ــک س ــا ی ــم و ب ــامان دهی ــارن را س نامتق
ســاختاری منســجم را چونــان بنیانــی مرصــوص بــا حضــور 

ــازیم. ــا س ــن برپ ــتضعفان زمی ــی  مس تمام
هســته های حــزب هللا را بــرای گســترش فرهنــگ نــاب 
محمــدی)ص( تقویــت کنیــم. نهضــت تولیــد علــم و جنبــش 
به کارگیــری  مســاجد،  ســنگر  فعال ســازی  نرم افــزاری، 
بدانیــم  قطعــی خــود  وظایــف  از  را  پراکنــده   نیروهــای 
ــیجیان  ــه بس ــاش بی وقف ــترده و ت ــاد گس ــاعی و جه و مس

ــخ بســتاییم.  عاشــق را در گذشــته تاری
ــه  ــم ک ــیم و بدانی ــته باش ــن داش ــی یقی ــای اله ــه وعده ه ب
ــای  ــک، قله ه ــده نزدی ــام در آین ــان اس ــوده امامم ــه فرم ب
ــگ  ــا جن ــگ م ــرد. جن ــد ک ــح خواه ــان را فت ــدی جه کلی
اعتقــادی اســت و دفــاع همچنــان باقــی اســت. ان تنصــروا 

ــم ــت اقدامک ــم و یثب هللا ینصرک

اقتدار ملی                                       
 بــه بهانــه هفتــه دفــاع مقــدس و ارج 

استاد دانشگاه
سیدهاشم سادات پور

 نهــادن بــه مقــام شــامخ مجاهــدان 
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس.

تمامی حکومت هــا  بــرای  نیــروی مســلح          وجــود 
ــه  ــوق اولی ــروری و از حق ــری ض ــی، ام ــای سیاس و نظام ه
آن هاســت. در بیــن عوامــل تشــکیل دهنده قــدرت ملــی 
ــدی  ــگاه بلن ــلح از جای ــای مس ــا نیروه ــی، یقین ــر حکومت ه
برخــوردار هســتند و در معــادالت سیاســی و نظامــی  نقــش 
ــی ــدار  نظام ــزان اقت ــه می ــته ب ــد. بس ــده ای دارن  تعیین کنن

نظــام سیاســی آن حکومت هــا نیــز مقتدرتــر و پایدارتــر 
ــاز دولت هــا در حــوزه دفــاع از خــود یــا  خواهــد بــود. از دیرب
ــدام  ــدرت سیاســی و نظامــی  خویــش اق ــوذ ق توســعه و نف
ــش  ــام ارت ــه ن ــه ب ــازمان یافت ــه ای س ــکیل مجموع ــه تش ب
می کردنــد. اکنــون نیــز همــه کشــورها بــرای حفــظ و اســتمرار 
حاکمیــت خــود یــا نفــوذ قــدرت سیاســی، نظامــی، اقتصادی 
یــا فرهنگــی خویــش در دیگــر ملت هــا و دولت  هــا، در 
ــلح  ــای مس ــش و نیروه ــردن ارت ــه روز ک ــا و ب ــکیل، ارتق تش
ــش  ــن بخ ــرده و در ای ــراوان ک ــش ف ــاش و کوش ــود ت خ

ــد. ــی می نماین ــرمایه گذاری بزرگ ــه س ــدام ب اق
 متأســفانه در عصــر حاضــر بیشــتر نظام هــای ســلطه از ایــن 
ابــزار قــدرت، در راســتای منافــع خــود بــه هــر شــکل ممکــن 
اســتفاده می کننــد. برخــی از آن هــا بــه وســیله همیــن ابــزار 
و بــه دلیــل برخــوداری از یــک ایدئولــوژی ظالمانــه، حاکمیت 
ــع انســانی ــد و مناب ــه مخاطــره می افکنن  دیگــر کشــورها را ب

ــد  اقتصــادی، نظامــی  و حاکمیــت سیاســی ملت هــا را تهدی
ــد. ــارت می کنن ــا غ ی

در  اخیــر  دهه هــای  تحــوالت  و  تغییــر  بــه  توجــه  بــا 
بیــداری  نهضــت  و  اســام  حوزه هــای سیاســی جهــان 
امــت اســام و ایســتادگی و مقاومــت ایشــان در برابــر 
دشــمنان  اســت  طبیعــی  جهان خــواران،  جمعــی  اراده 
ــه  اســام تــاش گســترده ای را در جهــت تضعیــف اســام ب
ــی  ــه حق طلب ــری و اندیش ــتوانه فک ــن پش ــوان بزرگ تری عن
تمامــی  از  راســتا  ایــن  در  و  دهنــد  انجــام  مســلمانان 
رســانه ای  نظامــی  و  اقتصــادی،   ظرفیت هــای سیاســی، 
خــود اســتفاده کننــد؛ از طریــق رســانه های جمعــی بــه 
ــن  ــن مبی ــای دی ــوه دادن آموزه ــه جل ــق و وارون ــب حقای قل
 اســام بــه عنــوان دیــن خرافه پرســتی، مهــد تروریســم  
و محــور خشــونت  و شــرارت بپردازنــد. در شــیوه های تقابــل 
ــواره  ــان هم ــات بی امانش ــکان حم ــوک پی ــام گاه ن ــا اس ب
آیــات جهــاد و مجاهــدت مجاهــدان را نشــانه رفتــه اســت. 
بــه همیــن منظــور دیــده می شــود پــس از ســلطه  بــر 
ــول  ــر و تح ــای تغیی ــن گام ه ــامی، در اولی ــور های اس کش
ــگ  ــاد و فرهن ــات جه ــذف آی ــه ح ــدام ب ــود، اق ــن خ بنیادی
ــا از  ــد ت ــی می کنن ــز آموزش ــی مراک ــب درس ــهادت از کت ش
یک ســو مســلمانان را بــا یــک خــأ فکــری مواجــه و انگیــزه 
جهــاد و حق طلبــی را از آنــان ســلب کننــد و از ســویی دیگــر 
ــام  ــش را بــه ن ــاخته خوی ــزی دست س ــونت و خونری خش
مســلمانان و آموزه هــای قرآنــی ایشــان نســبت دهنــد.  
قــرآن کریــم در بــاب اهمیــت و ضــرورت توجــه امت اســامی 
 بــه مقولــه جهــاد، آیــات فراوانــی را فــرا روی ایشــان قــرار داده 
ــد متعــال در ســوره نســاء آیــه 95 در اهمیــت  اســت. خداون
ــَن  ــُدوَن ِم ــَتِوی اْلقاِع ــد: ال َیْس ــدان می فرمای ــاد و مجاه جه
ــبیِل  ــی  َس ــُدوَن ف ــَررِ َو اْلُمجاِه ــی الضَّ ــُر ُأولِ ــَن َغْی اْلُمْؤِمنی
ــُه اْلُمجاِهدیــَن ِبأَْموالِِهــْم  ــَل اللَّ ــِه ِبأَْموالِِهــْم َو َأْنُفِســِهْم َفضَّ  اللَّ
ــُه اْلُحْســنى   َو َأْنُفِســِهْم َعَلــى اْلقاِعدیــَن َدَرَجــًة َو کُاًّ َوَعــَد اللَّ
ــًا. ــرًا َعظیم ــَن َأْج ــى اْلقاِعدی ــَن َعَل ــُه اْلُمجاِهدی ــَل اللَّ َو َفضَّ

ــه و  ــرار گرفت ــن ق ــر قاعدی ــدان در براب ــرآن، مجاه ــگاه ق از ن
ــاداش  ــر و پ ــه اج ــدان ب ــروه، مجاه ــن دو گ ــه ای در مقایس
ــه، آیــه 19،  ــد. همچنیــن در ســوره توب عظیــم برتــری یافته ان
در مقــام مقایســه میــان بعضــی مناصــب اجتماعــی کــه گاه 
ــز تلقــی می شــده اند، ضمــن  ــراد مفاخره آمی ــرای برخــی اف ب
ــب  ــه مناص ــه این گون ــراد ب ــگاه اف ــوع ن ــب از ن ــار تعج  اظه
و مقایســه اشــتباه آن بــا مجاهــدت در راه خــدا، برتــری 
جهــاد و قتــال در راه خــدا را بــه مســلمانان گوشــزد می کنــد: 
ــْن  ــراِم کََم ــِجِد اْلَح ــاَرَة اْلَمْس ــاجِّ َو ِعم ــقاَیَة اْلح ــْم ِس َأَجَعْلُت
ــِه ال  ــبیِل اللَّ ــی  َس ــَد ف ــرِ َو جاَه ــْوِم اْلِخ ــِه َو اْلَی ــَن ِباللَّ آَم
الِمیــَن. )آیــا  ــُه ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم الظَّ ــِه َو اللَّ َیْســَتُووَن ِعْنــَد اللَّ
آب دادن بــه حاجیــان و آبادســازى مســجدالحرام را هماننــد 
ــدا و روز  ــه خ ــه ب ــد ک ــرار داده ای ــى ق ــل( کس ــان و عم )ایم
واپســین ایمــان آورده و در راه خــدا جهــاد کــرده؟! هرگــز ایــن 
ــروه ســتمکاران  ــزد خــدا یکســان نیســتند و خــدا گ  دو در ن
را هدایــت نمى کنــد(. قــرآن در فــرازی دیگــر، هــدف و 
غایــت جهــاد و مأموریــت مجاهــدان را تــرس و دلهــره 
ــد: َو  ــی می نمای ــان معرف ــدار ایش ــه و اقت ــمنان از هیمن دش
ــِل  ــاِط اْلَخْی ــْن ِرب ٍة َو ِم ــوَّ ــْن ُق ــَتَطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم وا َلُه ــدُّ َأِع
ــِه َو َعُدوَّکـُـْم ... . )انفــال-60( )و در برابــر  ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدوَّ اللَّ
 آن هــا آنچــه توانســتید از نیــرو )ى انســانى، ســاح هاى روز 
و هزینــه نبــرد( و اســبان بســته و آمــاده، آمــاده ســازید کــه 
ــمنان  ــود و دش ــمن خ ــدا و دش ــمن خ ــیله، دش ــن وس بدی
دیگــرى را غیــر آن هــا کــه شــما نمى شناســید، خداونــد آن هــا 
ــر حاکمــان و ســازمان های رزم  را مى شناســد، بترســانید.( ب
اســت کــه بــا الهــام از ایــن آیــت قرآنــی بــه تقویــت ِعــده و 
ُعــده خــود پرداختــه تــا بــه وســیله  تــرس و واهمــه ای کــه در 
دل دشــمن ایجــاد می کننــد، امــت اســامی  را بــرای همیشــه 
 از گزنــد طمــع دشــمن بیمــه نمــوده و بــا قــدرت بازدارندگــی

نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کنند.   
 امــام علــی)ع( در معرفــی نیروهــای مســلح و جنــود اســام  
ــهِ  ُحُصــوُن  ــِإْذنِ  اللَّ ــوُد ِب در نهج الباغــه می فرماینــد: ... َفاْلُجُن
یــِن َو ُســُبُل اْلَْمــِن َو َلْیــَس  ــزُّ الدِّ ــُوالَِة َو ِع ــُن اْل ــِة َو َزْی الرَِّعیَّ
ــه خواســت خــدا(   ــم ...  )لشــکریان ) ب ــُة ِإالَّ ِبِه ــوُم الرَِّعیَّ َتُق
ــزت  ــت و ع ــه شــکوه حاکمی ــد و مای ــای اســتوار مردمن دژه
ــود  ــا وج ــز ب ــردم ج ــایش م ــه آس ــا ک ــت راه ه ــن و امنی دی
ــام)ع( در  ــح ام ــان صری ــن بی ــود.( ای ــن نمی ش ــان تأمی آن
 ضــرورت و اهمیــت و ضــرورت وجــود ســربازان و لشــکریان

تلقــی حــذف یــا تضعیــف نیرو هــای مســلح بــه بهانــه 
رشــد و شــکوفایی اقتصــادی جوامــع را مــورد تشــکیک قــرار 
داده و درســت نقطــه مقابــل چنیــن اندیشــه خامــی ، وجــود 
مقتدرانــه مجاهــدان در عرصــه جهــاد و دفــاع از حــدود و ثغور 
کشــور و کیــان اســام را مایــه شــکوه حاکمیــت اســام، عزت 
دیــن و آســایش مســلمین بیــان می فرماینــد. چیــزی کــه از 
دیــد نافــذ فرماندهــی کل قــوا در ماقــات مجمــع فرماندهــان 
ــری  ــن تفک ــد و انتشــار چنی ــول نمان ــا ایشــان مغف  ســپاه ب

را اشتباه خواندند.

خبر سیاسی 

جلسه وزیر نفت با کارشناسان دفتر 
رهبری درباره قراردادهای نفتی

ــریح  ــم در تش ــس ده ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
رونــد بررســی قراردادهــای نفتــی در نشســت غیرعلنــی 
ــر  ــس حاض ــت در مجل ــر نف ــرد: وزی ــام ک ــس اع مجل
ــا ــن قرارداده ــد ای ــد عق ــریح فرآین ــن تش ــد و ضم  ش
ــتگاه های  ــرات دس ــادات و نظ ــه انتق ــیدگی ب ــوه رس نح
ــز بعضــی  ــس نی ــح داد و رئیــس مجل ــی را توضی نظارت
بازگــو کــرد  را  مطرح شــده  ایرادهــای  و  انتقادهــا  از 
 و نظــرات کارشناســی دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
را تشــریح کــرد. درنهایــت در جلســه ای بــا حضــور وزیــر 
نفــت و نماینــدگان دفتــر مقــام معظــم رهبــری، مســائل 
ــدان در آن  ــه منتق ــم ک ــاهد بودی ــد و ش ــدی ش جمع بن
مقطــع در ســکوت کامــل فرورفتنــد؛ امــا بافاصلــه پــس 
ــن  ــه ای ــود علی ــای خ ــر هجمه ه ــار دیگ ــه، ب از آن جلس

مســئله را آغــاز کردنــد.
ــامی   ــورای اس ــس ش ــد در مجل ــیون امی ــو فراکس عض
خاطرنشــان کــرد: بی شــک اســتفاده ابــزاری، تبلیغاتــی 
و سیاســی از مســائلی کــه سرنوشــت و رونــق اقتصــادی 
مملکــت بــه آن گــره خــورده در درازمــدت برخــاف 

ــود. ــی خواهــد ب ــح نظــام و منافــع مل مصال
او بــا بیــان اینکــه منتقــدان FATF می تواننــد همچــون 
ــی نظــرات  مخالفــان قراردادهــای نفتــی از مســیر قانون
خــود را مطــرح کننــد، گفــت: اینکــه وانمــود کننــد 
 رئیس جمهــور، وزرا و بــه  طــور کلــی دولــت تدبیــر 
و امیــد کــه بــا رأی قاطــع مــردم روی کار آمــده، تعهــدی 
بــه مــردم و وطــن ندارنــد و خائــن و وطن فــروش 

ــت. ــی اس ــت و غیراخاق ــتند، نادرس هس
ــی  ــادات غیرمنطق ــی از انتق ــه بعض ــاره ب ــا اش ــی ب رجب
مخالفــان FATF گفــت: منتقــدان می گوینــد در جریــان 
ــات  ــی، اطاع ــدام مال ــروه اق ــن کارگ ــه ای ــتن ب پیوس
ســری مملکــت بــه بیــرون درز می کنــد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه اساســا همــکاری بــا FATF یک همــکاری دو 
و چندجانبــه اســت و درصورتــی کــه اطاعاتــی جابه جــا 
ــای  ــات طرف ه ــس اطاع ــور عک ــه  ط ــا ب ــود، طبیعت ش

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــار م ــز در اختی خارجــی نی

بیاموزیــم  را  اعتــدال  بایــد  گفــت:   رئیس جمهــور 
ــده  ــط، تخریب کنن ــراط و تفری ــم خشــونت، اف و بدانی

 زندگــی امــروز و فــردای ماســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجت االســام حســن 
روحانــی روز شــنبه در مراســم بازگشــایی و آغــاز 
بهره بــرداری همزمــان  ســال تحصیلــی 96-95 و 
پرورشــی  و  ورزشــی  آموزشــی،  پــروژه  هــزار  از 
تــاش بایــد  داشــت:  اظهــار  کشــور   در سراســر 

 کوشــش، امیــد تدبیــر و اعتدالمــان را از مدرســه آغــاز 
کنیم.

 روحانــی اظهــار داشــت: بی تردیــد آینــده کشــور
توســط کار، کوشــش، مهــارت و علــم و دانــش شــما 
دانش آمــوزان، ســاخته می شــود و شــما هســتید 
ــان کشــور  ــه و کارآفرین ــران جامع ــده مدی ــه در آین ک
ــیر  ــما در مس ــت ش ــه دس ــور ب ــد و کش ــد ش خواهی

ــرد. ــرار می گی ــرفت ق ــی و پیش تعال
رئیس  جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه کاس درس بایــد 
ــودکان ــزود: ک ــر باشــد، اف ــه یکدیگ ــرام ب  کاس احت

ــی در  ــدای زندگ ــد از ابت ــا بای ــان م ــان و جوان نوجوان
ــاهد  ــه ش ــه و جامع ــپس در مدرس ــا و س خانواده ه

ــه شــخصیت خــود باشــند. ــرام ب احت
روحانــی خشــونت را بــه عنــوان مشــکل بــزرگ 
منطقــه و جهــان دانســت و ادامــه داد: در حالــی 

کــه شــما دانش آمــوزان، امــروز در یــک محیــط 
امــن درس خــود را در مــدارس آغــاز می کنیــد، 
ــوریه  ــد س ــورهایی مانن ــران در کش ــایگی ای  در همس
عــراق و یمــن، مــدارس ویــران شــده و دانش آمــوزان 
ــه خــاک و خــون  ــن کشــورها و دوستانشــان ب در ای
ــم  ــت تعلی ــان، فرص ــان آن ــده اند و معلم ــیده ش  کش

را از دست داده اند.
رئیس  جمهــور اظهــار داشــت: مــا بایــد بــه ایــن فکــر 
باشــیم کــه خشــونت تــا چــه حــد می توانــد محیــط 

 اجتماعــی، نوجوانــان و جوانــان و آینــده کشــورها 
را تهدید کند.

جنــگ  تنهــا  خشــونت  کــرد:  تأکیــد   روحانــی 
 و تــرور نیســت؛ بلکــه بی احترامــی  بــه یکدیگــر
و  برادرانــه  و  خواهرانــه  دوســتانه،  اخــاق  نبــود 
محــروم کــردن نوجوانــان از تحصیــل و مدرســه 
کار  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  کــردن  وادار  و 
اخــاق  چارچــوب  از  خــارج  رفتــار  و  پرزحمــت 
ــونت  ــز خش ــودکان نی ــا ک ــا ب ــامی  در خانواده ه  اس

است.
ــم  ــه ببینی ــن اســت ک ــم ای ــزود: مه ــور اف رئیس  جمه
می شــود  آغــاز  کجــا  از  بی اخاقــی  و  خشــونت 
ــرای  ــد و ب ــونت را می آموزن ــده ای خش ــه ع و چگون
ــتادگی  ــارزه و ایس ــونت مب ــا خش ــم ب ــه بتوانی اینک
ــی  ــه راه ــم و چ ــام دهی ــه کاری انج ــد چ ــم، بای کنی
وجــود دارد کــه کشــور، جامعــه و منطقــه مــا از 

ــود. ــوده ش ــونت آس خش
ــت:  ــوزان گف ــر از دانش آم ــش مه ــان پرس وی در بی
ســؤال مهــر امســال این چنیــن اســت کــه خشــونت از 
کجــا نشــأت گرفتــه اســت؟ چگونــه عده ای خشــونت 
بایــد  چگونــه  خشــونت  برابــر  در  می آموزنــد؟  را 

ــرد؟  ایســتادگی ک
دارای  جامعــه ای  و  کشــور  می توانیــم  چگونــه 
رحمــت اســامی  و نبــوی داشــته باشــیم؟ و چگونــه 
ــونت  ــان را از خش ــه و جه ــع منطق ــم جوام می توانی

برهانیــم؟
ــور ــر کش ــوزان سراس ــه دانش آم ــاب ب ــی خط  روحان
ادامــه داد: درخواســت مــن از شــما ایــن اســت 
کــه محیــط کاس، محیــط ســؤال باشــد و هرگــز از 
ســؤال کــردن شــرمنده نشــده و نهراســیم؛ چــرا کــه 
 آنچــه مــا را بــه پیشــرفت می رســاند، ســؤال درســت 

و دریافت پاسخ درست است. مهر

روحانی درمراسم آغاز سال تحصیلی:

خشونت، افراط و تفریط، تخریب کننده  زندگی امروز و فردای ماست

ــروز  ــت: ام ــات گف ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
کســی نمی توانــد جایــگاه ایــران را در جهــان نادیــده 
بگیــرد؛ زیــرا ایــن جایــگاه بــه قــدری رفیــع و توانمنــد 
آن  نادیده گرفتــن  قــدرت  دشــمنان  کــه   اســت 

را ندارند.
محمــود واعظــی روز شــنبه در آئیــن بازگشــایی 
دبیرســتان دخترانــه مهدیــه رجایــی شــهر کــرج 
گفــت: در بســیاری از مســائل از نــام ایــران بــه عنــوان 

ــود.  ــرده می ش ــام ب ــی ن ــل اصل راه ح
ــوری  ــر رئیس جمه ــفر اخی ــه داد: در س ــی ادام واعظ
ــم  ــن مه ــران، ای ــه ای ــت ب ــورک و در بازگش ــه نیوی  ب
جهــان  کشــورهای  همــه  کــه  کردنــد  تأییــد  را 
دنبــال  بــه  ناامنی هــا  و  مشــکات  حــل  بــرای 

راه حلــی از ســوی ایــران هســتند تــا ببیننــد بــا 
بــه حداقــل  را  ناامنــی  راهــکاری می تــوان   چــه 

رساند. 
ــرد:  ــار ک ــات اظه ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــه دلیــل اینکــه مردمــی  امــروز ایــران عزیــز اســت ب
  فکــور و رهبــری هوشــمند دارد کــه بــا همفکــری 
ــت و در  ــات مقاوم ــه نامایم ــر هم ــی در براب و همدل
ــارج از  ــه خ ــگاه ب ــدون ن ــی کشــور ب راه رشــد و تعال

ــد.  ــت می کنن ــران، حرک ــای ای مرزه
وی بیــان داشــت: اگــر در آینــده بخواهیــم کشــوری 
 داشــته باشــیم کــه اقتصــادش خودکفــا باشــد 
و جوانانــی عالــم بــا تــاش در راه دانش انــدوزی 
ــان  ــای دانش بنی ــب فعالیت ه ــد، در قال ــته باش داش

ــرد.  ــورت می گی ــم ص ــن مه ای
ایــن مســئول افــزود: در ایــران نــوآوری و پیشــرفت 
بــه دلیــل توانمندی هایــی اســت کــه جوانــان ایرانــی 
دارنــد و اگــر امــروز در نانــو در جهان پیشــتاز هســتیم 
 و جوانــان در بخش هــای مختلــف استعدادشــان 
ــه نمایــش گذاشــته اند، حاصــل تــاش معلمــان  را ب
ــن  ــه ای ــت ک ــگاهی اس ــی و دانش ــز آموزش در مراک

ــد.  ــه وجــود آورده ان تحــول را ب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ثــروت در دنیــای امــروز علــم 
و دانســتن اســت کــه نیــروی انســانی محوریــت آن 
را بــر عهــده دارد، اظهــار داشــت: در کشــور مــا ایــران 
علــم و دانــش یــک ارزش محســوب می شــود؛ زیــرا 
ــد دارد و  ــر آن تأکی ــواره ب ــام هم ــن اس ــن مبی دی
مقــام معظــم رهبــری و رئیس جمهــوری نیــز تــاش 
ــور  ــی کش ــای اصل ــی از نیاز ه ــه را یک ــن عرص در ای

می داننــد.

وزیر ارتباطات:  
دشمنان، قدرت نادیده گرفتن ایران را ندارند
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برنــج، بخــش مهمــی از جیــره غذایــی ایرانی هــا را تشــکیل 
ــن  ــا دارد. ای ــفره خانواره ــی در س ــش پررنگ ــد و نق می ده
چالش هــای  بــا  سال هاســت کــه  پرطرفــدار  محصــول 
ــی  ــت آب وهوای ــو وضعی ــک س ــت. از ی ــه رو اس ــادی روب زی
ــر از  ــه غی ــتان هایی ب ــج را در اس ــت برن ــکان کش ــران ام ای
اســتان های شــمالی نمی دهــد؛ امــا علی رغــم مشــکل 
ــزی  ــتان های مرک ــج در اس ــان برن ــی، همچن ــم آب ــزرگ ک ب
ــا کشــت  ــه اخطاره ــا وجــود هم ــان ب ــران همچــون اصفه ای
ــک  ــج در ی ــه برن ــر، واردات بی روی ــوی دیگ ــود. از س می ش
ــر  ــه روز مهجورت ــی روزب ــج ایران ــر باعــث شــده برن دهــه اخی
شــود و دالالن بــا اســتفاده از همیــن شــگرد برنــج ایرانــی را 
ــازار عرضــه کننــد و در ایــن میــان هــم  ــا قیمــت زیــاد در ب ب
کشــاورزان ضــرر کننــد و هــم مــردم. در ســالی کــه بــا نــام 
اقتصــاد مقاومتــی شــناخته می شــود، تولیــد برنــج داخلــی 
ــد مــا را از واردات  و عرضــه مدیریت شــده آن، نه تنهــا می توان
ــد  ــه می توان ــد، بلک ــاز کن ــی بی نی ــت خارج ــج بی کیفی برن
گام مهمــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی باشــد؛ امــا بــرای 

ــد نکاتــی را در نظــر داشــت. ــه ایــن هــدف بای رســیدن ب
     کاهش مصرف سرانه

در ســال 1392 حــدود یــک میلیــون و 900 هــزار تــن، ســال 
ــال 1394  ــن، س ــزار ت ــون و 200 ه ــک میلی ــدود ی 1393 ح
حــدود 745 هــزار تــن و از ابتــدای امســال تاکنــون حــدود 

ــران وارد شــده اســت.  ــه ای ــج خارجــی ب ــن برن ــزار ت 200 ه
ــرم  ــان 2/57 کیلوگ ــج در جه ــرانه برن ــرف س ــط مص متوس
اســت. مصــرف ســرانه برنــج در ایــران 07/37، چیــن 
8/75، هنــد 2/73، ژاپــن 7/57، مصــر 5/41، آمریــکا 2/11 
ــرم  ــیه 5 کیلوگ ــا 3/5 و روس ــه اروپ ــک 2/6، اتحادی مکزی
ــه 32  ــور ب ــرانه کش ــرف س ــش مص ــورت کاه ــت. در ص اس
ــزار  ــون و 560 ه ــه 2 میلی ــاالنه ب ــی س ــاز نهای ــرم، نی کیلوگ
تــن کاهــش می یابــد و در آن صــورت نیــاز بــه واردات برنــج 

ــد  ــن شــرایط تولی ــد؛ چــون در ای ــه شــدت کاهــش می یاب ب
ــور را دارد. ــاز کش ــرآوردن نی ــکان ب ــا ام ــی تقریب داخل

  آمار و ارقام مزارع برنج
ــود  ــی موج ــوالت زراع ــه محص ــن آمارنام ــاس آخری ــر اس ب
ــاد کشــاورزی در ســال زراعــی 92-93  در ســایت وزارت جه
ــزار  ــدود 539 ه ــور ح ــلتوک در کش ــام ش ــواع ارق ــطح ان س
ــا 55/4 درصــد کل ســطح  ــر ب ــه براب ــرآورد شــد ک ــار ب هکت
برداشــت محصــوالت زراعــی ایــران اســت. اســتان مازنــدران 

ــر  ــی زی ــت اراض ــطح برداش ــد از س ــودن 37 درص ــا دارا ب ب
کشــت برنــج، مقــام نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و اســتان گیــان نیــز بــا برداشــت 2/28 درصــد از 
اراضــی شــالی کاری کشــور در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه. ایــن 
دو اســتان روی هــم رفتــه 65/2 درصــد از ســطح برداشــت 
ــا  ــتان ب ــتان های خوزس ــد. اس ــور را دارن ــلتوک کش ــواع ش ان
6/13، گلســتان بــا 8/8 و فــارس بــا 4/6 درصــد از کل 
رتبه هــای  اراضــی شــالی کاری کشــور  برداشــت  ســطح 
ــن  ــد. از بی ــه خــود اختصــاص می دهن ــا پنجــم را ب ســوم ت
ــج  ــت برن ــطح برداش ــن س ــز، کمتری ــتان های برنج خی اس
ــار اســت. ــا 12 هکت ــی ب ــه اســتان خراســان جنوب ــق ب متعل

   اسراف برنج را کنار بگذاریم
بــرای رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی در تولیــد برنــج ایرانــی 
تنهــا دولــت تأثیرگــذار نیســت؛ هرچنــد کوتــاه کــردن دســت 
دالالن یــا برخــورد بــا پدیــده شــوم قاچــاق تنهــا بــه وســیله 
دولــت امکان پذیــر اســت، امــا یــک عــزم ملــی بــرای 
ــی  ــد خیل ــج می توان ــت از برن ــتفاده درس ــی و اس صرفه جوی
زود ایــران را بــه خودکفایــی در تولیــد برنــج برســاند. اگــر چــه 
ــت  ــت نیس ــران در دس ــج در ای ــراف برن ــی از اس ــار دقیق آم
ــز ســاالنه 35  ــت از دورری ــر رســمی حکای ــای غی ــا آماره ام
میلیــون تــن غــذا در ایــران دارد کــه بیــش از 10 درصــد 
آن را برنــج تشــکیل می دهــد. بــا صرفه جویــی همیــن 
ــاز و اقتصــاد  ــج بی نی ــه راحتــی از واردات برن ــران ب مقــدار ای

ــود. ــق می ش ــی محق ــج ایران ــوزه برن ــی در ح مقاومت

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

قاچاق برنج مضرتر است یا اسراف؟

بــا وجــود الــزام قانــون بــه حمایــت از تولیــد داخــل، اما 
ــد  ــان می گوی ــرکت های دانش بنی ــران ش ــی از مدی یک
تمایــل بیشــتر مشــتریان داخلــی و حتــی شــرکت های 

دولتــی بــه ســمت خریــد کاالی چینــی اســت. 
ســهیل ابن الرضــا بــا بیــان اینکــه مشــتریان محصــوالت 

ــد  ــه تولی ــی را ب ــا کاالی چین ــرکت م ش
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــح می دهن ــل ترجی داخ
بــا توجــه بــه اینکــه بــرای صــادرات کاالی 
چینــی امتیــازی می دهنــد، از ایــن رو 
تجهیــزات ساخته شــده توســط محققــان 
مــا در مناطــق آزاد بــه فــروش نمی رســند 
و مشــتریان بــه ســمت کاالی چینــی 

ســوق داده می شــوند. 
ــه اینکــه بخشــی از مــواد اولیــه مــورد  ــا اشــاره ب وی ب
ــروش  ــرای ف ــزود: ب ــت، اف ــی اس ــرکت واردات ــاز ش نی
گمرکــی  امتیــازات  اســت  الزم  محصــوالت   بهتــر 
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــه واردات م ــی در زمین ــا تخفیفات و ی
تــا  بگیرنــد  نظــر  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
شــرکت های داخلــی تــوان رقابــت داشــته باشــند. 

ابن الرضــا تصریــح کــرد: در واقــع برخــاف آنچــه 
ــدات  ــی از تولی ــت چندان ــده، حمای ــر ش ــون ذک در قان
دولتــی  شــرکت های  تمایــل  و  نمی شــود  داخلــی 

بیشــتر بــه ســمت خریــد کاالی چینــی اســت. 
ــان دارای  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن وجــود  ــا ای ــت: ب ــه هســتند، گف تائیدی
ــون  ــازمان هایی همچ ــه س ــه ب ــی ک زمان
ــم ــه می کنی ــرک مراجع ــا گم ــات ی  مالی

اعتنــای چندانــی بــه ایــن تائیدیه هــا 
شــرکت  وقــت  بیشــتر  و  نمی کننــد 
ــود.  ــی های اداری می ش ــرف بوروکراس ص
ابن الرضــا بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای 
بــرای  امتیازاتــی  ایرانــی  خریــد کاالی 
مشــتریان قائــل شــوند، تصریــح کــرد: قانــون حمایــت 
از شــرکت های دانش بنیــان یــا قانــون حمایــت از 
ــئله  ــن مس ــدارد؛ ای ــی ن ــت اجرای ــل ضمان ــد داخ تولی
بــرای شــرکت ها مشکل ســاز شــده اســت؛ از ایــن 
ــری  ــه تدابی ــن زمین ــد در ای ــد بای ــود رون ــرای بهب رو ب

ــنا ــود. ایس ــیده ش اندیش

شرکت های دولتی، تمایلی به خرید کاالی داخلی ندارند
ــازار  ــاب ب ــه زودی حب ــز، ب ــل پایی ــیدن فص ــا فرارس ب
خــودرو تخلیــه شــده و قیمــت ایــن محصــوالت 
کاهــش خواهــد یافــت. اگرچــه در ســال جــاری 
ــازار خــودرو در رکــود نســبی بــه ســر می بــرد امــا در  ب
چنــد هفتــه اخیــر بــه دلیــل نزدیکــی بــه پایــان فصــل 

رونــق گرفتــن ســفرهای  و  تابســتان 
تابســتانی، بــازار خــودرو بــا مقــداری 
ــش  ــش تقاضــا مواجــه شــد. افزای افزای
نســبی تقاضــای خــودرو در چنــد هفتــه 
اخیــر، رشــد قیمــت بعضــی خودروهــای 
داخلــی را بــه دنبــال داشــت؛ رشــدی کــه 
ــودرو،  ــازار خ ــاالن ب ــه فع ــه گفت ــه ب البت
حبابــی و غیرواقعــی بــوده اســت و بایــد 

ــد. ــش یاب کاه
ــد کــه  ــازار خــودرو معتقدن  در ایــن شــرایط، فعــاالن ب
بــا پایــان فصــل تابســتان و مســافرت های تابســتانی، 
ــا  ــده و قیمت ه ــه ش ــز تخلی ــودرو نی ــازار خ ــاب ب حب

کاهــش خواهــد یافــت. 
خــودرو  بــازار  فعــال  پورحســنی،  زمینــه  ایــن  در 

پایــان  و  پاییــز  فصــل  فرارســیدن  بــا  می گویــد: 
ــی  ــاب مقطع ــتانی، الته ــفرهای تابس ــات و س تعطی
بــازار آزاد خــودرو نیــز از بیــن خواهــد رفــت. پورحســنی 
بــا بیــان اینکــه بــه طــور معمــول در تابســتان، به ویــژه 
شــهریورماه بــه دلیــل افزایــش ســفرهای داخلــی 
می یابــد افزایــش  خــودرو   تقاضــای 

خاطرنشــان می کنــد: پــس از آن بــا آغــاز 
فصــل پاییــز نیــز بــه طــور ســنتی تقاضای 

خــودرو در بــازار کاهــش می یابــد.
وی ادامــه می دهــد: بــه ایــن ترتیــب 
ــل  ــیدن فص ــتان و فرارس ــان تابس ــا پای ب
ــز، شــاهد کاهــش تقاضــای خــودرو  پایی
ایــن  قیمــت  افــت  آن  دنبــال  بــه  و 

محصــوالت خواهیــم بــود. 
ایــن فعــال بــازار خــودرو خاطرنشــان می کنــد: اگرچــه 
ممکــن اســت بــازار خــودرو در ابتــدا در برابــر کاهــش 
ــاره  ــقوط یک ب ــاهد س ــد و ش ــت کن ــا مقاوم قیمت ه
ــاهد  ــج ش ــه تدری ــا ب ــا مطمئن ــیم، ام ــا نباش قیمت ه

ــود. عصــر خــودرو ــم ب ــا خواهی کاهــش قیمت ه

حباب بازار خودرو می ترکد

طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی در 31 تیرمــاه پایــان یافتــه اســت. 
ــن  ــوده ای ــرار ب ــوازم خانگــی ق ــدگان ل ــه ســخنگوی انجمــن تولیدکنن ــه گفت ب
ــرح  ــد ط ــزی تمدی ــک مرک ــا بان ــود، ام ــد ش ــاه تمدی ــدت 3 م ــه م ــرح ب  ط
ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس ــن در حال ــرده؛ ای ــاغ نک ــا اب ــه بانک ه ــون ب را تاکن
ــار ایــن طــرح در  پایــان یافتــن طــرح، سرنوشــت 4200 میلیــارد تومــان اعتب
ــوازم  ــدگان ل ــن تولیدکنن ــخنگوی انجم ــرد. س ــرار می گی ــام ق ــه ای از ابه هال
خانگــی اشــاره کــرد: اگــر بانــک مرکــزی از ابتــدا بــرای ایــن طــرح پول نداشــته 
و آن را ابــاغ کــرده، گناهــی نابخشــودنی اســت و اگــر هــم در رونــد اجــرای آن 
مشــکلی ایجــاد شــده، بــاز هــم تنهــا بــه نفــع خارجی هــا عمــل کــرده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه سرنوشــت اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن طــرح 
مشــخص نیســت، گفــت: اگــر اعتبــار از ایــن طــرح خــارج شــود، عمــا بانــک 
مرکــزی و دولــت نشــان دادنــد کــه خــاف سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــاری عــام خــوب  ــا بیــان اینکــه کارت اعتب ــوی ب ــد. غزن و تولیــد عمــل کرده ان
ــد ــرا می ش ــود اج ــرایط رک ــه در ش ــاعد و ن ــرایط مس ــد در ش ــا بای ــت، ام  اس

ــور  ــرای کش ــی ب ــن کارت شــود نفع ــرای ای ــم ب ــه ای ه ــر هزین ــه داد: اگ ادام
نخواهــد داشــت. کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی از مهرمــاه ســال گذشــته 
ــک  ــئوالن بان ــه مس ــه گفت ــه ب ــد ک ــام ش ــت اع ــادی دول ــم اقتص ــط تی توس
مرکــزی ایــن طــرح مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و از مهرمــاه ســال جــاری 
بانــک مرکــزی طــرح کارت اعتبــاری عــام را کــه بــرای خریــد انــواع کاالهــای 

ــرار داده اســت. ــر اســت، در دســتور کار خــود ق ــی و خارجــی معتب ایران

مدیــران  ســوی  از  متفــاوت  آمــار  و  نظــرات  اعــام  از   پــس 
ــی  ــت بانک ــیه بی هوی ــاب های پرحاش ــا حس ــه ب ــئوالن در رابط  و مس
تازه تریــن گزارش هــا حاکــی از کاهــش حــدود 8 میلیونــی مجمــوع 
حســاب های فاقــد شناســه و کــد ملــی بــوده و بــه حــدود 30 
ــن تعــداد حســاب های  ــن بی ــون حســاب رســیده اســت. در ای میلی
ــا 66  ــژه ای برخــوردار اســت ت فعــال فاقــد هویــت کــه از اهمیــت وی
ــان داد  ــزی نش ــک مرک ــزارش بان ــن گ ــش دارد. تازه تری ــد کاه درص
کــه تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری، تعــداد کل حســاب های بانکــی 
کــه بالــغ بــر 447 میلیــون و 262 هــزار و 357 مــورد اســت، متعلــق 
ــن  ــی و خارجــی اســت. از ای ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایران ب
تعــداد 416 میلیــون و 787 هــزار و 427 حســاب دارای شــماره ملــی 
شناســه ملــی یــا شــماره اختصاصــی اتبــاع خارجــی اســت؛ بنابرایــن 
ــا شــماره  ــی ی ــی، شناســه مل ــد شــماره مل ــداد حســاب های فاق تع
ملــی اتبــاع خارجــی حــدود 30 میلیــون و 474 هــزار و 927 حســاب 
اســت کــه از ایــن تعــداد، تنهــا 814 هــزار و 153 حســاب فاقد شــماره 
فعــال هســتند کــه البتــه بانــک مرکــزی بــرای مســدود کــردن ایــن 
حســاب ها اقــدام کــرده اســت. از ســویی دیگــر، 29 میلیــون و 660 
هــزار و 714 حســاب هــم فاقــد شــماره اســت؛ امــا مســدود شــده 
ــاری  ــه بانک هــا و مؤسســات اعتب ــن مراجعــه مشــتریان ب و در اولی

ــا حســاب آن هــا اخــذ و در ســوابق ثبــت می شــود. شــماره ی

ــن  ــون ت ــد 14 میلی ــران از تولی ــی ای ــی دولت ــی شــرکت بازرگان ــاون بازرگان مع
گنــدم در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: باقی مانــده مطالبــات کشــاورزان تــا 
دو هفتــه آینــده پرداخــت می شــود. حســن عباســی معروفــان اظهــار داشــت: 
ــی از  ــه  صــورت تضمین ــدم ب ــن گن ــون و 500 هــزار ت ــون بیــش از 11 میلی تاکن
ــدم، 14  ــزان گن ــن می ــای ای ــوع به ــت. مجم ــده اس ــداری ش ــاورزان خری کش
ــان از آن  ــارد توم ــزار و 350 میلی ــه 10 ه ــوده ک ــان ب ــارد توم ــزار و 615 میلی ه
ــده پرداخــت  ــه آین ــا دو هفت ــز ت ــه کشــاورزان پرداخــت شــده و باقــی آن نی ب
می شــود. در حــال حاضــر 71 درصــد طلــب گندمــکاران پرداخــت شــده و 29 
درصــد آن باقــی مانــده اســت وی افــزود: گنــدم بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
ــی در بیشــتر  ــی بشــر و مهم تریــن محصــول زراعــی و مــاده غذای مــواد غذای
ــا توجــه بــه رشــد روزافــزون  کشــورها از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و ب
جمعیــت و افزایــش قیمــت ایــن کاال در بــازار بین المللــی، اهمیــت دســتیابی 
بــه خودکفایــی در تولیــد ایــن محصــول اســتراتژیک روزبــه روز افزایــش 
بیشــتری پیــدا می کنــد. عباســی معروفــان گفــت: در ایــران ماننــد بســیاری 
ــه  ــدم، مهم تریــن مــاده غذایــی روزان ــان حاصــل از گن ــان، ن از کشــورهای جه
مــردم اســت و نقــش عمــده ای در تأمیــن انــرژی و پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن 
ــی  ــواد غذای ــن م ــی از ضروری تری ــدم، یک ــان گن ــن ن ــد؛ بنابرای ــا می کن  ایف
و قــوت اصلــی بیشــتر مــردم کشــور را تشــکیل می دهــد. وی افــزود: دســتیابی 
بــه ضریــب ارتقــای امنیــت غذایــی و خودکفایــی واقعــی در تولیــد محصــوالت 

کشــاورزی به ویــژه گنــدم در هــر کشــوری ضــروری بــه نظــر می رســد.

سرنوشت مبهم اعتبار طرح خرید کاالی ایرانی

طال در هفته جاری گران تر خواهد شد
طبــق نظرســنجی هفتگــی کیتکونیــوز، تحلیلگــران و ســرمایه گذاران جهانــی انتظــار دارنــد طــال در هفتــه جــاری بــه افزایــش قیمتــی 
ــرای ثابــت نگهداشــتن نرخ هــای بهــره پیــدا  کــه پــس از برگــزاری نشســت ســپتامبر بانــک مرکــزی آمریــکا و تصمیــم ایــن بانــک ب

کــرد، ادامــه دهــد.

در قاب تصویر

تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشورجدیدترین گزارش از حساب های بی هویت بانکی

حتما بخوانید!
3تولید 14 میلیون تن گندم در کشور یکشنبه  4  مهرماه  1395

ـــمـــاره 259 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

کنسول بازی سونی )تومان( قیمت روز 

PLAY STATION 3 
120GB

PLAY STATION 3 
160GB

 880,000

PLAY STATION 3 
160GB + MOVE

 1,500,000

PLAY STATION 3 
320GB

 760,000

PLAY STATION 3 
320GB + MOVE

 960,000

PLAY STATION 
3 SUPER SLIM 

250GB

 850,000

PLAY STATION 3 
SUPER SLIM 500GB

PSP E - 1004
 900,000

 750,000

رکود بازار مسکن در اصفهان
دفاتــر  اتحادیــه  رئیــس 
ــتان  ــاک شهرس ــاوران ام مش
اگرچــه  گفــت:  اصفهــان 
ــکن  ــش مس ــی در بخ تغییرات
ایجــاد شــده، امــا ایــن بخــش 
ــارج  ــود خ ــت رک ــوز از حال هن

نشده است. 
رســول جهانگیــری اظهــار کــرد: خریــد و فــروش مســکن 
نســبت بــه چنــد مــاه گذشــته در اصفهــان در پایــان مــرداد 
ــن  ــا در بخــش ره ــرد؛ ام ــدا ک ــش پی  و شــهریورماه افزای
و اجــاره بــه دلیــل رکــود بازار مســکن، در دو ســال گذشــته 

افزایــش تصاعــدی و غیرمنطقی نداشــتیم.
ــتان  ــاک شهرس ــاوران ام ــر مش ــه دفات ــس اتحادی  رئی
ــد  ــرایط جدی ــنهادات و ش ــه پیش ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
دولــت بــرای خریــد مســکن، تصریــح کــرد: هــدف دولــت 
رونــق دادن بــه بــازار مســکن اســت. کاهــش ســود 
ــد  ــدن در خری ــی ش ــورت عملیات ــکن در ص ــای مس  وام ه
ــن  ــر ای ــری ب ــون اث ــا تاکن ــت؛ ام ــذار اس ــروش اثرگ و ف

ــت.  ــته اس ــش نداش بخ
جهانگیــری ادامــه داد: اگــر مبلــغ ایــن وام هــا رقــم 
ــی  ــب توجه ــد جال ــد درص ــه بتوان ــد ک ــی باش ــل قبول  قاب
- دســت کم یــک ســوم تــا یــک دوم - قیمــت مســکن 
خریــد  در  می توانــد  دهــد  پوشــش  را  آپارتمــان   یــا 
ــه  ــس اتحادی ــد. رئی ــذار باش ــکن تأثیرگ ــروش مس و ف
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــاک شهرس ــاوران ام ــر مش دفات
اینکــه رکــود کمتــری را در شــهریورماه شــاهد بودیــم 
ــاره ــن، اج ــی ره ــه زمان ــن فرج ــت: شــهریورماه آخری  گف
خریــد و فــروش بــرای متقاضیــان اســت و در ایــن مــاه 
بیشــترین نقــل و انتقــاالت انجــام می شــود و افــراد 
 بــرای ثبت نــام فرزنــدان خــود در مــدارس، دانشــگاه 
و حتــی محیــط کار در ایــن مــاه تصمیم گیــری می کننــد. 
جهانگیــری اظهــار کــرد: بــرای وضعیــت بــازار مســکن در 
فصــل پاییــز نمی توانــم پیش بینــی داشــته باشــم؛ فقــط 
ــارج  ــود خ ــت رک ــش از حال ــن بخ ــه ای ــم ک ــا می کن دع

شــود.

 امسال در اصفهان کشت پاییزه 
نخواهیم داشت

معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه کاهــش شــدید موجودی 
ــدها  ــره آب س ــش ذخی ــان، از افزای ــاز اصفه ــورد نی آب م
ــات آب  ــت: خدم ــر داد و گف ــال خب ــا پارس ــه ب در مقایس
ــود.  ــذار نمی ش ــهرداری ها واگ ــه ش ــهرها ب ــاب ش و فاض
رحیــم میدانــی در نشســتی خبــری در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه پایــان ســال آبــی 95-94 و وضعیــت نســبتا 
ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــدای امس ــا از ابت ــب بارش ه مناس
گذشــته گفــت: میــزان بــارش در کل کشــور در ســال آبــی 
95 معــادل 231 میلیمتــر گــزارش شــده کــه نســبت بــه 

ســال قبــل 22 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــا اعــام اینکــه  ــا ب ــرو در امــور آب و آبف ــر نی  معــاون وزی
ــد  ــا رش ــی 95-94 ب ــال آب ــارش در س ــزان ب ــه می اگرچ
ــدت  ــا بلندم ــه ب ــار در مقایس ــن آم ــا ای ــوده، ام ــه ب مواج
منفــی 2 درصــد کاهــش بارندگــی را نشــان می دهــد 
تصریــح کــرد: در ســال آبــی 95-94 در اســتان پربارشــی 
همچــون چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویــر 
احمــد نیــز در مقایســه بــا بلندمــدت بــا کاهــش 22 درصد 
بــارش روبــه رو بودیــم. ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر 
ــزان  ــز می ــان نی ــد اصفه ــه در اســتان کم بارشــی مانن اینک
بــارش در مقایســه بــا بلندمــدت بــا کاهــش 30 درصــدی 
مواجــه شــده و بــه همیــن دلیــل بــه ســختی توانســتیم 
آب را مدیریــت و آب شــرب مــردم را تأمیــن کنیــم، اظهــار 
ــت  ــی کش ــت کم آب ــه عل ــان ب ــال در اصفه ــت: امس داش

ــم داشــت. ــزه نخواهی پایی
 ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه هم اکنــون تنهــا 190 
میلیــون متــر مکعــب آب بــرای تأمیــن آب شــرب اصفهان 
بــرای فصــل پاییــز باقی مانــده اســت، تأکیــد کــرد: 
ــوزه  ــن ح ــرف آب در ای ــت مص ــاس، مدیری ــن اس ــر ای ب
ــاورزی در  ــش کش ــت در بخ ــال محدودی ــا اعم ــژه ب به وی

ــه اســت. ــرار گرفت دســتور کار ق

حذف کامل کاغذ از سرشماری سال 95
مدیریــت  ســازمان  اطاعــات  و  آمــار  کل   مدیــر 
ــای  ــرای خانواره ــت: ب ــان گف ــزی اســتان کرم و برنامه ری
غایــب، مصاحبــه تلفنــی در سرشــماری نفــوس و مســکن 
ســال 95 نیــز پیش بینــی و در اقــام سرشــماری، تمــام 
ــا توجــه  ــه شــده و ب ویژگی هــای جمعیــت در نظــر گرفت
بــه ضــرورت، بــرای نخســتین بار وضعیــت بیمــه ای مــردم 

در ایــن سرشــماری لحــاظ شــده اســت. 
مهــرداد محمــدی ســلیمانی در جلســه ســتاد سرشــماری 
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــکن در اس ــوس مس نف
نخســتین بار در سرشــماری امســال کاغــذ کامــا حــذف 
ــه درب  ــه ب ــز در مراجع ــماری نی ــوران سرش ــده و مأم ش
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــتفاده می کنن ــت اس ــازل، از تبل من
الکترونیکــی دقــت و صحــت اطاعــات   روش هــای 

را خواهیم داشت. 
ــی  ــه تلفن ــب، مصاحب ــای غای ــرای خانواره ــزود: ب وی اف
نیــز پیش بینــی شــده و در اقــام سرشــماری تمــام 
ــه  ــه ب ــا توج ــه و ب ــر گرفت ــت در نظ ــای جمعی ویژگی ه
ضــرورت، بــرای نخســتین بار وضعیــت بیمــه ای مــردم در 

ــن سرشــماری لحــاظ شــده اســت.  ای
ــکلی  ــن مش ــرد: مهم تری ــح ک ــلیمانی تصری ــدی س محم
کــردن  تأمیــن  بــوده،  سرشــماری ها  در  قبــا  کــه 
ــت  ــماری اس ــتادهای سرش ــاز س ــورد نی ــای م خودروه
کــه بــرای سرشــماری در ســال جــاری، 349 خــودرو در 
ــد دســتگاه های  ــه بای ــاز داریــم و در ایــن زمین اســتان نی

ــد.  ــکاری کنن ــا هم ــا م ــی ب اجرای
مدیریــت  ســازمان  اطاعــات  و  آمــار  کل   مدیــر 
ــال 90  ــرد: در س ــان ک ــان بی ــتان کرم ــزی اس و برنامه ری
ــب در سرشــماری در اســتان  ــوار غای ــزار خان ــداد 10 ه تع
ــه  ــی ب ــماری اینترنت ــر سرش ــه اگ ــته ایم ک ــان داش کرم
خوبــی انجــام شــود، مأمــوران وقــت بیشــتری بــرای اخــذ 
آمــار خانــوار غایــب خواهنــد داشــت و بایــد کار تبلیغــات و 

ــرد. ــی صــورت گی ــه خوب اطاع رســانی سرشــماری ب

 ایران پیشنهاد نفتی عربستان 
را رد کرد

مؤسســه اســتراتفور گــزارش داد: ایــران پیشــنهاد 
ــه  ــت ب ــه نف ــردن عرض ــدود ک ــرای مح ــتان را ب عربس

ــت.  ــرده اس ــی رد ک ــازار جهان ب
 عربســتان ســعودی قبــول کــرد تــا تولیــد نفــت خــود 
را از 10.6 میلیــون بشــکه در روز بــه 10.2 میلیــون 
بشــکه کاهــش دهــد بــه شــرطی کــه ایــران نیــز تولیــد 
نفــت خــود را در رقــم 3.6 میلیــون بشــکه در روز ثابــت 
ــن  ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــه دارد. گزارش ه نگ

ــران رد شــده اســت.  پیشــنهاد از ســوی ته
ــای موجــود، ایــران پیشــنهاد  بــر اســاس گزارش ه
فریــز تولیــد نفــت خــود را بــه ایــن دلیــل کــه 
بــه  را  تولیــد نفــت  تــا میــزان  در تــاش اســت 
کــرده  رد  بازگردانــد،  تحریم هــا  از  پیــش   زمــان 

است. 
ــه طــور متوســط روزانــه 3.6  در حــال حاضــر ایــران ب
میلیــون بشــکه در روز نفــت تولیــد می کنــد کــه ایــن 
رقــم از مــاه ژوئــن تاکنــون ثابــت بــوده اســت. تهــران 
ــد  ــد تولی ــه نمی توان ــرد ک ــام ک ــپتامبر اع ــاه س در م
ســرمایه گذاری های  بــدون  را  خــود  ســبک  نفــت 

ــد افزایــش دهــد. جدی

 واردات لکسوس به کشور
 چقدر آب خورد؟

بــر اســاس آمــار گمــرک در پنــج ماهــه نخســت 
ــرای واردات  ــان ب ــارد توم ســال 95، حــدود 172 میلی
محصــوالت لکســوس بــه کشــور هزینــه صــرف شــده 

اســت.
ــت  ــه نخس ــج ماه ــرک در پن ــار گم ــاس آم ــر اس  ب
ــودرو  ــتگاه خ ــزار و 89 دس ــداد ه ــاری، تع ــال ج س
ــرای واردات  ســواری لکســوس وارد کشــور شــد کــه ب
ایــن تعــداد خــودرو، 56 میلیــون و 612 هــزار و 353 
دالر ارز از کشــور خــارج شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، ارزش ریالــی واردات ایــن تعــداد لکســوس 
ــت  ــرک ثب ــار گم ــان در آم ــارد توم ــش از 172 میلی بی

شــده اســت. 
مــدل  وارداتــی  لکســوس  گران تریــن  همچنیــن 
ــور 2  ــا حجــم موت ــدی، مــدل 2016 ب NX300H هیبری
ــرای واردات آن 54  ــه ب ــوده ک ــی ب ــزارو 500 سی س ه
هــزار و 500 دالر ارز صــرف شــد و ارزش آن حــدود صــد 
ــده  ــن ش ــرک تعیی ــار گم ــان در آم ــون توم و 69 میلی
ــک  ــد ی ــرای خری ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــت؛ ای اس
ــدل NX300H از نمایشــگاه های  لکســوس ســواری م
ســطح شــهر بایــد حــدود 300 میلیــون تومــان ســرمایه 

داشــت.
ــور  ــوس ها از کش ــتر لکس ــت بیش ــر اس ــه ذک  الزم ب
 امــارات متحــده عربــی وارد کشــور شــده اســت 
ــد  ــه و چن ــه، فرانس ــن، ترکی ــان، ژاپ ــورهای آلم و کش
کشــور دیگــر، مبــدأ واردات لکســوس بــه کشــور 

بوده انــد.

ــه  ــی ک ــه صرفه جوی ــوت ب ــردم را دع ــرق م اداره ب
کار منطقــی و عقالنــی اســت، می کنــد؛ امــا بخشــی 
از چراغ هــای تیــر بــرق در کوچه هــای شــهر تــا 
پاســی از روز روشــن اســت. آیــا ایــن نقــض غــرض 

نیســت؟!        

مــردم  نظــرات  اینکــه  از  تشــکر  و  ســالم   بــا 
ــدم  ــهر ع ــی ش ــکل فعل ــد. مش ــس می کنی را منعک
برخــورد بــا ســد معبــر اســت. مســئوالن بــه وظیفــه 
ــا  ــا در بیشــتر خیابان ه ــد. پیاده روه عمــل نمی کنن
ــدا  ــه خ ــم ک ــوبله ه ــه و س ــت. دوبل ــدود اس مس

ــد؟!       ــارک می کنن ــدر پ ــد چق می دان

کیمیــای وطــن: کاش بــه محل هــای مدنظــر 
می کردیــد. اشــاره 

ســالم، گرانــی گوشــت و مــرغ و لبنیــات تــا 
ــی  ــار گران ــد ب ــال چن ــک س ــه دارد؟در ی ــی ادام  ک
و افزایــش قیمــت بایــد باشــد؟ 1 بــار- 2 بــار هــر 

ــاه و...؟!  م
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حتما بخوانید!
مهلت 21 روزه به فروشندگان لوازم ...

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ســال 
ــدام و عمــل اســت  ــی اق  جــاری ســال اقتصــاد مقاومت
گفــت: عمــل بــه ایــن شــعار بایــد در رأس برنامــه 
 همــه مســئوالن باشــد و معلمــان نیــز ایــن شــعار 
ــگاه  ــه گــزارش پای ــد. ب را در مــدارس گفتمان ســازی کنن
ــم  ــتکی در مراس ــلیمانی دش ــم س ــع، قاس ــری ربی خب
نواختــن زنــگ مهــر کــه در مدرســه پســرانه فرهنگیــان 
 برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بایــد فعالیت هــای اقتصــادی
اجتماعــی و علمــی کشــور بــه بهتریــن شــکل اجرا شــوند 
و در علــوم الکترونیــک، تجــارت و فنــون و خدمــات رتبــه 
اول را کســب کــرد. وی افــزود: دانش آمــوزان در هشــت 
ســال دفــاع مقــدس خــوب درخشــیدند کــه حــدود 500 
ــاری در  ــال و بختی ــم از چهارمح ــوز و 135 معل دانش آم

ایــن جنــگ ناعادالنــه بــه شــهادت رســیدند.
   سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

ســلیمانی دشــتکی، بــا بیــان اینکــه ســال  جــاری 
ــار  ــدام و عمــل اســت، اظه ــی اق ســال اقتصــاد مقاومت
کــرد: عمــل بــه ایــن شــعار بایــد در رأس برنامــه 
همــه مســئوالن باشــد و معلمــان نیــز ایــن شــعار را در 
 مــدارس گفتمان ســازی کننــد. وی تعلیــم و تربیــت 

را در زمان هــای قدیــم دشــوار و ســنتی دانســت و گفــت: 
اکنــون بــا امکانــات و تجهیــزات بیشــتر بایــد تحصیــل در 

ــوزان باشــد. ــای دانش آم رأس برنامه ه
   آغاز سرشماری نفوس و مسکن

ــاری در بخــش دیگــری از  اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــه آغــاز سرشــماری نفــوس و مســکن  ســخنان خــود ب
 اشــاره کــرد و افــزود: اطالعــات سرشــماری نفــوس 
و مســکن بــه صــورت محرمانــه نگهــداری و بهره بــرداری 
ــی را داشــته  ــان کاف ــاد و اطمین ــردم اعتم می شــود و م
باشــند. ســلیمانی دشــتکی در ادامــه گفــت: سرشــماری 
ــوری  ــی و حض ــش اینترنت ــکن در دو بخ ــوس و مس نف
آغــاز شــده تــا بــا داشــتن اطالعــات دقیــق، برنامه هــای 
ــرا  ــر اج ــتان ها دقیق ت ــور و اس ــعه کش ــه توس ــوط ب مرب

شــوند.
   آینده سازان فردا

همچنیــن بهــروز امیــدی در آییــن نواختــن زنــگ مهــر 
اظهــار کــرد: آینده ســازان فــردا بایــد ادامه دهنــده راه 
شــهدا و رزمنــدگان باشــند. امیــدی بــا اشــاره بــه وجــود 
ــح  ــزار کالس درس تصری ــه و 9 ه ــزار و 650 مدرس 2 ه
کــرد: حــدود 185 هــزار دانش آمــوز و 400 معلــم در 

ــد کــرد. اســتان، امــروز فعالیــت خــود را آغــاز خواهن
   امکانات دانش آموزان در مدارس

مدیــر کل آموزش وپــرورش اســتان بــا بیــان اینکــه 
ــدارس فراهــم شــود ــوزان در م ــات دانش آم ــد امکان  بای

افــزود: بــا تــالش و همــت مســئوالن، ســاماندهی 
ــدارس ــازی م ــاالت، نوس ــل و انتق ــانی، نق ــروی انس  نی

و توزیع کتب درسی به نحو مطلوب اجرا شد. 
ــت  ــهدای هش ــی ش ــران و تمام ــاد ایثارگ ــام و ی وی ن
ــت: 31  ــت و گف ــی داش ــدس را گرام ــاع مق ــال دف س
ســال پیــش، دانش آمــوزان جامعــه در مقابــل دشــمنان 
ایســتادند و از کیــان و هســتی ایــن ملــت دفــاع کردنــد.

   اهمیت اطالعات درست در برنامه ریزی کشور
امیــدی بــا اشــاره بــه اهمیــت اطالعــات درســت 
عنــوان  بــه  امــروز  افــزود:  برنامه ریــزی کشــور  در 
آغــاز روز سرشــماری مطــرح شــده و بایــد همــه در 
سرشــماری نفــوس و مســکن شــرکت کننــد. مدیــر کل 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــتان در پای ــرورش اس آموزش وپ
ــا لطــف  ــد 95-96 ب ــی جدی ــد اســت ســال تحصیل امی
ــا  ــوأم ب ــکاران، ت ــدد هم ــالش و م ــی و ت ــت اله و عنای

موفقیت هــا و دســتاوردهای جدیــد باشــد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:

لزوم گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی توسط معلمان در مدارس

آغاز هجدهمین نشست شورای جهانی 

صنایع دستی در اصفهان
هجدهمیــن نشســت شــورای 
جهانــی صنایــع دســتی آغــاز 
روابــط  گــزارش  بــه  شــد. 
فرهنگــی  میــراث   عمومــی 
پــس از 8 ســال، دوره جدیــد 
نشســت شــورای جهانــی صنایع 
دســتی لحظاتــی پیــش در هتل 
عباســی آغــاز شــد. نخســتین برنامــه شــورای جهانــی صنایــع 
دســتی، نشســت رؤســای 5 قــاره اســت کــه در تــاالر ســیمین 
هتــل عباســی در حــال برگــزاری اســت. تاکنون نماینــدگان 22 
ــان  ــه اصفه ــن نمایشــگاه ب ــرای حضــور در ای ــان ب کشــور جه
وارد شــده اند تــا طــی 4 روز بــه بحــث و بررســی در خصــوص 
مســائل مربــوط بــه صنایــع دســتی در جهــان بپردازنــد. 
انتخابــات داخلــی شــورای جهانــی و منطقه آســیا و اقیانوســیه 

صنایع دستی از رخدادهای مهم این نشست است.

احداث 4 فرهنگسرای بزرگ در کرمان
بــا  بــزرگ  از راه انــدازی 4 فرهنگســرای  شــهردار کرمــان 
کمــک خیــران در کرمــان در آینــده ای نزدیــک خبــر داد. علــی 
ــی ــود اقتصــادی و مشــکالت مال ــم رک ــت: علی رغ ــی گف  بابای

پروژه هــای عمرانــی بزرگــی در شــهر کرمــان تعریــف شــده کــه 
ــا کمــک یکدیگــر و مشــارکت مــردم، از  ــم ب ــم بتوانی امیدواری
گردنــه توســعه شــهر کرمــان عبــور کــرده و مســیر توســعه را بــا 
ســرعت طــی کنیــم. شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه افتتــاح ســه 
خانــه فرهنــگ شــهرداری کرمــان در هفته هــای گذشــته گفــت: 
در آینــده نزدیــک، فرهنگســرای خواجه اتابــک افتتــاح خواهــد 
ــرای  ــز فرهنگس ــده نی ــاه آین ــک م ــا ی ــه ت ــن اینک ــد؛ ضم ش
بهره بــرداری  بــه  بنی هاشــم  شــهرک  در  قمربنی هاشــم 

خواهــد رســید. 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــتیم ب ــالش هس ــزود: در ت ــی اف بابای
ــان  ــهر کرم ــه از ش ــزرگ در 4 نقط ــرای ب ــران، 4 فرهنگس خی
راه انــدازی شــود. وی از شــهر بــه  عنــوان یــک موجــود 
ــدون حضــور مــردم  ــان اینکــه شــهر ب ــا بی ــاد کــرد و ب ــده ی زن
ــح کــرد: در راســتای انجــام برنامه هــای  ــدارد، تصری ارزشــی ن
ــق  ــا شــهرداری از طری ــردم ب فرهنگــی، افزایــش مشــارکت م
از اولویت هــای شــهرداری کرمــان اســت.  فرهنگ ســازی، 
شــهردار کرمــان همچنیــن از برگــزاری آییــن تجلیــل از ســادات 
ــوان یکــی از برنامه هــای  ــه  عن شــاغل در شــهرداری کرمــان، ب
شــهرداری کرمــان  توســط  امامــت کــه  و  والیــت  دهــه  
ــاخت  ــه س ــی ب ــرد. بابای ــام ب ــت، ن ــده اس ــزی ش برنامه ری
ــز  ــاه نی ــدِت کوت ــم در م ــن مراس ــزاری ای ــل برگ ــالن مح س
 اشــاره و تصریــح کــرد: بــه زودی بــا تجهیــز کامــل ایــن ســالن 
ــهرداری در  ــرای ش ــوان مهمان س ــه  عن ــه ب ــوئیت هایی ک و س
دســت ســاخت اســت، ایــن مجموعــه افتتــاح خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

 حضور 30 مشارکت کننده 
در نهمین نمایشگاه ماشین آالت راه سازی

کیمیای وطن
ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش  نهمی
راه ســازی،  ماشــین آالت 
راهــداری، معدنــی، ســاختمانی، 
و  شــهری  خدمــات  دیزلــی، 
ــا  صنایــع وابســته در تاریــخ 4 ت
7 مهرمــاه در ســاعات 15 تــا 
21 در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
اصفهــان در کنــار پــل شهرســتان برگــزار می شــود. بــه گــزارش 
واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
اصفهــان، ایــن دوره نمایشــگاه بــا حضــور 30 مشــارکت کننده 
آذربایجــان  اصفهــان،  مرکــزی،  تهــران،  اســتان های  از 
ــارس و نمایندگــی برندهــای خارجــی در بخــش  شــرقی و ف
ــداری،  ــازی، راه ــین آالت راه س ــواع ماش ــد ان ــروش و تولی ف
معدنــی، ســاختمانی، خودروهــای دیزلــی و ماشــین آالت 
ــان  ــت در می ــی اس ــود. گفتن ــزار می ش ــهری برگ ــات ش خدم
نمایندگی هــای خارجــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه، نمایندگــی 
ــی  ــره جنوب ــن، ک ــده از کشــورهای چی ســه شــرکت تولیدکنن
ــدای،  ــای هیتاچــی، هیون ــد. برنده ــم حضــور دارن ــن ه و ژاپ
ــا راه ماشــین، ســنگین ماشــین ایســتا،  تیــراژه ماشــین، دلت
دیــزل،  ســروش  دیــزل،  ســایپا  لیوگانــگ،  لــودر،  گازار 
و  ایرتویــا  ســیباموتور،  )اســکانیا(،  مامــوت  مــان،  رنــو، 
کاریزان خــودرو از برندهــای مطــرح حاضــر در ایــن نمایشــگاه 
ــل  ــه حم ــوز، هفته نام ــی تین نی ــزاری تخصص ــتند. خبرگ هس
ــان  ــز حامی ــروز نی ــت ام ــادی فرص ــه اقتص ــل و روزنام و نق

ــتند. ــداد هس ــن روی ــانه ای ای رس

 کاهش 9 درصدی ضایعات خون 
در بیمارستان های یزد

ــه اجــرای  ــا اشــاره ب ــزد ب ــال خــون اســتان ی ــر کل انتق مدی
ــار در کشــور در  ــرای اولین ب ــت مصــرف خــون ب طــرح مدیری
ــتان  ــون در اس ــات خ ــزان ضایع ــش می ــتان، از کاه ــن اس ای
از 13 درصــد در ســال 91 بــه 4 درصــد در ســال جــاری خبــر 
داد. دکتــر نقــی تقوائــی در دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد 
طــرح مدیریــت مصــرف خــون در اســتان گفــت: ایــن طــرح با 
هــدف کاهــش ضایعــات مصــرف خــون و فرآورده هــای خونی 
بــه صــورت آزمایشــی در ســال 92 در اســتان یــزد شــروع شــد 
و در حــال حاضــر در ادارات کل انتقــال خــون کشــور در حــال 
انجــام اســت. دکتــر محمدرضــا میرجلیلــی، رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد بــا تحســین و حمایــت از 
 طــرح مدیریــت مصــرف خــون در اســتان گفــت: ارزش خــون 
ــاره آن  ــه درب ــد ک ــی می شناس ــی را کس ــای خون و فرآوده ه

ــناخت دارد. ش

اخبار کوتاه

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

اســتاندار اصفهــان گفــت: اســتان اصفهــان بیشــترین تعداد 
خّیــر کشــور را در خــود جــای داده اســت کــه همیــن 

امــر موجــب شــده 600 مجمــع و نهــاد 
ــه در اســتان در بخش هــای فرهنگــی  خیری
پزشــکی   درمانــی،  آموزشــی،   ورزشــی، 
رســول  کننــد.  فعالیــت  تخصصــی  و 
ــران  ــع خی ــع اعضــای مجم ــور در جم زرگرپ
در  نخســتین بار  بــرای  کــه  مدرسه ســاز 
بــه  شــد،  برگــزار  فالورجــان  شهرســتان 
ســال  در  آموزشــی  واحــد   61 افتتــاح 

ــد  ــاری 61 واح ــال ج ــزود: در س ــرد و اف ــاره ک ــاری اش ج
آموزشــی کــه بــا کمک هــای خیــران احــداث شــده بــود در 
ــه  ــی در زمین ــد. وی قول های ــاح ش ــان افتت ــتان اصفه اس
بازســازی قدیمی تریــن مدرســه شهرســتان فالورجــان داد 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــن مدرس ــرد: مخروبه تری ــان ک و بی
کمک هــای خیریــه صاحــب دولــه کــه متولــی آن اســتاندار 

ــه وی 27  ــه گفت ــود. ب ــازی می ش ــازی و نوس ــت، بازس اس
ــدارس شهرســتان  ــدارس اســتان و 60 درصــد م درصــد م
فالورجــان نیــاز بــه بازســازی و نوســازی دارد و خیــران بایــد 
در ایــن شهرســتان بیــش از پیــش متمرکــز شــوند. رئیــس 
اداره آموزش وپــرورش شهرســتان فالورجــان 
بــا بیــان اینکــه قدمــت تاریخــی نظــام 
آموزش وپــرورش رســمی ایــن شهرســتان 
بــه یکصــد ســال برمی گــردد افــزود: 50 
درصــد مــدارس شهرســتان نیازمند بازســازی 
ــه دو  ــن موضــوع ب ــه ای و نوســازی اســت ک
دلیــل در ایــن شهرســتان اتفــاق افتــاده 
اســت. کمالی مهاجرپذیربودن و خشکســالی 
ــل تخریــب تدریجــی مــدارس  شهرســتان را مهم تریــن عل
ــای  ــش آب ه ــت: کاه ــار داش ــمرد و اظه ــتان برش شهرس
زیرزمینــی موجــب شکســت دیوارهــا  شــده و ایــن موضوع 
تخریــب تدریجــی مــدارس را بــه دنبــال دارد. گفتنــی اســت 
ــه  ــه 10 کالس ــتاندار مدرس ــور اس ــا حض ــم ب ــن مراس در ای
دکتــر تقــی قفقــازی افتتــاح شــد و بــه بهره بــرداری رســید.

استاندار اصفهان:
استان اصفهان، رکورددار بیشترین خیران کشور است

ــه  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــرات حکومت ــازمان تعزی س
ــت  ــاق 21 روز مهل ــی قاچ ــوازم خانگ ــندگان ل  فروش

داد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط 

ــی  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــی س عموم
ویــژه  طــرح  اصفهــان،  اســتان 
ــه  ــوازم خانگــی قاچــاق ک ــع آوری ل جم
قــرار بــود از اول مهرمــاه اجــرا شــود 
اعضــای  درخواســت  بــه  توجــه  بــا 
ــاد  ــر افت ــه تأخی ــه ب ــه هفت ــف، س صن
تــا واحدهایــی کــه ندانســته اقــدام 
بــه خریــد کاالهــای قاچــاق کــرده و 

فاکتــور ندارنــد، اجنــاس قاچــاق را جمــع کننــد و بــه 
بازگرداننــد.  اولیــه  فروشــنده 

غالمرضــا صالحــی، مدیــر کل ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی اســتان اصفهــان، در ایــن خصــوص اطــالع 
ــم  ــام معظ ــتورات مق ــه دس ــت ب ــا عنای ــود: ب داده ب
رهبــری و بخشــنامه ابالغــی از ناحیــه ریاســت عالــی 

ســازمان تعزیــرات حکومتــی کشــور، به منظــور اجرای 
طــرح ملــی مبــارزه بــا قاچــاق کاال در ســطح عرضــه 
بــا اولویــت لــوازم خانگــی، تجهیــزات پزشــکی و لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی، جلســه ای بــا حضــور نماینــدگان 
ــه  ــط، از جمل ــی مرتب دســتگاه های نظارت
برنامه ریــزی کمیســیون   نماینــده 
هماهنگــی و نظــارت بــر مبارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز، نیــروی انتظامــی، معاونــت 
ــکی ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش  غ
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، اتاق 
ــوازم  ــای ل ــای اتحادیه ه ــاف و رؤس اصن
 خانگــی، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی 
ــزی الزم  ــوازم پزشــکی تشــکیل شــده و برنامه ری و ل
بــرای اجــرای طــرح و برگــزاری گشــت های مشــترک 

ــاه انجــام می شــود.  از اول مهرم
گفتنــی اســت از بعــد از تاریــخ تعیین شــده )21 
مهرمــاه( بــا متخلفــان برابــر قانــون بــه شــدت برخورد 

می شــود. ربیــع

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبا بخانه پالک شماره 15/2570  واقع در فالورجان بخش 9 
ثبت اصفهان  که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7000812 -1395/2/11 در اجرای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمد کاظم رهنما فالورجانی فرزند غالمعلی  
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 1395/8/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/07/04 شماره : 427/م الف مجتبی شادمان معاون واحد 

ثبتی فالورجان 
)مفقودی برگ سبز(

شماره  موتور:650561  شماره  روغنی  روشن  آبی  رنگ  به   z24nib تیپ  زامیاد  وانت  سبز  برگ 
شاسی:nazpli40bd0363948 و نام مالک : سعید غفور زاده نوش آبادی و شماره پالک:27143 

س45 مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط است.
)مفقودی سند(

تنه  : 1385 و شماره موتور:58629 شماره  به رنگ سربی مدل   cdi تیپ  توکا  سند موتور سیکلت 
:8507466 و نام مالک : ابوالفضل میرزائی و شماره پالک : اصفهان 67 8342 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
مفقودی کلیه مدارک 

کلیه مدارک پراید جی تی ایکس آی مدل 1383به رنگ : خاکستری – نوک مدادی متالیک شماره 
موتور: 00684644  شماره ساسی : s1412283219313 شماره انتظامی :23-224 ب 13 نام مالک 

: رمضانعلی بیدگلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی برگ سبز

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 به شماره  
پالک 31 627 ب 54 به نام حمید رضا طهماسبی نادری چگنی به شماره موتور : 1845057 شماره 
شاسی : s1412285025345 شماره انتظامی: 31-627 ب 54 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره اکبری  شناسنامه شماره 17 متولد 1339    به شرح دادخواست به کالسه 621/95 ش 1  
از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم اکبری 
بشناسنامه 160 مورخ 1303/7/1 در تاریخ1395/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر - دو دختر یک همسر  دائمی که  به شرح ذیل می 
باشد:  1- مجید اکبری   فرزند ابراهیم   به ش ش26 متولد 1345صادره از گلپایگان 2- نادر اکبری 
فرزند ابراهیم  به ش ش 318  متولد 1356  صادره از گلپایگان 3- نسرین اکبری   فرزندابراهیم 
به ش ش 590متولد 1343 صادره از گلپایگان 4- زهره اکبری  فرزند ابراهیم به ش ش 17 متولد 
1339 صادره از گلپایگان 5- فاطمه موسوی  فرزند سید حسین  به ش ش 368 متولد 1316 صادره 
از گلپایگان و الغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 321/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان علی منعمیان بیدگلی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مهدی 
زارع  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی 
شورای حل اختالف به کالسه 3/792/94 ثبت و برای روز پنج شنبه تاریخ 95/11/21 ساعت 10 صبح  
وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 
وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
ابالغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  مراجعه  دفتر شورا  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/40/م 

الف رئیس شورای حل اختالف  شعبه سوم  حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: 1- لیال 2- شرکت فرش نگین هزار مسجد  نام خانوادگی: 1- بهامین  
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی:ناظمی  
نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت 7محکوم به:به موجب رای 
شماره 141 تاریخ95/3/9حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به پرداخت تضامنی مبلغ سی و نه میلیون و نهصد هزار ریال 
به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم )94/3/31( 
و هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد. هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می 
باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره5/22/95/394/ م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره 

یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: 1- لیال 2- شرکت فرش هزار مسجد مشهد   نام خانوادگی: 1- بهامین  
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی:ناظمی  

نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت 7
محکوم به:به موجب رای شماره 148 تاریخ95/2/9حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت تضامنی مبلغ سی و نه 
میلیون و نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 
اجرای حکم )94/4/31( و هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد. هزینه اجرا نیم عشر دولتی 
به عهده محکوم علیهما می باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره5/22/95/396/ م الف دفتر 

شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
دادنامه

شماره دادنامه:9509973620200387  تاریخ تنظیم:1395/03/20 شماره پرونده:9409983620200668 
اسداله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  رحیمی  فاطمه  ها:1.خانم  خواهان  شعبه:940684  بایگانی  شماره 
2.خانم بمانی رحیم زاده نوش آبادی فرزند اسداله3.آقای رضارحیم زاده نوش آبادی فرزند اسداله 
با وکالت آقای محمد صادق چاووشی فرزند عباس به نشانی کاشان شهر نوش آباد نبش بلوار معلم 
دفتر آقای عباس چاووشی طبقه دوم کدپستی 8746143893 خواندگان :1. آقای محمد وارث 2. 
خانم کبری کیهان 3. خانم ملوک نیک پور 4. خانم فاطمه وارث5. آقای محمد طاعتی 6. آقای مهری 
الجوردی 7. آقای علی نقی کارخانچی 8. آقای مهدی وارث 9. آقای مهدی کیهان 10. آقای رضا وارث 
بتول الجوردی 14. آقای حسین هژیری  11. آقای علی شامخی 12. خانم ملوک اسدی 13. خانم 
15. آقای اسماعیل شفیعی اردستانی 16. خانم کبری الجوردی 17. خانم عذرا دانشوری 18. آقای 
رضا کیهان 19. آقای محمد اسدی فرزند اسداله 20. خانم پری الجوردیان 21. آقای محمد اسدی 
فرزند سید حسن همگی به نشانی مجهول المکان 22. اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل به نشانی 
آران و بیدگل – خ امام خمینی خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص دعوی اقا و خانم ها : 1- رضا 2- بمانی 3- فاطمه هر سه رحیم زاده نوش آبادی با 
وکالت آقای محمد صادق چاووشی به طرفیت آقایان و خانم ها : 1- اسماعیل شفیعی اردستانی 
2- محمد 3- ملوک 4- محمد هر سه اسدی 5- مهدی 6- فاطمه 7- رضا 8- محمد 9- مهدی 
هر پنج نفر وارث 10- حسین هژیری 11- پری الجوردیان 12- رضا 13- مهدی 14- کبری هر سه نفر 
کیهان 15- مهری 16- بتول 17- کبری هر سه الجوردی 18-علی نقی کارخانچی 19- علی شامخی 
20- عذرا دانشوری 21- محمد طاعتی 22- ملوک نیکپور 23- اداره جهاد کشاورزی شهرستان آران 
و بیدگل دائر بر ))الزام به تنظیم سند رسمی اصالحات ارضی به میزان هفتاد وپنج سهم مشاع از 
1350سهم مشاع مجاری پالک128اصلی و به قدر الحصه به میزان 66/66 سهم مشاع از 1200 سهم 
مشاع از اراضی پالک 2 فرعی از 128 اصلی ((با این توضیح که خواهانها مدعیند به میزان پیش گفته 
از سهم مالکیت خواندگان ردیف اول الی بیست ودوم از پالک ثبتی مارالذکر در نسق زراعی مورث آنان 
قرار گرفته و بر این اساس اینک خواهانها با استناد به قوانین و مقررات مربوط به اصالحات ارضی 
مبادرت به طرح دعوی حاضر نموده اند . هرچند که خواندگان دفاع موثری را به عمل نیاورده اند ، 
حسب اعالم کارشناس منتخب صرفا تا مرحله دوم اصالحات ارضی در مزرعه مذکور اجرا و مراحل آمار 
برداری انجام شده لیکن در موقع اجرای مرحله  سوم  به لحاظ خشک شدن قنات مزرعه و با کوچ 
زارعین و کشاورزان به مزارع دیگر ، مزرعه فیض آباد خالی از سکنه شده و مرحله سوم اعمال نگردیده 
. با وجود برخی نظرات مشورتی از سوی شورای اصالحات ارضی مبنی بر تعلق حقوق ناشی از اجرای 
مرحله سوم قانون اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسقی که در زمان اجرای آن مرحله ، متصرسف 
اراضی نبوده اند و اگرچه نام مورث خواهانها به عنوان زارع در زمان اجرای مرحله دوم قانون اصالحات 
ارضی آرمان برداری شده اما باید توجه داشت که قانون اصالحات ارضی باالخص مقررات مربوط به 
اجرای مرحله سوم که مبتنی بر سلب مالکیت رسمی بر خی افراد و اعطای آن به زارعین می باشد 
خالف برخی از اصول مسلم حقوقی از جمله احترام مالکیت افراد و قاعده تسلیط و ... می باشد که 
می بایستی در زمان تشکیک در تعیین مصادیق و افراد آن به قدر متیقن که همانا زارعین متصرف در 
زمان اجرای مرحله سوم قانون مزبور است اکتفا نمود و شاید بتوان استعمال قانون گذار از عبارت ))... 
که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده ....(( در قانون تعیین تکلیف باقی مانده قراء مزارع و امالک 
مشمول قانون اصالحات ارضی را ، قرینه ای بر عنایت قانونگذار به وصف تصرف زارعین دانست با این 
وصف دعوی خواهانها را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطالن 
دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد . شماره : 13/2/95/399/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- محمد علی  2- شرکت فرش نگین ارم مشهد   نام خانوادگی: 1- 
فیضی  نام پدر: 1- رحمت هللا شغل :1- آزاد   نشانی محل اقامت: 1- تربت حیدریه بی بی حسینه 
جنت 3 2- آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار هیئت امنا – بلوار تجارت 4 اصلی 
مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی:ناظمی  نام پدر : علی اکبر شغل : آزاد نشانی 

محل اقامت: آران و بیدگل – خ امام خمینی کوچه والیت 7
محکوم به:به موجب رای شماره 145 تاریخ95/3/9حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است: به صورت تضامنی  
به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال در وجه یک فقره چک به شماره 864/925519 مورخ 94/8/25 
عهده بانک صادرات شعبه تربت حیدریه به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک در حق علی محمد ناظمی رای صادره غیابی است. هزینه اجرا نیم 
عشر دولتی به عهده محکوم علیه است .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره5/22/95/395/ 

م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حسین   2- علیرضا    نام خانوادگی: 1- رضایی کسرینه 2- مقاره 
عابد    نشانی محل اقامت: 1- مجهول المکان  2- کاشان بلوار  قطب راوندی حکمت 18- انتهای 
کوچه جنب کارگاه اشرف  مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی:ناظمی  نشانی محل 

اقامت: آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت هفتم
محکوم به:به موجب رای شماره 143 تاریخ95/3/11حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت تضامنی محکوم علیه به مبلغ سیزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک  در زمان اجرای حکم )94/11/10( و پرداخت هزینه دادرسی در حق 

محکوم له می باشد. هزینه اجرای حکم نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره5/22/95/397/ م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان علی آقا نساجی بیدگلی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حاجی 
بابا صفری شب   به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/952/94 ثبت و برای روز سه شنبه  تاریخ 95/9/30 
ساعت 18/45  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
بیدگل  و  آران  حقوقی  سوم   شعبه  اختالف   حل  شورای  رئیس  الف  5/22/95/387/م   : شماره 

عباسعلی دهقانی
آگهی ابالغ

بایگانی  پرونده:9409983620201041شماره  ابالغنامه:9510103620205718شماره  شماره 
به  دادخواستی  بیدگلی  نوریان  عبداله  احترام:خواهان  تنظیم:1395/06/27با  شعبه:941061تاریخ 
طرفیت خواندگان محمدرضا نوریان بیدگلی، مه لقا نوریان بیدگلی اداره جهاد کشاورزی  شهرستان آران 
و بیدگل،حسینعلی کاشانی فرشچی،حسین مجیدی،حسن نوریان بیدگلی،ربابه نوریان بیدگلی،زهرا 
نوریان بیدگلی،عباس نوریان بیدگلی،حسین نوریان بیدگلی و حسینعلی نوریان بیدگلی به خواسته 
تاریخ  در  نموده که  بیدگل  و  آران  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  تنظیم سند رسمی  به  الزام 
1395/6/23نظریه کارشناسی به این شعبه واصل شده است و به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
حسینعلی کاشانی فرشچی و حسین مجیدی و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی شود تا خواندگان حسینعلی کاشانی فرشچی و حسین مجیدی پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناس و 

اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا ضرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار در این شعبه حاضر شود.
شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  الف  13/2/95/398/م  شماره:   

آران و بیدگل 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800274شماره پرونده: 9409980350801242

شماره بایگانی شعبه : 941403تاریخ تنظیم: 1395/06/27 مشخصات محکوم له ردیف 1- نام :حامد 
نام خانوادگی : سدهی زاده نام پدر : نصر اله  نشانی: اصفهان –بزرگمهر – کوچه شهید قائدان غربی 
– پالک 43 – طبقه سوم مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علیرضا  نام خانوادگی : ترابی  نام 
پدر : غالمحسین نشانی: مجهول المکان    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9510090350802288 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350800575 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان  اصل خواسته و 
650000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ صدور چک ها لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 67/500/000 ریال 
بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 19550/ م الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسین جمالی

    اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800268شماره پرونده: 9409980350801180

شماره بایگانی شعبه : 941336تاریخ تنظیم: 1395/06/11 مشخصات محکوم له ردیف 1- نام :احمد 
بن   – خواجو  چهارباغ   – اصفهان  نشانی:  رضا     : پدر  نام  زاده   فروش  نیل   : خانوادگی  نام  رضا  
بست – دکتر فتاح – پ 26 کدپستی 8153714781 کد ملی 1270110039 همراه 09133252153  
رجبعلی   : پدر  نام  آبادی   : کبوتر  خانوادگی  نام  علیرضا   نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 
به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان     مجهول  نشانی: 
شماره 9510090350802228 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350800428 محکوم علیه محکوم 
به عنوان هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 79760500  ریال   245/470/000 به پرداخت  است 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان 
پرداخت وجه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 16/261/525 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
به  اموال  اعالم کامل صورت  از  علیه  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم  نحوه 
منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
به  مال  انتقال  مالی 1394( 5-  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   16 ماده  و  20 ق.م.ا  ماده  و  مدنی 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
یا تودیع وثیقه  از زندان منوط به موافقت محکوم له  ارائه شود آزادی محکوم علیه  مهلت سی روز 
محکومیت اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه  محکوم  توسط  معرفی کفیل   یا 

 مالی 1394( 
اصفهان – حسین  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دفتر شعبه 8  الف  مدیر  م  شماره: 19543/ 

جمالی

سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعالم کرد:
مهلت 21 روزه به فروشندگان لوازم خانگی قاچاق
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حتما بخوانید!
نشان ویژه سمندریان در دستان ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

ــود سریال ســازی در صداوســیما  ــک دوران رک ــس از ی پ
ــه  ــر ب ــت پ ــا دس ــه ب ــم گرفت ــی تصمی ــانه مل ــاال رس ح
ــریال های  ــرود. س ــوی آب ب ــبکه های آن س ــا ش ــرد ب نب
گوناگــون  موضوعــات  بــا  ملــی  رســانه   تازه نفــس 
و بازیگــران سرشــناس، هنــوز نیامــده، بــرای شــبکه های 
ماهــواره ای خــط و نشــان می کشــد. بــه همیــن بهانــه در 
ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه ســریال های 
جدیــد صداوســیما در نیمــه دوم ســال 95. بــا مــا همــراه 

. شید با
   سریال یکتا

ــت  ــمتی اس ــی 26 قس ــودرام خانوادگ ــک مل ــا«، ی »یکت
کــه بــرای شــبکه 2 ســیما تولیــد می شــود. ایــن ســریال، 
قصــه زنــی اســت کــه بــه واســطه توطئــه ای همســر خــود 
ــب  ــرایط نامناس ــدش در ش ــا فرزن ــت داده و ب را از دس
مالــی قــرار می گیرنــد؛ ایــن زن بــرای گرفتــن حــق 
خــود اقداماتــی انجــام می دهــد کــه بن مایــه قصــه 
ــی ــان بازغ ــت. پژم ــه اس ــکل گرفت ــوع ش ــن موض  از ای

الهــه حصــاری  علــوی،  بهرنــگ  قلی خانــی،  شــبنم 
 ســیامک اطلســی، ســام درخشــانی، فرنــاز رهنمــا 
جملــه  از  منصــوری  اشــکان  و  ابراهیمی پــور  بهــرام 
ــریال  ــتند. س ــی هس ــه تلویزیون ــن مجموع ــران ای بازیگ
ــم و ســریال شــبکه 2  ــروه فیل ــه ســفارش گ ــا« ب  »یکت

و بــه کارگردانــی شــهرام شاه حســینی ســاخته می شــود. 
فیلمنامــه ایــن مجموعــه توســط گــروه نویســندگان )علی 

دادرس، آزیتــا ایرایی( نوشــته شــده اســت.
   سریال همسایه ها

تصویربــرداری ســریال »همســایه ها« بــه کارگردانــی 
ــدی  ــی علیرضــا ســبط احم ــان و تهیه کنندگ آرش معیری
محصــول گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 2 در ۴۰ قســمت 
۴5 دقیقــه ای مصــادف بــا روز عیــد غدیــر خــم در 
لوکیشــنی واقــع در خیابــان آیــت هللا کاشــانی آغــاز شــد. 
در خاصــه داســتان ایــن مجموعــه آمــده اســت: میــاد 
ــب  ــت صاح ــرار اس ــد و ق ــران آمده ان ــه ته ــادرش ب و م
ــت  ــاد اس ــتان می ــی از دوس ــه یک ــاس ک ــاختمان ی  س
دفتــری را بــه او بــرای پخــش محصــوالت تولیدی شــان 
ســاختمان کــه  اجاره نشــینان  دیگــر  دهــد.  اجــاره 
مشــاغلی همچــون خدمــات مجالــس، وکالــت، ســایت 
خبــری، ماهنامــه و... دارنــد، چــون در ابتــدا فکــر 
می کننــد مســتأجران جدیــد قــرار اســت جایگزیــن 
ــود را در  ــی خ ــه نوع ــد ب ــاش می کنن ــوند، ت ــا ش آن ه
ســاختمان حفــظ کننــد؛ امــا در نهایــت، میــاد و مــادرش 
در اتاقــی روی پشــت بام ســاکن می شــوند و باقــی 

ــای  ــد. ماجراه ــی می مانن ــود باق ــر خ ــاکنان در دفات س
میــاد  ورود  بــا  یــاس  ســاختمان   همســایه های 
ــران  ــان، مه ــواد رضوی ــود. ج ــروع می ش ــادرش ش و م
ــر  ــا، اصغ ــاره رهنم ــتانی، به ــیروس گرجس ــان، س غفوری
سمســارزاده، محمــود جعفــری، نعیمــه نظام دوســت 
ــین  ــر، حس ــد یاس ــدل، مجی ــمانه پاک ــری، س آرام جعف
ســلیمانی، پوراندخــت مهیمــن، مســعود چوبیــن، طیبــه 
دوســت، النــاز حســینی، امیــد علومــی و کاظــم افرندنیــا 
از جملــه بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن ســریال ایفــای 

نقــش می کننــد.
   سریال دیوار شیشه ای

تدویــن ســریال »دیــوار شیشــه ای« بــه کارگردانــی 
میهن دوســت  نویــد  و  قویــدل  رامــا   مشــترک 
داســتان هایی  تحویلیــان،  علی اکبــر  تهیه کنندگــی  و 
ــبات  ــاط و مناس ــروز و ارتب ــه ام ــه را از جامع واقع گرایان

ــد. ــت می کن ــردی روای ــان ف می
 ســریال دیــوار شیشــه ای به قلــم محمد محمودســلطانی 
و روح هللا صدیقــی در ۳۰ قســمت ۴5 دقیقــه ای در مرکــز 
ــده  ــته ش ــی نوش ــانه مل ــی رس ــترش فیلمنامه نویس گس
اســت و در مرحلــه تولیــد قــرار دارد. ایــن مجموعــه 

ــک  ــت ی ــن روای ــه ضم ــت ک ــک اس ــریالی اپیزودی س
داســتان اصلــی، هــر قســمت داســتان مســتقلی را هــم 
دربــر می گیــرد. »دیــوار شیشــه ای« در قالــب برنامــه ای 
روایــت می شــود کــه در هــر قســمت افــراد مختلــف بــا 
ماجراهــای گوناگــون و تجربه هــای متفــاوت از یکدیگــر 
ــی  ــتان ثابت ــه داس ــن اینک ــوند. ضم ــریال می ش وارد س
هــم بــرای ایــن ســریال در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
ــده  ــه حــوادث و اتفاقــات و مشــکات زندگــی تهیه کنن ب
ــم از  ــه او ه ــا همســرش - ک ــی ب ــه تلویزیون ــن برنام ای

ــردازد. ــت - می پ ــه اس ــه برنام ــل تهی عوام

ــر ازدواج  ــش خب ــد روز پی ــه چن ــس از اینک ــرانجام پ - س
رامبــد جــوان و نــگار جواهریــان منتشــر شــد، اولیــن 
عکــس رســمی ایــن زوج توســط نــگار جواهریــان در صفحــه 
ــد جــوان و  شــخصی اش قــرار گرفــت. در ایــن عکــس رامب
نــگار جواهریــان دســت در دســت یکدیگــر دیــده می شــوند.

ــران  ــاب بازیگ ــرای انتخ ــی ب ــور از رایزن ــان عبدی پ - احس
ایتالیایــی و فرانســوی بــرای بــازی در ســریال »گرانبــاری« 
ــام  ــغول انج ــر مش ــال حاض ــت: در ح ــور گف ــت. عبدی پ گف
ــوز  ــه هن ــل اینک ــه دلی ــتیم و ب ــی آن هس ــای مقدمات کاره
بازیگــران  نشــده اند،  انتخــاب  مــا  خارجــی  بازیگــران 
ــی  ــای اصل ــرا نقش ه ــم؛ زی ــاب نکردی ــم انتخ ــی را ه ایران
ــرای شــبکه 5  ــن ســریال ب ــد. ای ــا می کنن ــا ایف را خارجی ه

ســیما تهیــه می شــود.
- شــهاب حســینی پــس از دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر 
جشــنواره فیلــم مقاومــت، آن را بــه فرزنــدان شــهید بابایــی 

تقدیــم کــرد.
ــژه ســینمای  ــات«، وی ــه »ســینما و ادبی - شــماره 5۴ مجل
ــاخص  ــور ش ــی، انیمات ــو میازاک ــد. هایائ ــر ش ــن منتش  ژاپ
اســتودیو  پایه گــذار  و  ژاپــن  ســینمای  شناخته شــده  و 
جیبلــی طــرح جلــد »ســینما و ادبیــات« را بــه خــود 

اســت. داده  اختصــاص 
- »ایــن تنهــا پایــان دنیاســت« بــه کارگردانی »زاویــه دوالن« 
بــه عنــوان نماینــده ســینمای کانــادا در شــاخه بهتریــن فیلــم 

خارجــی جوایــز اســکار انتخاب شــد.
»آیــدا  کارگردانــی  بــه  »ناهیــد«  ســینمایی  فیلــم   -
پناهنــده« در پنجمیــن دوره فســتیوال »نــارا« ی ژاپــن 
فیلــم جشــنواره  بهتریــن  دریافــت جایــزه  بــه   موفــق 

و تندیس شیکای )گوزن( طایی شد.
ــاز  ــز، از آغ ــردان و برنامه ری ــتیار کارگ ــاح، دس ــین ف - حس
پیش تولیــد فیلــم جدیــد محمدعلــی باشــه آهنگــر بــا 

ــر داد. ــر خب ــا ۱۰ روز دیگ ــر آب« ت ــرو زی ــوان »س عن
ــه حضــور  ــر داد ک ــردان ســینما، خب ــی، کارگ ــان حقان - پیم
گاب آدینــه در فیلــم »افســانه ســه زن« قطعــی شــده 

ــت. اس
- فرشــته طائرپــور در متنــی بــا عنــوان »تسویه حســاب مــا 
ــه پخــش  ــا« نســبت ب ــرای آن دنی ــد ب ــا صداوســیما، بمان ب
غیرقانونــی فیلــم »وقتــی همــه خواب بودنــد« از صداوســیما 

اعتــراض کــرد.
اســپانیولی زبان  آثــار  مترجــم  آذیــن،  ســعید   -
رامــون  خــوآن  لــورکا،  از  آثــاری  ترجمــه  درگذشــت. 
و کارشناســی  نــرودا  پابلــو  و  پــاز  اکتاویــو   خیمنــس، 
ــبکه  ــه« ش ــان ترجم ــی »جه ــه رادیوی ــری برنام و مجری گ
بــه چشــم  آذیــن  کارنامــه ســعید  در  رادیــو  فرهنــگ 

می خــورد.
 - بیســت و هشــتمین شــب شــاعر به پاسداشــت ســیدعلی 

موســوی گرمارودی اختصــاص دارد.

 استقبال از جشن امضای کتاب 
عادل فردوسی پور در کرمان

ــاپ  ــای چ ــن امض ــم جش مراس
ســی و یکــم کتــاب »هنر شــفاف 
عــادل  ترجمــه  اندیشــیدن« 
ــهر  ــگاه ش ــی پور در فروش فردوس
فرهنــگ کرمــان بــا اســتقبال زیاد 
کرمانی هــا برگــزار شــد. عــادل 
ــن  ــا ای ــه ب ــی پور در رابط فردوس
کتــاب گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ســه نفــر کار ترجمــه ایــن 
کتــاب را بــر عهــده داشــتند، ایــن پــروژه ســه مــاه بــه طــول 
ــی  ــاب، کتاب ــن کت ــت ای ــد اس ــت. وی معتق ــده اس انجامی
طــول  در  انســان ها  را کــه  خطاهایــی  و  اســت  خــوب 
زندگی شــان بــا آن هــا ســروکار دارنــد، گوشــزد می کنــد. 
ــی«  ــف دوبل ــنده آن »رول ــه نویس ــاب ک ــن کت ــار ای اولین ب
ــی  ــاپ س ــه چ ــون ب ــده و اکن ــر ش ــار 9۴ منتش ــت، به  اس
و یکــم رســیده اســت. رولــف دوبلــی، نویســنده کتــاب متولــد 
ــت. او  ــی اس ــن سوئیس ــس و کارآفری ــال ۱966، رمان نوی س
دانش آموختــه ام بــی اِی و دارای دکتــرای فلســفه اقتصــاد از 
دانشــگاه ســنت گالــن ســوئیس اســت. عمــده شــهرت او بــه 
دلیــل تألیــف کتــاب »هنــر شــفاف اندیشــیدن« اســت کــه به 
ــرد و در صــدر جــدول  ــدا ک ــت دســت پی ــه موفقی ســرعت ب
ــه  ــاب ب ــن کت ــت. ای ــرار گرف ــان ق ــروش آلم ــای پرف کتاب ه
بســیاری از زبان هــای دنیــا ترجمــه شــده و در ایــران توســط 
نشــر چشــمه بــه چــاپ رســیده اســت. گفتنــی اســت 
فردوســی پور پیــش از ایــن، کتــاب »فوتبــال علیــه دشــمن« 
ــر  ــمه منتش ــر چش ــه و در نش ــر« را ترجم ــایمون کوپ از »س

کرده بود.

برگزاری نمایشگاه کتاب شهرکرد
یازدهمیــن نمایشــگاه کتــاب شــهرکرد بــا حضــور ۳۸5 
ناشــر از سراســر کشــور بــا حمایــت معاونــت امــور فرهنگــی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــه همــت مؤسســه 
فرهنــگ  کل  اداره  و  ایــران  فرهنگــی   نمایشــگاه های 
 و ارشــاد اســامی اســتان از تاریــخ ۴ تــا 9 مهــر برگــزار

 می شود.
چهارمحــال  اســتان  کتــاب  نمایشــگاه  یازدهمیــن  در    
هــزار   ۴6 کشــور  سراســر  از  ناشــر   ۳۸5 بختیــاری،   و 
ــد  ــش خواهن ــه نمای ــه ب ــاب را در ۱۸5 غرف ــوان کت و ۱۷۱ عن
ــگاه های  ــی نمایش ــل دائم ــگاه در مح ــن نمایش ــت. ای گذاش
ــتان  ــر از اس ــود. ۳۰ ناش ــزار می ش ــهرکرد برگ ــی ش بین الملل
 بــه صــورت مســتقیم در ایــن دوره از نمایشــگاه حضــور 

دارند. 
ــد  ــرای حمایــت از ناشــرانی کــه در نمایشــگاه حضــور ندارن ب
ــار منتشرشــده ۳۸ ناشــر را در  ــز، آث ــروش متمرک بخــش ف

ــد. ــرار می ده ــش ق ــرض نمای مع

اخبار کوتاه

ــاره  ــزی« درب ــک گردان »کاه قرم ــی زاده، عروس ــا فن دنی
بیمــاری ســرطان خــود گفــت: مــن اکنــون ۱۰ ســال 
ــا  ــدود 2 ت ــتم و ح ــاری هس ــن بیم ــر ای ــه درگی ــت ک اس
ــت  ــده و دس ــخت تر ش ــم س ــه وضعیت ــت ک ــال اس ۳ س
ــتم.  ــیمی درمانی هس ــر ش ــده و درگی ــس ش ــتم لم راس

ــت  ــا دس ــتم ب ــم توانس ــته ه ــال گذش س
چپــم عروســک گردانی کنــم؛ چــون تــا 
ــه کســی  ــم عروســکم را ب ــه بتوان ــی ک جای
ــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون  نمی دهــم. وی ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــت، در پاس ــان اس ــر درم درگی
ــر  ــک گردانی ب ــدر عروس ــه چق ــش ک پرس
ــت:  ــت، گف ــته اس ــر داش ــاری وی تأثی بیم

بســیاری از عروســک گردان ها از مــن می پرســند کــه 
آیــا عروســک گردانی باعــث ایــن بیمــاری شــده اســت یــا 
خیــر؛ اصــا این گونــه نیســت و هیــچ ارتبــاط علمــی هــم 

ــدارد.  ــود ن ــن دو وج ــن ای بی
ــاره عروســک گردانی کاه قرمــزی  فنــی زاده همچنیــن درب

و عاقــه اش بــه ایــن عروســک یــادآور شــد: کاه قرمــزی 
ــر  ــدان مــن از او کوچک ت ــزرگ مــن اســت و فرزن پســر ب
هســتند. ایــن را هــم بایــد بــه دوســتدارانش بگویــم کــه او 

حالــش بســیار خــوب اســت. 
عروســک گردان کاه قرمــزی دربــاره اولیــن مجموعــه 
در  همچنیــن  و  عروســک  ایــن  برنامــه 
ــن عروســک  ــی کــه ای ــازه زمان ــه ب پاســخ ب
همچنــان بتوانــد ســتاره بمانــد، عنــوان کــرد: 
ــدوق پســت« در ســال  »کاه قرمــزی و صن
۱۳۷۰ تولیــد شــد و فکــر می کنــم اینکــه 
عروســکی همچنــان ســتاره بمانــد بــه تاش 
مــا مربــوط می شــود و مــا نیــاز داریــم 
ــد  مطالعــات زیــادی داشــته باشــیم. مــردم دوســت دارن
مســائل را بــه روز بشــنوند؛ بــه همیــن دلیــل هــم هســت 
کــه بــرای هــر مجموعــه برنامــه در ایــن ســال ها، حــدود 
ــا  ــم ت ــن می کنی ــاعت تمری ــا روزی ۱۰ س ــاه و تقریب 2 م
بتوانیــم هــر ســال برنامــه ای بــه روز داشــته باشــیم. مهــر

ــر  ــه دکت ــمندریان ب ــی س ــژه آکادم ــان وی ــدای نش ــا اه ب
آکادمــی  ســاالنه  مراســم  چهارمیــن  رفیعــی،  علــی 
ســمندریان برگــزار شــد. در ایــن برنامــه کــه شــامگاه 
ــزار  ــدان برگ ــی از هنرمن ــور جمع ــا حض ــاه ب ــه 2 مهرم جمع
شــد، ابراهیــم حقیقــی و بهمــن فرمــان آرا نشــان ویــژه 

آکادمــی ســمندریان را بــه علــی رفیعــی 
ــی  ــخنان کوتاه ــی در س ــد. حقیق ــدا کردن اه
ــی  ــاد بعض ــه »ی ــت ک ــن بی ــدن ای ــا خوان ب
نفــرات روشــنم مــی دارد«، یــاد و خاطــره 
ــی  ــا روســتا را گرام ــد ســمندریان و هم حمی
ــی  ــا لحن ــز ب ــان آرا نی ــن فرم ــت و بهم داش
ــزار  ــت: ه ــی گف ــی رفیع ــاره عل ــز درب طنزآمی

ــیار  ــدی بس ــی، هنرمن ــتیم. عل ــم دوس ــا ه ــت ب ــال اس س
ــه  ــوال ب ــرد: معم ــه ک ــاز اضاف ــن فیلمس ــت. ای ــته اس شایس
ــا  ــم؛ ام ــن جشــن ها شــرکت نمی کن ــل شــخصی در ای دالی
 وقتــی گفتنــد ایــن برنامــه بزرگداشــت علــی رفیعــی اســت

با افتخار حاضر شدم. 

رفیعــی نیــز پــس از دریافــت ایــن تندیــس بــا اشــاره 
بــه آشــنایی اش بــا حمیــد ســمندریان در اواســط دهــه 
 5۰ یــادآور شــد: وقتــی در آن زمــان بــه ایــران آمــدم 
ــه همیشــه  ــری ام ک ــن دوســت دوران هن ــن و بهتری ــا اولی ب
یــارم بــود، آشــنا شــدم. همیشــه از دوســتی بــا ســمندریان 
بــه خــود بالیــدم و بــه حضــور او دلگــرم 
ــاد او  ــه ی ــودم. رفیعــی ادامــه داد: امشــب ب ب
و »همــا«ی همیشــه عزیــز، ایــن هدیــه زیبــا و 
ارزشــمند را دریافــت می کنــم و در باقی مانــده 
فرامــوش  را  ایــن شــب  هرگــز  زندگــی ام 
نخواهــم کــرد. در ایــن برنامــه همچنیــن لــوح 
ــه  ــمندریان ب ــی س ــوی آکادم ــری از س تقدی
امیررضــا کوهســتانی، دیگــر هنرمنــد جــوان تئاتــر، بــه دلیــل 
ــا  ــد؛ ام ــدا ش ــل اه ــوزه بین المل ــتمرش در ح ــت مس فعالی
از آنجــا کــه کوهســتانی بــرای اجــرای یــک اثــر نمایشــی در 
ــر  ــی، دیگ ــرد، حســن معجون ــه ســر می ب خــارج از کشــور ب

ــرد. ایســنا ــت ک ــوح را دریاف ــن ل ــر، ای ــد تئات هنرمن

نشان ویژه سمندریان در دستان علی رفیعی

    اجرائیه
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شماره بایگانی شعبه : 9۴۱259تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰6/26 مشخصات محکوم له ردیف ۱- نام :مهدی   
نام خانوادگی : صادق زاده  نام پدر : سعید   نشانی: اصفهان – خ عبد الرزاق – جنب بانک سپه – طبقه 
فوقانی مجتمع اقتصاد – موسسه راه صادق پ   ۳۰ مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: بلقیس   
نام خانوادگی : صفری خوندابی   نام پدر : شکر هللا  نشانی: اصفهان – خ کاوه – خ گلستان – ک 
حمام – فرعی نهم به کد پستی ۸۱969۴۷۳۳۸ 2- نام : امیر نام خانوادگی : ایزد پرستی نام پدر : 
مرتضی نشانی : اصفهان – خ کاوه – خ گلستان – ک حمام – فرعی نهم به کدپستی ۸۱969۴۷۳۳۸     
محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 
95۰99۷۰۳5۱5۰۰۳۷5 محکوم علیهما متضامنا محکوم است به پرداخت مبلغ : ۱- ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )9۳/2/2۰( تا زمان وصول که بر مبنای 
تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید ۳-/ ۸6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی 
۴-/ ۳/۸6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و 5- نیم عشر دولتی در حق صندوق 
اباغ اجرائیه : ۱- ظرف  تاریخ  از  . رای صادره غیابی می باشد./  محکوم علیه مکلف است  دولت 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای  نزد 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 
می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -5
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 6- چنانچه  به 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳9۴( 
شماره: ۱92۰۳/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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شماره بایگانی شعبه : 9۴۰۴9۰تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰6/2۸ مشخصات محکوم له ردیف ۱- نام :حاجی 
نور علی    نام خانوادگی : نوروزهای   نام پدر : ولی جان    نشانی: اصفهان – میدان امام علی – کوچه 
ماهی گیری – پ ۳5 تلفن همراه ۰9۱۳۳۱۷22۳2  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: رسول   نام 
خانوادگی : یوسفی شوردزی   نام پدر : نعمت هللا   نشانی: مجهول المکان     محکوم به: بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه 9۴۰99۷۰۳5۰2۰۱۷96 محکوم علیه 226/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷/255/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ خسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ سر رسید چک 9۴/۱/۱5 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ 
اباغ  تاریخ  از  االجرا درحق صندوق دولت محکوم است. محکوم علیه مکلف است  بابت حق  ریال 
اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳9۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(
 شماره: ۱95۳۸/ م الف  مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر براتی

    اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱۰۴2۰۳5۱۴۰۰۳۱۳شماره پرونده: 9۳۰99۸۰۳5۱۴۰۰65۷

نام  لهم ردیف ۱-  تنظیم: ۱۳95/۰6/2۳ مشخصات محکوم  تاریخ   9۳۰6۷۱ : بایگانی شعبه  شماره 
:شرکت تیراژه سرمایه آپادانا     نشانی: اصفهان خ توحید مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 5۰2 ** سابقه 
اباغ وفق ماده ۷۰ دارد ** 2- نام : بانک ملت اصفهان به مدیریت محمد رضا ساروخانی  نشانی 
: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی  ۳- نام : شرکت فرد طایی سپاهان نشانی : اصفهان خ رودکی 
بعد ازبانک تجارت جنب رستوران زرینه یا آتش طبقه سوم واحد ۸ ** سابقه اباغ وفق ماده ۷۰ 
دارد** مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: شرکت فرد طایی سپاهان   نشانی: اصفهان خ 
رودکی بعد ازبانک تجارت جنب رستوران زرینه یا آتش طبقه سوم واحد ۸ ** سابقه اباغ وفق 
ماده ۷۰ دارد** 2- نام : محمد نام خانوادگی : عصار زادگان نام پدر: محمد علی نشانی : اصفهان 
خ توحید مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 5۰2 ۳- نام : شرکت تیراژه سرمایه آپادانا نشانی :  اصفهان خ 
توحید مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 5۰2 ** سابقه اباغ وفق ماده ۷۰ دارد ** ۴- نام : حمید نام 
خانوادگی : محمد هاشمی حبیب آبادی نام پدر : علی نشانی : اصفهان خ توحید مجتمع پاسارگاد 
ط 5 واحد 5۰2 5- نام : حسن نام خانوادگی : طهماسبی بلداجی نام پدر : محمد حسین نشانی : 
اصفهان خ توحید مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 5۰2 6- نام : فتحعلی نام خانوادگی : طهماسبی بلداجی 
نام پدر : حسن نشانی : اصفهان خ توحید مجتمع پاسارگاد ط 5 واحد 5۰2 محکوم به: بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۴۰99۷۰۳5۱۴۰۱۳۱۳ -  
9۴۰99۷۰۳5۱۴۰۱۷۳6 محکوم علیهم به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 6۱۰/۸2۰/55۳/۳ 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  وصول  لغایت  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  نضمام  با  ریال 
الوکاله وکیل در حق  بابت حق  بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۷۰/۱6۸/۷۱ ریال  ۰۰۰/2۷5/۱۰۷ ریال 
محکوم له و مبلغ ۰۳۰/69۱/۱۷۷ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
است./. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( شماره: ۱922۳/ 

م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : احمدی نبی
    اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱۰۴2۰۳5۱۳۰۰۳۰۱شماره پرونده: 9۳۰99۸۰۳5۱۳۰۱2۳9
نام   -۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱۳95/۰6/29 تنظیم:  تاریخ   9۳۱۴۰9  : شعبه  بایگانی  شماره 
:صندوق مهر امام رضا بنمایندگی مهدی خلج نشانی : اصفهان – خ هشت بهشت غربی – حدفاصل 
ملک و گلزار – نبش کوچه 26  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: رضا نام خانوادگی: بیاتی نام 
پدر : عیدی محمد    نشانی: چادگان – خ دهه فجر – خ شانزده متری – کدپستی ۸5۷۱۷۱۷۳۳۱ 
2- نام : طوبی نام خانوادگی: بیاتی نام پدر : عیدی محمد نشانی :  چادگان – خ دهه فجر – خ 
شانزده متری – کدپستی ۸5۷۱9۰۳۳۴5۴ ۳- نام : رحیم نام خانوادگی : کریمی نام پدر : محمد 
اسماعیل نشانی : شهرستان اصفهان – خ الله  - سه راه عوارضی – ک چیت ساز – ک شاداب –ک 
خشایار – پ ۱6 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مهنوش نام 
خانوادگی : حبیبه ذبیحی نام پدر: محمد نشانی : اصفهان – اصفهان خ نیکبخت – جنب دادگستری 
– کوچه صادقیان – ساختمان ۷- ط2 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : صندوق مهر امام 
به  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه   : به  بنمایندگی مهدی خلج محکوم  رضا 
شماره 95۱۰۰9۰۳5۱۳۰22۸6 و شماره دادنامه مربوطه 9۴۰99۷۰۳5۱۳۰۰۴2۰ محکوم علیه محکوم 
است به خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ  پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 9۳/۱2/2۳ تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق االجرا از 
ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )حکم در خصوص رضا بیاتی حضوری و بقیه خواندگان 
غیابی( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( شماره: ۱95۴۱/ م الف  

مدیر دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : فریبا شریعتی 
    اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱۰۴2۳65۳۳۰۰2۰۴شماره پرونده: 9۴۰99۸۳65۳۳۰۰۰۸۳
شماره بایگانی شعبه : 9۴۰۰۸9 تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰6/2۸ مشخصات محکوم له ردیف ۱- نام :مهدی 
نام خانوادگی :قندهاری نام پدر : علی مردان  نشانی : بندر گز خ ش مطهری الله ۸ منزل علی مردان 
نام پدر : منوچهر      نام: محمد  نام خانوادگی:امامی   قندهاری   مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- 
نشانی: کرسگان نمایشگاه امامی  محکوم به : بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۴۰99۷۳65۳۳۰۰6۳۳ محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته )چک به شماره 59۸۸۱5 مورخ 92/۱2/25( و چهار میلیون 
و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳9۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( شماره: ۴26/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول  دادگاه 

عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  فاورجان – علی صادقیان 
گواهی  حصروراثت

خانم سمیه نادری سمسانی    بشناسنامه شماره ۱۱۰۰۰25۳9۱باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/9۸۸تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان حسن نادری سمسانی   بشناسنامه شماره ۳22 در تاریخ    در گذشته و ورثه وی در 
هنگام در گذشت عبارتند از ۱- امیر نادری سمسانی       فرزند حسن     شماره شناسنامه  ۱۳۷۴۴ 
نسبت با متوفی فرزند  2- سمیه نادری سمسانی    فرزندحسن   شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰25۳9۱ 
نسبت با متوفی فرزند ۳- فخر السادات موسوی دارافشانی    فرزند سید اسداله   شماره شناسنامه 
۱25 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه 

اول خانواده و امور حسبی
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : صفر شاهرخیان قهفرخی دادخواستی به طرفیت خوانده :رضا سلیمانیان و محمد سلیمان 
پور و امیر سلیمان پور و اکبر رفیعی و قدرت اله حیدری  به خواسته مطالبه خسارت و الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 

95۰99۸۳۷5۱۴۰۰26۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/۰۸/25 و ساعت ۱2:۰۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/652/م الف به تاریخ 95/۰6/2۸
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای  پرونده کاسه 95۰۰۸۳  دارد در خصوص  نظر  برخوار در  احکام دادگستری شهرستان  اجرای 
تاریخ  احکام به نفع حسین سهرابی و  علیه مجید زارعان به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در 
95/۰۷/25 ساعت ۰9:۰۰ صبح به منظور فروش پاک زمین به شماره ۳۷9 اصلی شماره ثبت ۱6۰۷ 
بخش ۱6 به مساحت 2۰5۳ متر مربع به آدرس جاده دولت آباد – حبیب آباد مزرعه آدر مناباد شماال 
به طول ۴۰ متر جنوبا به خیابان اصلی به طول 5۰ متر و غربا به طول 25/2۰ متر محدود به مرغداری 
نجفی که توسط کارشناس به مبلغ ۱۰265۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای محمد 
زارعان است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای 
احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می 

بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/65۰/م الف به تاریخ 95/۰6/2۸
دادنامه

خواهان : آقای جال داوری دولت آبادی فرزند رمضان با نمایندگی خانم هاجر احمدی فرزند رمضان 
به نشانی دولت آباد بلوار جانبازان روبروی دادگستری خواندگان : ۱-آقای علی نصیری فرزند غامرضا 
به نشانی مجهول المکان  2- آقای مرتضی محمدی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
چک رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای جال داوری دولت آبادی با وکالت خانم هاجر احمدی 
فرزند رمضان بطرفیت آقای علی حسین نصیری و مرتضی محمدی بخواسته مطالبه مبلغ ۱625۰۰۰۰۰ 
ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره ۳۰662۴ مورخ 9۴/۰۱/25 و ۳۰6625 مورخ 9۴/۰۴/29 با 
توجه به شرح دادخواست کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که توسط خوانده صادر گردیده و 
عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علیرغم انتشار آگهی و عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص با استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱2 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱9۸ و 5۱5 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی و  وکیل توسط خوانده و حق 
ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

در مرکز استان است.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/65۱/م الف به تاریخ  95/۰6/2۸
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 ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰2۰۱۸۰۰2۸5۱ کاسه پرونده ۱۳9۱۱۱۴۴۰2۰۱۸۰۰۳26۸ آقای اکبر دهقانی 
فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 92 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
تجاری مسکونی به مساحت  ۷6 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۴۳۱  اصلی واقع در دولت 

آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای تقی عابدی دستجردی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰۷/۰۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰۷/۱9
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰5/6۴۸/الف/م به تاریخ 95/۰6/2۷

نگاهی به سریال های جدید تلویزیون

پشت قاب شیشه ای )قسمت دوم(

عروسک گردان کاله قرمزی از بیماری خود گفت
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 طالیی، بهترین گزینه 
برای هدایت تیم ملی بود 

عضــو جدیــد شــورای فنــی 
کشــتی آزاد بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــرای  ــه ب ــرن گزین ــی، بهت طالی
به دســت گرفتن ســرمربیگری 
ــود،  ــتی آزاد ب ــی کش ــم مل تی
گفــت: همــه بایــد بــه انتخــاب 
شــورای فنــی احتــرام بگذاریم. 
مجیــد خدایــی دربــاره انتخــاب محمــد طالیــی بــه عنــوان 
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد اظهــار کــرد: پــس از بحــث 
و بررســی در شــورای فنــی کشــتی آزاد، اعضــای ایــن شــورا 
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند طالیــی بیــش از 
ســایرین می توانــد بــه تیــم ملــی کمــک کنــد؛ چــرا کــه او 
 در چنــد ســال گذشــته ســرمربی تیــم ملــی جوانــان بــوده 
و بــا ایــن تیــم بــه افتخاراتــی دســت پیــدا کــرده اســت. او 
در ایــن مــدت کنــار تیــم بزرگســاالن هــم بــوده؛ بنابرایــن از 
تجربــه کافــی بــرای بــه دســت گرفتــن ایــن ســمت 
برخــوردار اســت. عضــو شــورای فنــی کشــتی آزاد افــزود: به 
ــی دارد  ــیار خوب ــای بس ــی توانمندی ه ــن طالی ــاد م  اعتق
 و عــالوه بــر آن بــه لحــاظ اخالقــی نیــز بســیار بی حاشــیه 
و محجــوب اســت؛ بنابرایــن چــه بــه لحــاظ فنــی و چــه بــه 
ــت  ــه دس ــرای ب ــای الزم را ب ــی، او فاکتوره ــاظ اخالق لح
گرفتــن هدایــت تیــم ملــی داشــت. ســرمربی ســابق تیــم 
ملــی جوانــان بــا تأکیــد بــر لــزوم حمایــت از طالیــی بــرای 
موفقیــت در ســمت جدیــدش گفــت: همــه بایــد دســت بــه 
 دســت هــم بدهیــم تــا تیــم ملــی مســیر پیشــرفت خــود 
را طــی کنــد و همگــی بایــد بــه نظــر اعضــای شــورای فنــی 

احترام بگذاریم.

 تمجید کمیته بین المللی پارالمپیک
 از سیامند رحمان

ــرد  ــن م ــک از قوی تری ــی پارالمپی ــه بین الملل ــایت کمیت س
پارالمپیکــی جهــان، ســیامند رحمــان، تمجیــد کــرد. رحمــان 
در بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۱۶ ریــو موفــق شــد مــدال 
طــالی وزن ۱۰۷+ کیلوگــرم را از آن خــود کنــد. ســایت کمیتــه 
بین المللــی پارالمپیــک در مطلبــی کــه بــه وزنه بــرداران 
برتــر حاضــر در ریــو اشــاره دارد، آورده اســت: رحمــان، گزینــه 
آشــکاری اســت کــه هنــوز ارزش پرداختــن را دارد؛ کســی کــه 
ــطوح  ــه س ــک، ورزش را ب ــود در پارالمپی ــکنی خ ــا رکوردش ب
ــای  ــل از بازی ه ــا قب ــه ت ــت. وی ک ــا داده اس ــری ارتق باالت
ــه  ــت، ب ــار داش ــرم را در اختی ــورد ۲۹۶ کیلوگ ــک رک پارالمپی
ــا  ــرد؛ ام ــاالی ســر بب ــه ۳۰۰ کیلوگرمــی را ب ــا وزن ــو آمــد ت ری
همــه را بــا مهــار وزنه هــای ۳۰۵ و ۳۱۰ کیلوگرمــی شــگفت زده 
ــک  ــا ی ــل ی ــا دو بچــه فی ــادل اســت ب ــه مع ــن وزن ــرد. ای ک

ببــر ســیبری.

غیبت 
جهانبخش در هفته ششم لیگ هلند

 علیرضــا جهانبخــش بــه دلیل 
در  نتوانســت  مصدومیــت 
رقابت هــای  ششــم  هفتــه 
تیمــش  هلنــد  برتــر   لیــگ 
علیرضــا  کنــد.  همراهــی  را 
هفتــه  پنــج  در  جهانبخــش 
نخســت لیــگ هلنــد توانســت 
ــذار  ــان تأثیرگ ــی از بازیکن ــاند و یک ــر برس ــه ثم ــه گل ب س
ــار  ــرمربی آلکم ــروم، س ــان درب ــل ف ــود. میش ــش ب تیم
پیــش از دیــدار برابــر گواهــد ایگلــز گفــت: جهانبخــش در 
ــد و از  ــدوم ش ــا مص ــگ اروپ ــک در لی ــر داندال ــازی براب ب
ــه  ــه او را ب ــم ک ــادی کردی ــالش زی ــرون رفــت. ت ــن بی زمی
بــازی ایــن هفتــه برســانیم؛ ولــی نتوانســتیم در ایــن امــر 
موفــق باشــیم؛ مراحــل بهبــودی »علیرضــا« خیلــی خــوب 
ــی  ــد، ول ــازی برس ــن ب ــه ای ــود او ب ــرار ب ــت. ق ــش رف پی
خیلــی ناراحــت و متأســفیم کــه او را در اختیــار نخواهیــم 
داشــت. بیشــتر از ایــن جهــت ناراحــت هســتم کــه او در 
فــرم خیلــی خوبــی قــرار داشــت و ایــن وقفــه بــه ضــرر او 
تمــام شــد. آلکمــار چهــار دیــدار اخیــر در لیــگ هلنــد را بــا 
بــرد بــه پایــان رســانده و هم اکنــون در رده چهــارم جــدول 
ــه  ــه اســت. نتیجــه ای ک ــرار گرفت ــن کشــور ق ــدی ای رده بن

باعث رضایت سرمربی آلکمار هم شده است.

 کره جنوبی هم حریف 
تیم ملی والیبال ب ایران نشد

تیــم ملــی والیبــال » ب« ایــران در آخریــن دیــدار خــود 
ــاف  ــه مص ــیون ها ب ــام کنفدراس ــی ج ــه گروه در مرحل
کــره جنوبــی رفــت و ایــن تیــم را در ســه ســت پیاپــی 

شکســت داد.
 ایــن دو تیــم هــر دو بــازی گذشــته خــود را بــا 
پیــروزی پشــت سرگذاشــته بودنــد و جدالشــان بــرای 

صدرنشــینی بــود. 
ــه  ــازی ۲۵-۲۳، ۲۵-۱۷ و ۲۵-۱۶ ب ــن ب ــت های ای س
نفــع ایــران رقــم خــورد. تیــم ملــی ایــران پیــش از ایــن 
اســترالیا را ۳ بــر ۱ و ژاپــن را ۳ بــر ۰ شکســت داده بــود. 
وادی، مصطفــی  طاهــر  محمــد  بهبــودی،  علیرضــا 
ــلیم  ــان داودی، س ــؤذن، رحم ــا م ــدری، محمدرض حی
چپرلــی، ســامان فائــزی، علــی شــفیعی، مســعود 
ــری ــا مباش ــرا، علیرض ــا ق ــالح، رض ــد ف ــی، محم  غالم

امیــن اســماعیل نژاد و بابــک امیــری ۱4 بازیکــن ایــران 
در ایــن رقابت هــا هســتند. ســرمربیگری تیــم ملــی نیــز 

بــر عهــده ناصر شــهنازی اســت.
 پنجمیــن دوره رقابت هــای والیبــال جــام کنفدراســیون 

آســیا از اول مهــر در تایلنــد آغــاز شــده اســت.

 
ســرمربی محجــوب و ســر بــه زیــر ایــران پــس از دو فصل 
و هفــت هفتــه از ذوب آهــن جــدا شــد. یحیــی گل محمدی 
ــر  ــعید آذری، مدی ــا س ــه ای ب ــه ای ۱۰ دقیق ــس از جلس پ
عامــل باشــگاه ذوب آهــن، از ســمت خــود در ایــن باشــگاه 
کنــار کشــید. ایــن خبــری اســت کــه البتــه چنــدان هــم 
 دور از ذهــن نبــود؛ امــا بــا انتشــار آن روی ســایت باشــگاه
ــه ای  ــالت ۳ هفت ــن از تعطی ــا ذوب آه ــت ت ــمیت یاف رس
لیــگ برتــر بــه شــکل دیگــری اســتفاده کنــد. آن هــا حــاال 
بایــد بــه دنبــال یــک جانشــین بــرای گل محمــدی و تغییر 

ــند. ــین وی باش ــای جانش ــا ایده ه ــد کار ب رون
   فتح دو جام حذفی

ــر  ــگ برت ــل لی ــن فص ــی ای ــتین مرب ــدی، نخس گل محم
ــه  ــال آنک ــی رود؛ ح ــار م ــود کن ــمت خ ــه از س ــت ک اس
 او در طــول ۲ فصــل و چنــد هفتــه حضــور در ســبز 
ــگ  ــود و در لی ــرده ب ــی را ب و سفیدپوشــان دو جــام حذف
ــن  ــا ای ــود. ب ــارم و ششــم رســیده ب ــن چه ــه عناوی ــز ب نی
حــال او از ابتــدای ایــن فصــل مشــکالتی واضــح بــا مدیــر 
عامــل باشــگاه داشــت و قاعدتــا همیــن مشــکالت اســت 
ــکاری  ــع هم ــی و قط ــرانجام خداحافظ ــه س ــه کار را ب ک

رســانده اســت.
   جلسه گل محمدی و آذری

جلســه گل محمدی و آذری روز گذشــته در شــرایطی برگزار 
ــاری  ــنیدن اخب ــار ش ــگاه در انتظ ــدان باش ــه کارمن ــد ک ش

ــاره  ــن دو درب ــرا ای ــا ظاه ــد؛ ام ــم بودن ــت تی ــاره تقوی درب
اینکــه دیگــر نمی تواننــد بــا یکدیگــر کار کننــد، بــه نتیجــه 
ــه  ــدی ب ــتعفای گل محم ــا اس ــه ب ــن جلس ــیدند و ای رس

ــان رســید.  پای
او امســال پرچالش تریــن ســال کاری خــود را پشــت 
ــش در  ــری تیم ــار از رهب ــک ب ــی ی ــت و حت ــر گذاش س

ــه  ــه ب ــی ک ــد. در حال ــروم ش ــوالد مح ــل ف ــازی مقاب ب
ــد ــده باش ــل ش ــکالت او و آذری ح ــید مش ــر می رس  نظ

در نهایت عطای کار در اصفهان را به لقایش بخشید.
یحیــی کــه از اتفاقــات بــازی ذوب آهــن مقابــل اســتقالل 
مشــخص بــود آینــده ای در اصفهــان نخواهــد داشــت 
ــا یــک تیــم بحــران زده لیــگ برتــری  ظاهــرا مذاکراتــی ب

ــت. ــام داده اس انج
 اینکــه ســرمربی بعــدی مجتبــی حســینی، دســتیار 
یحیــی باشــد یــا مربــی دیگــری بــه اصفهــان بیایــد، هنــوز 
ــریع تر در  ــه س ــد هرچ ــا آذری بای ــت؛ ام ــخص نیس مش
ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد. ذوب آهــن در رقابت هــای ایــن 
فصــل لیــگ برتــر بــا یــک پیــروزی در جایــگاه چهاردهــم 
ــاالت  ــل و انتق ــل نق ــا در فص ــت. آن ه ــرار داش ــدول ق ج
مهم تریــن بازیکنــان خــود را از دســت دادنــد و البتــه 
ــه مشکالتشــان  ــر ب ــت قاســم حدادی ف پــس از مصدومی

اضافــه شــد.
   اسکوچیچ و ابراهیم زاده، گزینه های جانشینی

هنــوز از رفتــن یحیــی زمانــی نگذشــته بــود کــه جانشــینان 
اســکوچیچ  دراگان  شــدند.  معرفــی  او  احتمالــی 
جدی تریــن گزینــه هدایــت ذوب آهــن اســت. ذوب آهــن 
ــی  ــن مرب ــا ای ــی ب ــز مذاکرات ــل نی ــروع فص ــش از ش پی
کــروات داشــت و در زمــان تعلیــق موقــت گل محمــدی در 
هفتــه ســوم نیــز تماس هایــی بــا ایــن مربــی برقــرار شــد. 
از منصــور ابراهیــم زاده نیــز بــه عنــوان دیگــر گزینــه 
جانشــینی گل محمــدی در ایــن تیــم یــاد می شــود. 
همچنیــن خبرهایــی مبنــی بر پیشــنهاد باشــگاه گســترش 
فــوالد بــه گل محمــدی مطــرح شــده کــه ایــن مربــی در 
ــرده  ــب ک ــر را تکذی ــن خب ــود ای ــایت ن ــا س ــو ب  گفت وگ
ــت  ــا او صحب ــگاهی ب ــچ باش ــوی هی ــرد از س ــالم ک و اع

ــت. ــده اس نش

برکناری با ثبات ترین مربی لیگ

فاتح جام حذفی از ذوب آهن حذف شد

ریخــت و پاش هــای اســتقالل در نقــل و انتقــاالت 
تابســتانی باعــث شــد تــا وزیــر ورزش حملــه تنــدی 
ــام داده و او  ــگاه انج ــابق باش ــل س ــر عام ــه مدی  ب

را به تعهداتی ناروا متهم کند.
درخصــوص  ورزش،  وزیــر  گــودرزی،  محمــود   

ــان  ــی بازیکن قراردادهــای ســنگین مال
اســتقالل و تغییراتــی کــه پیــرو علنــی 
مدیریــت  در  موضــوع  ایــن  شــدن 
»آقــای  گفــت:  داد،  رخ  باشــگاه 
افشــارزاده بــه علــت اینکــه هزینــه 
بیت المــال  بــه  را  زیــادی  بســیار 
ایشــان  از  مــن  کردنــد،  تحمیــل 
ــن  ــر ای ــم ب ــتم و تصمی ــت نداش رضای

شــد کــه از افــراد دیگــری در رأس مدیریــت باشــگاه 
ســود بــرده شــود.«

صورتــی  طبــق  »ایشــان  افــزود:  ادامــه  در  او   
کــه خودشــان داده انــد بــا ۲۸ میلیــارد تومــان 
ــری  ــای طاه ــد. آق ــه کرده ان ــته و هزین ــم را بس تی
کرده انــد  هزینــه  میلیــارد   ۱۵ پرســپولیس،  در 

کار  ایــن  حقــی  چــه  بــه  افشــارزاده   آقــای 
 ۶ و  گفته انــد  میلیــارد   ۲۲ البتــه  کرده انــد؟!  را 
میلیــارد بابــت چیــز دیگــری بــوده؛ امــا همیــن ۲۲ 

ــت.  ــی نیس ــم کم ــم رق ــارد ه میلی
ــان  ــره در جری ــه هیئت مدی ــان اینک ــا بی ــودرزی ب گ
 رقــم قراردادهــا نبــود، همــه گناه هــا 
را متوجــه افشــارزاده دانســت و افــزود: 
»نــه، اصــال هیئت مدیــره در جریــان 
نبــود و مصوبــه ای در ایــن خصــوص 
قانونــی  طریــق  از  مــن  نداشــت. 
پیگیــری می کنــم. بایــد ببینــم چــه 
 ۱۲۰ بازیکــن  کــه  می افتــد  اتفاقــی 
میلیــون تومانــی را، ۹۰۰ میلیــون تومــان 
می خرنــد! حتمــا اتفاقاتــی در ایــن بیــن افتــاده کــه 
ــی  ــده تهاجمات ــا عم ــم. اتفاق ــری می کن دارم پیگی
کــه بــه مــن شــده ناشــی از همیــن مســئله اســت. 
کســانی در ایــن وســط از ایــن ارقــام نجومــی ســود 
ورود مــن  برنمی تابنــد کــه  آن هــا  و   می برنــد 

کنم.

افشاگری بی سابقه وزیر ورزش علیه استقالل
ــا  ــت: کار ب ــپاهان گف ــال س ــم فوتب ــت تی سرپرس
ــن  ــد ای ــز بای ــا نی ــاوان دارد و م ــوان ت ــان ج بازیکن
تــاوان را بدهیــم؛ امــا ایــن بازیکنــان نیــز رفته رفتــه 
خودشــان را ثابــت می کننــد و ســال ها در ایــن 

ــید.  ــد درخش ــال خواهن فوتب
مهــدی اخــوان اظهــار کــرد: امــروز 
شــروع  را  تمرینــات  ظهــر  بعــداز 
باختــی  حــال  هــر  بــه  می کنیــم. 
کــه بــه پرســپولیس داشــتیم، بــر 
ــن باخــت  ــا ای ــود؛ ام ــم تأثیرگــذار ب  تی
بازیکنــان  و  کرده ایــم  فرامــوش  را 
ــم  ــه بتوانی ــا در ادام ــتند ت ــاده هس آم

نتایــج خوبــی بگیریــم. 
خلیــل زاده  متهــم کــردن  بــه  واکنــش  در  وی 
اصــال  پرســپولیس گفــت:  برابــر  بــه کــم کاری 
خلیــل زاده  و  نــدارد  صحــت  چیــزی  چنیــن 
ســپاهان  و  ایــران  بازیکنــان  بهتریــن  از   یکــی 

است.
 اخــوان بــا بیــان اینکــه هــواداران می خواهنــد 

 هــر تیمــی بــه اصفهــان می آیــد ۶ گل بخــورد 
و از اصفهــان بــرود، ادامــه داد: بــه هــر حــال تمــام 
ــن  ــال همی ــد و فوتب ــالش می کنن ــا ســخت ت تیم ه
اســت. تیمــی کــه خــوب بــازی کنــد، برنــده خواهــد 
شــد؛ البتــه تیــم مــا نیــز در برابــر پرســپولیس بــازی 

خوبــی انجــام داد.
ــا  ــال ســپاهان ب ــم فوتب  سرپرســت تی
بیــان اینکــه تیــم مــا جــوان اســت 
ــاوان  ــان جــوان، ت ــا بازیکن افــزود: کار ب
تــاوان  ایــن  بایــد  نیــز  مــا  و   دارد 
ــوان  ــان ج ــن بازیکن ــا ای ــم؛ ام را بدهی
ثابــت  را  خودشــان  رفته رفتــه  نیــز 
فوتبــال  درایــن  می کننــد و ســال ها 

خواهنــد درخشــید. 
سرپرســت تیــم ســپاهان در واکنــش بــه اعتــراض 
ــش  ــرد دروازه بان ــه عملک ــم ب ــن تی ــاگران ای تماش
ــان  ــاص خودش ــر خ ــاگران نظ ــح داد: تماش  توضی
ــیار  ــا بس ــر م ــم از نظ ــان تی ــا دروازه ب ــد؛ ام را دارن

ــود. ــی ب عال

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۶/۲۵  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵4۷۰۱۰۶۰  شماره 

 ۹4۰۹۹۸۰۳۶۵۳۰۱4۹۲ ها:  پرونده  شماره  شعبه:۹۵۰۵۳۳و۹۵۰۵۲۹  بایگانی 

شهر-  خمینی  نشانی  به  حسن  فرزند  انالوجه  آقائی  خدیجه  ،۹4۰۹۹۸۰۳۶۵۳۰۱4۹۱شاکی:خانم 

جوی آباد- جعفرآباد-خ شمس تبریزی-۱۶ متری-پشت کوچه اسبیا-درب سفید رنگ متهمین:۱.

فرزند  معروفی  سارا  احمد۳.آقای  فرزند  اصالنی  قاسم  احمد۲.اقای  فرزند  اصالنی  یوسف  آقای 

کرمعلی همگی به مجهول المکان اتهام ها:۱.توهین ۲.ضرب و جرح عمدی ۳.توهین به اشخاص 

عادی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مباردت به 

صدور رای می نماید:

رای دادگاه

احمد۳-  فرزند  اصالنی  یوسف  ۲-آقای  فرزند کرمعلی  معروفی  سارا  ۱-خانم  اتهام  خصوص  در 

به خانم خدیجه  بدنی عمدی  ایراد صدمه  بر همگی مشارکت در  قاسم اصالنی فرزند احمد مبنی 

آقائی انالوچه و توهین به وی و ردیف دوم عالوه به آن ایراد صدمه بدنی عمدی به آقای ابوالفضل 

معروفی دادگاه نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکیان 

خصوصی و گواهی پزشکی قانونی هر دو شاکی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات محلی انجام 

شده واظهارت افراد مطلع راجع به نحو درگیری فی ما بین طرفین و اظهارات خانم سارا معروفی که 

در مقام شاکی اذعان به درگیری داشته و اظهارات آقای یوسف اصالنی راجع به چگونگی درگیری 

که در مقام شاکی بیان نموده و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین در هیچیک از مراحل تحقیقات 

مقدماتی در دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری همگی را محرز و 

به  را  یک  هر   ۷۵ تعزیرات مصوب  قانون   ۶۰۸ ماده  به  مستندا  توهین  بابت  از  لذا  دانسته  مسلم 

پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت صدمات وارده به شاکیان 

مستندا به مواد ۷۱4-۷۱۰-۷۰۹ و ۵۳۳-4۹۲ قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲ متهمین ردیف اول 

الی سوم را به نحو مساوی به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پلک فوقانی چشم راست 

و یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگی )حارصه( سمت راست صورت و سه هزارم دیه کامل بابت 

کبودی سمت چپ راست گردن و چهار و نیم هزارم دیه بابت سه عدد کبودی در ناحیه بازوی چپ و 

سه هزارم دیه کامل بابت هشت کبودی قدام بازوی چپ و دوازده هزارم دیه کامل بابت چهار کبودی 

در نواحی ساعد چپ شانه راست بازوی راست خلف ساعد راست و ثلث فوقانی قدام ساعد  راست 

ساق پای چپ  قدام ران راست و مچ دست راست و نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی)حارصه( 

خانم  در حق  ران چپ  خارج  بابت سیاه شدگی سمت  دیه کامل  هزارم  و سه  راست  روی دست 

خدیجه آقائی آنالوچه و متهم ردیف دوم را عالوه بر آن به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت چهار 

مورد جرح دامیه در نواحی دو مورد در پشت دست راست ثلث تحتانی و فوقانی خلف ساعد راست 

و ثلث فوقانی قدام ساعد راست و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی قدام ساعد چپ در حق 

آقای ابوالفضل معروفی محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در 

۱۲۱ دادگاه کیفری  الف رئیس شعبه  دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.شماره: ۱۹۵۳۹ / م 

دو اصفهان-مهرداد صیاف زاده

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۶/۲۳  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۳۸۰۰۹۸4  شماره 

پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹4۰۰۲4۵ شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۲۸۸ پرونده کالسه:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹4۰۰۲4۵ 

شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۱۲( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۱۲ شعبه 

۹۵۰۹۹۷۰۳۵۳۸۰۰۹۸4 شکات:۱.آقای محمدعلی صفری فرزند حیدر به نشانی اصفهان-اصفهان خ 

رباط کوی استاد شهریار گل بن بست ۲ پ ۲۵ ۲.خانم محبوبه صفری فرزند محمد علی به نشانی 

اصفهان-اصفهان سه راه ملک شهر خ کاوه بعد از پمپ بنزین کوی استقالل بن بست سوسن پالک 

اتهام:خیانت  المکان  مجهول  نشانی  به  حسین کریمی  علی  متهم:آقای   ۳ زنگ  دوم  طبقه  روبرو 

به  مبادرت   اعالم ختم رسیدگی  و  پرونده  بررسی محتویات  به  توجه  با  امانت گردشکار:دادگاه  در 

صدور رای می نماید

رای دادگاه

حسین  علی  آقای  علیه  صفری  محبوبه  خانم  و  صفری  علی  محمد  آقای  شکایت  خصوص  در 

کریمی فرزند مصطفی دایر بر تحصیل مال نا مشروع با این توضیح که شکات طی شکایت خود 

اعالم نموده اند ما مبلغ دویست و شصت و پنج میلیون ریال جهت شراکت در مغازه ی عطاری به 

مشتکی پرداخت کردیم و بعد از مدتی وی مغازه ی خود را تعطیل و متواری گردید علیهذا نظر به 

اینکه اختالف طرفین حقوقی و فاقد وصف کیفری می باشد دادگاه اتهام انتسابی را محرز ندانسته 

و مستندا به ماده ی 4 قانون آئیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید و 

ابالغ قابل  از  ۲۰ روز پس  به تقدیم دادخواست حقوقی می گردند رای صادره ظرف  ارشاد  شکات 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ک شماره:۱۹۵۸۳/م الف رئیس 

شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان-توانگر

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۶/۲4  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵4۵۰۰۹۳۳  شماره 

فرزند  موالپور  علی  شاکی:آقای  شعبه:۹۵۰4۸۳  بایگانی  شماره  پرونده:۹4۰۹۹۸۰۳۶۵۳۰۰۳۱4 

حسین به نشانی شهرستان اصفهان خ گلزار شمالی روبروی خ آراسته ساختمان تندیس ۲ واحد 

۵۱ متهم: آقای میالد غالمی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: ۱.ضرب و جرح عمدی ۲.توهین به 

اشخاص عادی دادگاه توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای میالد غالمی )بدن مشخصات دیگر( دایر بر توهین و ایراد ضرب و جرح 

تحقیقات  پرونده،  محتویات  به  توجه  با  فرزند حسین،  موالپور  علی  آقای  موضوع شکایت  عمدی 

انجام شده، اظهارات گواهان، گواهی پزشکی قانونی، عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر 

قراین و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد 

مواد ۶۱۶ و ۷۱۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسالمی بپرداخت 

نیم درصد دیه کامل)بابت حارصه دست راست( و پرداخت نیم درصد دیه کامل )بابت شکستگی به 

میزان ۵ درصد از دو دندان قدامی ۱ باال راست و چپ( ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه و پرداخت 

نماید.رای  می  محکوم  توهین  خصوص  در  دولت  صندوق  حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون  یک 

صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است./شماره : 

۱۹۲۲۰/م الف رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو اصفهان رستم پور

دادنامه 
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۰۹۲۲ تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۶/۰۲ شماره پرونده:۹4۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۱۲۶۲ 

شماره بایگانی شعبه:۹4۱4۲۳ پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۱۲۶۲ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  سان  لوله  خواهان:شرکت   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۰۹۲۲ شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

با امضاء مجاز آقایان مهران و منصور هر دو گلچین با وکالت آقای حمید خرمیان اصفهانی فرزند 

فوقانی کتاب  علیخان-طبقه  سید  خیابان  عباسی-ابتدای  اصفهان-چهارباغ  نشانی  به  عبدالرسول 

نشانی  به  تقی  محمد  فرزند  برتیانی  رستمی  آقای کوروش  خوانده:  وکالت  مرکزی-دفتر  فروشی 

خسارت  ۳.مطالبه  بابت...  وجه  ۲.مطالبه  دادرسی  خسارت  ها:۱.مطالبه  خواسته  المکان  مجهول 

تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.

) رای دادگاه(

در خصوص دعوی خواهان شرکت لوله سان اصفهان با وکالت آقای حمید خرمیان اصفهانی بطرفیت 

استناد  به  ریال که   ۱۸۵۷۷۳۷۹۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  برتیانی  رستمی  آقای کورش  خوانده 

به  نظر  است،دادگاه  تقدیم گردیده  خواهان  توسط  صادره  صورتحساب  و  عادی  قرارداد  فقره  یک 

دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر تعهد خوانده به 

پرداخت وجه و صورتحساب صادره که داللت بر میزان وجه و اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان 

ایراد و دفاعی  و  نگردیده  قانونی در دادگاه حاضر  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  به  نظر  نماید و  می 

و مستندا  دانسته  ثابت  بنظر  را  فلذا دعوی خواهان  نیاورده است  به عمل  قبال دعوی خواهان  در 

پرداخت  به  به محکومیت خوانده  مدنی،حکم  دادرسی  آئین  قانون   ۵۲۲ و   ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ مواد  به 

مبلغ ۱۸۵۷۷۳۷۹۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۸۸۱۰۱4 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 

۵۷۷۸۵۷۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص 

در حق  پرداخت وجه  زمان  لغایت   ۱۳۹4/۱۱/۱۷ دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  بانک مرکزی  اعالمی 

خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 

میباشد/.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  در محاکم  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  و سپس ظرف 

شماره:۱۹۲۲۶ / م الف رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان-علیرضا شمس اژیه 

    اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰4۲۰۳۵۱4۰۰۳۱۶شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱4۰۱۳۱4

نام   -۱ ردیف  له  تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ مشخصات محکوم  : ۹۳۱4۲۳تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 

غربی  بهشت  هشت  خ   – اصفهان  نشانی:  خلجی    مهدی  نمایندگی  به  رضا  امام  مهر  :صندوق 

نام: سید علی    -۱ حدفاصل گلزار و ملک نبش ک شماره ۲۶   مشخصات محکوم علیهم  ردیف 

نام خانوادگی : هاشمی   نام پدر : سید عباس  نشانی: اصفهان خ آبشار سوم ردان جنب مسجد 

اصفهان   : نشانی  : حسین  پدر  نام  اندوانی  زارعی   : خانوادگی  نام  مجید   : نام   -۲ المومنین  امیر 

عدالتی   : خانوادگی  نام  مجتبی   : نام   -۳  ۳۱ پ  رخ  نیک  بست  بن  جیران  پروین ک  جی  خ 

شایسته نام پدر : نصرت نشانی : اصفهان خ هزار جریب کوی بهار بلوک ۳۱ واحد ۲۳ محکوم به: 

دادنامه غیابی مربوطه  به شماره  و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست  تعالی  بسمه 

۹4۰۹۹۷۰۳۵۱4۰۱4۹۲ محکوم علیهم به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قرار داد از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ 

لغایت وصول و پرداخت مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳/۸۶4/۰۰۰ ریال بابت 

حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و مبلغ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت. / رای صادره غیابی است . /.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 

خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 

قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 

ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 

باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. 

به  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  ۶- چنانچه صورت 

موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( شماره: ۱۹۵۵۹/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

۱4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : احمدی نبی 

    اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰4۲۰۳۵۰۹۰۰۲۶۱شماره پرونده: ۸۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۰۲۷۳

نام   -۱ ردیف  له  ۱۳۹۵/۰4/۳۱ مشخصات محکوم  تنظیم:  : ۸۵۰۲۷۳تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 

:سید مهدی نام خانوادگی : راست قلم نام پدر : مرتضی    نشانی: اصفهان بزرگمهر خیابان مبارزان 

چهارراه ششم سمت راست نبش کوچه بیژن پ ۶ مشخصات محکوم علیه  ردیف ۱- نام: مهین   

تعالی  به: بسمه  المکان  محکوم  نشانی: مجهول  اله    : شکر  پدر  نام  : فوالدگر     نام خانوادگی 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه ۸۵۰۹۹۷۰۳۵۰۹۰۰۰۶۰ محکوم علیه )وارث 

مرحوم شکر اله فوالد گر ( محکوم است به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ۳۹۶ هزارم 

حبه مشاع از ۹ حبه مشاع از ۱۸ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ثبتی 4۵۲/۱۲۵ بخش ۱۶ 

ثبت اصفهان معادل 44 سهم از هشت هزار سهم از ششدانگ پالک مزبور و پرداخت مبلغ چهل و 

شش هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و پانصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناس و حق 

الوکاله و کیل در حق محکوم له و ۱۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولت . محکوم علیه مکلف است از 

احکام  اجرای  قانون  ) ماده۳4  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  روز مفاد  ۱- ظرف ده   : اجرائیه  ابالغ  تاریخ 

مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 

کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 

، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

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

شماره:   )۱۳۹4 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   ۱ تبصره  بود.)  خواهد  علیه  محکوم 

۱۹۵۶۳/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

    اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰4۲۰۳۵۲4۰۰۲۹۳ شماره پرونده: ۹4۰۹۹۸۰۳۵۲4۰۰۰۰۹

نام   -۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ تنظیم:  ۹4۰۰۱۱تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

غربی  بهشت  هشت  خ   – اصفهان  نشانی:  خلجی  مهدی  نمایندگی  به  رضا  امام  مهر  صندوق   :

حدفاصل ملک و گلزار نبش ک شماره ۲۶   مشخصات محکوم علیهم  ردیف ۱- نام: منصور    نام 

اتوبان فرودگاه  اله کرم    نشانی: شهرستان اصفهان   : نام پدر  امینی هارونی     : قائد  خانوادگی 

حصه شرقی خ شریعتی ک مهدی بن بست پرپولیس درب کرم ۲- نام : حسن نام خانوادگی : 

نام :   -۳ بلوار شریعتی ک ۱/۸ پ ۱۵  نام  پدر : حیاتقلی نشانی : شهر کرد  قائد امینی هارونی 

علی نام خانوادگی : احمدی نام پدر : عبدالحسین نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مهنوش نام خانوادگی : حبیبه ذبیحی نام پدر : 

دادگستری – کوچه صادقیان – ساختمان  نیکبخت – جنب  اصفهان خ  اصفهان –  نشانی:  محمد 

۷- ط ۲ نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم  صندوق مهر امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی 

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰۳۵۲4۰۳۰۶۷و 

شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۲4۰۰۵۲۲ محکوم علیه محکوم است به پرداخت ک ۱- مبلغ 

۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وجه قرار داد شماره ۸۹۲۳۰۰۶۰۳ ۲- مبلغ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت 

خسارات دادرسی ۳- مبلغ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- تا خیر در تادیه بر مبنای ۱۰ 

در صد سالیانه طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۹ لغایت وصول 

محکوم به در حق محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرای 

علیه  .  محکوم  الزامی است  آ دم  ۳۰۶ ق  ماده   ۲ تبصره  رعایت   . دولتی  در حق صندوق دولت 

مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون 

اجرا  . ۳- مالی معرفی کند که  بدهد  به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی   -۲. اجرای احکام مدنی( 

حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 

طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

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

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 

فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام 

انتقال مال به  مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( ۵- 

دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از 

مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳۹4( شماره: ۱۹۱۹۹/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 

اخطار اجرائی
مجهول  اقامت:  نشانی محل  الهی   خانوادگی: شکر  نام  ناصر       نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

المکان مشخصات محکوم له: نام:رضا    نام خانوادگی:دادخواهی  نام پدر : محمد علی  نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ مدرس – خ موسوی کوی ۱۱۰ پ ۸۳ پخش فراز ایرانیان  

محکوم به:

اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    ۳۱ حوزه  تاریخ۹4/۳/۱۸   ۱۹۵ شماره  رای  موجب  به 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

بابت هزینه های  ریال  هزار  و شصت  یکصد  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹۳/۱۰/۲۵ تا زمان اجرا حکم در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت .

ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

الف دفتر شعبه ۳۱ مجتمع شماره دو   نماید.شماره۱۹۵۰۰/ م  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  کند و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

باخت برابر پرسپولیس را فراموش کرده ایم

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش
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ســال تحصیلــی جدیــد بــه صــورت رســمی از دیــروز 
آغــاز شــد؛ امــا ســال تحصیلــی 96-95 چــه تفاوتــی 
بــا ســال های گذشــته دارد و دانش آمــوزان قــرار 
ــدی را کســب  اســت امســال چــه تجربه هــای جدی
ــن  ــن پرســش، ای ــرای دانســتن پاســخ ای ــد؟ ب کنن

گــزارش را تــا انتهــا بخوانیــد.
   رشــد جمعیــت کالس اولی هــا نســبت بــه 

ــته ــال گذش س
روز ۳۱ شــهریورماه، مــدارس سراســر کشــور میزبــان 
ــر  ــه ب ــود ک ــوز ب ــزار دانش آم ــون و ۴۰۰ ه ــک میلی ی
ــزار  ــته ۲۰۰ ه ــال گذش ــه س ــبت ب ــار نس ــاس آم اس
کالس اولــی بــه جمعیــت دانش آمــوزی اضافــه 

شــده اســت.
   آغــاز ســال تحصیلــی بــا بیــش از ۱۳ میلیــون 

دانش آمــوز
طبــق گفتــه  وزیــر آموزش وپــرورش پیش بینــی 
ــداد ۱۰۷  ــا تع ــی 96-95 ب ــال تحصیل ــود س می ش
هــزار مدرســه و 9۴۷ نیــروی فرهنگــی، پذیــرای ۱۳ 

میلیــون و 5۰۰ دانش آمــوز باشــد.
   ورود ۴ کتاب درسی به دوره متوسطه دوم

تعــداد ۱۳۴ میلیــون جلــد کتــاب درســی برای ســال 
تحصیلــی جدیــد تهیــه و توزیــع شــد و بــرای پایــه 

دهــم کــه مصــادف بــا اولیــن ســال بازگشــایی ایــن 
مقطــع تحصیلــی اســت، ۱۴۰ عنــوان جدیــد تألیــف 
ــطه دوم  ــار دوره متوس ــرای اولین ب ــت. ب ــده اس ش
ــی  ــاب درس ــی 96-95 دارای ۴ کت ــال تحصیل در س
جدیــد بــا عناویــن »انســان و محیــط زیســت« 
»تفکــر و ســواد رســانه ای«، »ســالمت و بهداشــت« 
و »کار و فنــاوری« اســت کــه بیشــتر ســبک زندگــی 
درســت را بــه دانش آمــوزان آمــوزش می دهنــد. 
از طرفــی در ســال تحصیلــی جدیــد، تغییراتــی 

در اصطالحــات تخصصــی کتــب زیست شناســی 
ــی  ــی بعض ــادل فارس ــی مع ــه نوع ــد و ب ــاد ش ایج
اصطالحــات در ایــن کتاب هــا گنجانــده شــد کــه بــا 
اعتــراض دبیــران زیست شناســی مواجــه شــد؛ امــا 

ــد ایجــاد نشــد. ــن رون تغییــری در ای
ــی از  ــت تحصیل ــم و هدای ــه ده ــتقرار پای    اس

ــم ــه نه پای
 95-96 تحصیلــی  ســال  تفاوت هــای  از  یکــی 
بــا ســال های تحصیلــی گذشــته، اســتقرار پایــه 

دهــم اســت و بــرای اولین بــار دانش آمــوزان از 
ــاب  ــود را انتخ ــی خ ــته های تحصیل ــم رش ــه نه پای
کردنــد. بــه گفتــه  وزیــر آموزش وپــرورش ۱۲.65 
درصــد در رشــته ریاضــی، ۳۲.۴۸ درصــد در رشــته 
 ۰.5 انســانی،  رشــته  در  درصــد   ۲۳.5۴ تجربــی 
ــته  ــد در رش ــارف، ۱۷.۴۱ درص ــته مع ــد در رش درص
فنــی و ۱۳.۳۷ درصــد در رشــته کارودانــش ثبت نــام 

شــده اند.
   ورود ۲۶ هــزار معلــم جدیــد بــه مــدارس 

ــور ــر کش سراس
تعــداد ۲6 هــزار معلــم جدیــد کــه از دانش آموختگان 
پذیرفته شــدگان  جــزو  فرهنگیــان  دانشــگاه 
اســتخدامی وزارت آموزش وپــرورش هســتند کــه 
در ســال تحصیلــی 96-95 وارد مــدارس می شــوند 
 تــا بخشــی از کمبــود نیــروی انســانی نظــام تعلیــم 

و تربیت جبران شود.
   ورود ۳ هــزار راهبــر آموزشــی بــرای نظــارت بــه 

مناطــق محــروم
در  اولین بــار  بــرای  جدیــد  تحصیلــی  ســال  در 
ــر  ــت از مناطــق محــروم، ۳ هــزار راهب جهــت حمای
آموزشــی بــر کار معلمــان، توســعه کارگاه هــا، ســامانه 
گرمایشــی روســتایی، ایــاب و ذهــاب، توزیــع کتــاب 
و بهداشــت دهــان و دنــدان در مناطــق محــروم 

ــرد. ــد ک ــارت خواهن نظ

نگاهی به اتفاقات تحصیلی سال 95-96

همه تفاوت های مهر 95

یزدی ها باز هم در کنکور اول شدند
آمــوزش  ســنجش  ســازمان 
کشــور، اســتان یــزد را بــرای 
بیســت و ســومین ســال پیاپــی 
صدرنشــین کنکــور معرفــی کــرده 
اســت. ســال گذشــته نیــز در 
کنکــور  داوطلبــان  مجمــوع، 
سراســری در اســتان یــزد بــا 
 55.۷ بیشــترین درصــد قبولــی در دانشــگاه ها، رتبــه نخســت 
را بــرای بیســت و دومیــن ســال متوالــی بــه خــود اختصــاص 
ــه اســتناد جــدول رتبه دهــی اســتان های کشــور کــه  ــد. ب دادن
ــط  ــتان توس ــر اس ــان ه ــی داوطلب ــد قبول ــاس درص ــر اس ب
 ســازمان ســنجش منتشــر شــده اســت، از مجمــوع ۱۳ هــزار 
و ۴9۸ نفــر از داوطلبــان اســتان یــزد در ســال گذشــته، ۷ هــزار 
و 5۱6 نفــر در کنکــور 9۴ پذیرفتــه شــده اند و بــا قبولــی 55.۷ 
ــه  ــرکت کنندگان ب ــبت ش ــه نس ــی را ب ــد قبول ــترین درص بیش
خــود اختصــاص داده انــد و ســمنانی ها بــا 5۱.5 و اصفهانی هــا 

با 5۰.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

 ضرورت جداسازی زندان معتادان مجرم
 از سایر مجرمان

نایب رئیــس کمیســیون قضایــی  و حقوقــی مجلــس بــا تأکیــد 
ــه جــرم اســتعمال مــواد مخــدر زندانــی  ــر اینکــه معتــادان ب ب
نمی شــوند، گفــت: بــرای جلوگیــری از آســیب های همزیســتی 
معتــادان بــا ســایر مجرمــان در زنــدان، می تــوان محــل حبــس 

ایــن مجرمــان را از یکدیگــر جــدا کــرد. 
ــران  ــتان ته ــارات دادس ــه اظه ــش ب ــی در واکن ــد کاظم محم
ــه  ــر عــدم معرفــی معتــادان جــز در شــرایط خــاص ب مبنــی ب
زنــدان گفــت: اعتیــاد بــر اســاس قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــه خــودی خــود جــرم محســوب نمی شــود؛ بنابرایــن معتــادان 
بــه جــرم اســتعمال مــواد مخــدر زندانــی نمی شــوند؛ معتــادان 
ــواد مخــدر در  ــه جــرم حمــل م ــا ب ــی هــم عموم ــی فعل زندان
ــی  ــس کمیســیون قضای ــداری می شــوند. نایب رئی ــدان نگه زن
و حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: مجلــس بــرای 
ــد  ــاد می توان ــرک اعتی ــای ت ــت کمپ ه ــود وضعی توســعه و بهب
در الیحــه برنامــه ششــم توســعه و الیحــه بودجــه ســاالنه کمک 
کنــد؛ در واقــع بــا افزایــش بودجــه ســازمان بهزیســتی می تــوان 
آن هــا را مکلــف بــه ســاماندهی کمپ هــای تــرک اعتیــاد کــرد. 
گفتنــی اســت عبــاس جعفــری دولت آبــادی دادســتان تهــران 
ــت  ــاره سیاس ــه درب ــوه قضائی ــتورالعمل ق ــه دس ــاره ب ــا اش ب
کاهــش جمعیــت کیفــری اعــالم کــرد بــه موجــب بنــد ششــم 
ــز  ــه ج ــادان را ب ــد معت ــتان ها نبای ــتورالعمل، دادس ــن دس ای
شــرایط مقــرر در قانــون بــه صــرف اعتیــاد یــا تغییــر عنــوان آن 
از اعتیــاد بــه اســتعمال مــواد مخــدر بــه زنــدان معرفــی کننــد؛ 
 بلکــه بایــد طبــق مــواد ۱5 و ۱6 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر

به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.

اخبار کوتاه

 برنامه وزارت بهداشت 
برای ترویج ازدواج سالم

رئیــس اداره ســالمت جوانــان 
برنامه هــای  بهداشــت،  وزارت 
تدوین شــده در جهــت اجــرای 
خانــواده  کلــی   سیاســت های 
را تشــریح کــرد. دکتــر گالیــل 
بــا  گفــت:  این بــاره  در  اردالن 
چهــارم  بنــد  بــه  توجــه 
سیاســت های کلــی خانــواده کــه از ســوی مقــام معظــم 
ــه هــر  ــی ک ــا حوزه های ــم ب ــالش کردی ــالغ شــده، ت ــری اب رهب
یــک بــه نوعــی داعیــه خدمــت بــه جوانــان را در زمینــه ترویــج 
ــان، حــوزه  ــه وزارت ورزش و جوان ــد، از جمل ازدواج ســالم دارن
علمیــه قــم، معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت، ســازمان های 

مردم نهاد، شهرداری و ... تعاملی گسترده برقرار کنیم.
 در همیــن راســتا، ســند ســالمت جوانــان کــه چنــدی پیــش 
بــه تصویــب رســیده بــود، بــا الحــاق بنــد ترویــج ازدواج 
ــل  ــز تکمی ــان و کاهــش رفتارهــای مخاطره آمی ســالم در جوان
اردالن، شناســایی ظرفیت هــای موجــود  بــه گفتــه  شــد. 
طریــق  از  ســالم  ازدواج  ترویــج  زمینــه  در  دســتگاه ها  در 
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  بــه  فراخــوان 
زمینــه  در  مــدرس  جــذب  درخصــوص  بهداشــتی درمانی 
ــه دانشــجویان،  تدریــس معیارهــای همســرگزینی مناســب ب
ــگاه  ــوزه و دانش ــن ح ــه ای بی ــای منطق ــن  تفاهم نامه ه تدوی
برگــزاری کارگاه هــا،  پتانســیل ها،  از  اســتفاده  راســتای  در 
از  دیگــر  بخشــی  مشــترک  همایش هــای  و  ســمینارها 

اجراســت. در حــال  برنامه هــای 

نتایج امیدبخش داروی جدید ام اس
بررســی های انجام شــده بــر یــک داروی آزمایشــی نشــان 
بیمــاری  ام اس  بــروز  از  می توانــد  دارو  ایــن  می دهــد 
جلوگیــری کنــد یــا پیشــرفت آن را کنــد ســازد. دکتــر »اســکات 
زامویــل« از دانشــگاه کالیفرنیــا در این بــاره گفــت: در ایــن 
 laquinimod بررســی بــه ایــن موضــوع پرداختیــم کــه داروی
بــروز  از  آزمایشــگاهی  موش هــای  در  می توانــد  چگونــه 
بیمــاری  ام اس جلوگیــری یــا رونــد پیشــرفت آن را آهســته تر 
کنــد. نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از تأثیرگــذاری ایــن دارو 
ــه  ــی ک ــد از آنجای ــای آزمایشــگاهی اســت؛ هرچن ــر موش ه ب
ــه، الزم  ــام گرفت ــی انج ــای حیوان ــه روی نمونه ه ــن مطالع ای
ــج  ــویم نتای ــن ش ــتر مطمئ ــات بیش ــام تحقیق ــا انج ــت ب اس
ــم.  ــت می آوری ــه دس ــانی ب ــای انس ــابهی را روی نمونه ه مش
»زامویــل« همچنیــن افــزود: ایــن نتایــج امیدوارکننــده اســت؛ 
ــاری ام اس  ــه بیم ــان ب ــان مبتالی ــد در درم ــه می توان ــرا ک  چ
ــرای آن  ــی ب ــر درمان ــال حاض ــه در ح ــرفته آن ک ــوع پیش و ن

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــدارد، م ــود ن وج

اخبار کوتاه

وزارت  خانــواده  و  زنــان  امــور  کل  مدیــر 
آموزش وپــرورش بــا تشــریح تســهیالت ویــژه 
ــاعات  ــاعته س ــش ۱۲ س ــی، از کاه ــان فرهنگ زن
ــر داد.  ــاص خب ــرایط خ ــان دارای ش کاری فرهنگی
گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  احمــدی  مهنــاز 

نیمــی از جمعیــت نیروهــای وزارت 
تشــکیل  زنــان  را  آموزش وپــرورش 
 می دهنــد و در بعضــی از اســتان ها 
از جملــه تهــران تعداد بانوان شــاغل در 
ــش از 5۰ درصــد  ــرورش بی  آموزش وپ

هستند. 
ــدت  ــش م ــون افزای ــب قان وی تصوی
مرخصــی زایمــان بــرای زنــان فرهنگی 

ــرورش  ــر آموزش وپ ــای عملی شــده وزی را از قول ه
دانســت و افــزود: مطابــق قانــون از ســال گذشــته 
ــان  ــان زن ــی زایم ــدت مرخص ــه م ــد ک ــرر ش مق
ــا  ــز ب ــار آن نی ــه 9 مــاه برســد کــه اعتب فرهنگــی ب

ــن شــد.  مشــقت و ســختی تأمی
 احمــدی یکــی دیگــر از اقدامــات دفتــر امــور زنــان 

و خانــواده وزارت آموزش وپــرورش را تــالش بــرای 
ــاص  ــرایط خ ــه ش ــی ک ــاعت کاری زنان ــل س تقلی
دارنــد، دانســت و خاطرنشــان کــرد: قانونــی بــرای 
ــت  ــه سرپرس ــی ک ــاعت کاری زنان ــردن س ــم ک ک
خانــوار بــوده و همســر آنــان بیمــاری صعب العــالج 
ــول  ــد معل ــه فرزن ــی ک ــا مادران دارد ی
دارنــد، از ۴۴ ســاعت کاری بــه ۳6 
ــا پیگیــری دفتــر معاونــت  ســاعت و ب
تصویــب  جمهــوری  ریاســت  زنــان 

شــد.
از  پــس  قانــون  ایــن  افــزود:   وی 
تصویــب بــه شــورای نگهبــان فرســتاده 
شــد کــه ایراداتــی مبنــی بــر مشــخص 
ایــن  مابه التفــاوت  پرداخــت  مســئول  نشــدن 
ــذا  ــد؛ ل ــه ش ــر آن گرفت ــاعت کاری ب ــش س کاه
دوبــاره بــه مجلــس فرســتاده شــد و پــس از 
اصــالح دوبــاره بــه شــورای نگهبــان رفــت و اکنــون 
ــتگاه ها  ــه دس ــون ب ــن قان ــه ای ــتیم ک ــر هس منتظ

ــر ــود. مه ــالغ ش اب

کاهش ساعت کاری فرهنگیان دارای شرایط خاص

ســالمندان  ملــی  شــورای  دبیرخانــه   رئیــس 
از تشــکیل جلســه شــورای عالــی ســالمندان بــا حضــور 
وزیــر رفــاه در روز پنجــم مهــر بــه مناســبت هفتــه تکریــم 
خانــواده و بازنشســته و همچنیــن روز جهانــی ســالمندان 

خبــر داد.
اینکــه  بیــان  بــا  براتــی ســده   فریــد 
فرهنــگ  در  ســالخوردگی  و  ســالمندی 
ــی  ــدی و فرزانگ ــا خردمن ــاوی ب ــا مس م
اســت، گفــت: هنــوز هــم در میــان مــردم، 
ــای  ــب تجربه ه ــا کس ــراه ب ــدن هم پیرش
فــراوان اســت. وی افــزود: هرچنــد برخــی 
معتقدنــد در ســال های اخیــر ایــن جایــگاه 
ــتخوش  ــا، دس ــر ارزش ه ــت تغیی ــه عل ب

تغییراتــی شــده و تنــزل یافتــه اســت؛ امــا شــواهد نشــان 
می دهــد کــه ســالمندان هنــوز هــم جایــگاه خــود را 

ــد.  دارن
»ســند  تصویــب  رونــد  دربــاره  ســده  براتــی 
مدیریــت  ســازمان  گفــت:  ســالمندان«   ملــی 
ــرای ســالمندان  ــه ســندی ب ــزی در حــال تهی و برنامه ری

ــر  ــا در ه ــت؛ ام ــاده اس ــز آم ــا نی ــند م ــه س ــت. البت اس
ــز  ــون نی ــم و اکن ــد تصویــب ســند نمی مانی صــورت در بن
انــواع برنامه ریزی هــا بــرای ســالمندان در ابعــاد مختلــف 
حمایتــی، آموزشــی، ســبک زندگــی ســالم، تأمیــن 
ــم.  ــی و اجتماعــی و بیمــه را انجــام داده ای نیازهــای روان
وی بــا بیــان اینکــه فرهنگ ســازی و رعایــت 
ــتفاده از  ــالمندان و اس ــت س ــأن و منزل  ش
توانمنــدی و ظرفیت هــای ســالمندان در 
مــورد  جمعیــت  ابالغــی  سیاســت های 
 تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، گفت: ســالمندی
بحــران و پایــان زندگــی نیســت و بایــد 
بــرای اســتقبال از مــوج ســالمندی در آینــده 
برنامه ریــزی کنیــم تــا گرفتــار بحران هــا 

ــویم.  نش
بــه  ســالمندان  ملــی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس 
ســن کــم بازنشســتگی در کشــور اشــاره و تصریــح 
کــرد: بایــد ســن بازنشســتگی افزایــش یابــد؛ زیــرا 
افــراد  تجربیــات  از  بهره منــدی  ابتــدای  ســالگی   6۰ 

است. ایسنا

دادنامه
شورای   ۱5 رسیدگی:شعبه  مرجع  دادنامه:5۳۳مورخ:95/5/۳۱    شماره  پرونده:۱۰۷-95    کالسه 

حل اختالف اصفهان   خواهان:محمود حاتمی زاده   نشانی:یزد-خ ۱۰ فروردین – کوچه صفا – پ 

۴9   خوانده:مجید طاهریان اصفهانی   نشانی:مجهول المکان   خواسته:مطالبه   گردشکار:باعنایت به 

محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی بااستعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا((

مطالبه  بخواسته  اصفهانی  طاهریان  مجید  طرفیت  به  زاده  حاتمی  محمد  دادخواست  خصوص  در 

مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره سفته / چک به شماره های ۱-۴۱5۲۷5 مورخ 9۴/6/۱ عهده 

بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه اصول 

ابالغ قانونی وقت وانتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده ودر  با  مستندات دعوی واینکه خوانده 

قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومستندات ابرازی نیز حکایت 

از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 

به استناد مواد 5۲۲،5۱9،۱9۸ قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۲۴9،۳۰۷،۳۰9،۳۱۰،۳۱5 قانون تجارت 

حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ r۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰ به عنوان اصل خواسته وپرداخت 

تاریخ سررسید  چک  از  تادیه  تاخیرو  پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به   ۱/96۰/r۰۰۰

لغایت زمان وصول وابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می گردد.

رای صادره غیابی وظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

شماره:۱6۴۰6/م الف قاضی شعبه ۱5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  – 

دادنامه
کالسه پرونده:95۰۲۳۰     شماره دادنامه:۸۱۷     مورخ:5 /95/5   مرجع رسیدگی:شعبه ۷ شورای 

حل اختالف اصفهان      خواهان:ناصر قیصریه ها      نشانی:اصفهان – خ دکتر بهشتی  – مسجد 

لبنان – گاراژ داوودی -  میلنگ   تراشی اصفهان     وکیل:-      نشانی:-      خوانده:پیام برات 

اصفهانی      نشانی:مجهول المکان      وکیل:-      نشانی:-    خواسته:مطالبه   یک فقره چک بالمحل 

به مبلغ ۰۰۰ / 5۰۰ / 6 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه   باعنایت به 

محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی  اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

بصدور رای می نماید.

رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای ناصر قیصریه ها    به طرفیت آقای پیام برات اصفهانی  به خواسته مطالبه 

بانک  عهده  به    ۴۷9  /  ۴۴۳6۰۰ ی  شماره  به  چک  وجه  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  شش  مبلغ 

صادرات  به عهده بانک صادرات انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد اینکه خوانده علی رغم ابالغ 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 ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و 

شصت و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) ۱۰ / ۲ / 95 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

مریم هاشمی - قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف اصفهان – شماره:۱9۱۳۴/م الف

دادنامه
کالسه پرونده: 95 – ۱۱۲      شماره دادنامه:۴۳6     مورخ:۱۷ /95/5   مرجع رسیدگی:شعبه ۲۷ 

شورای حل اختالف اصفهان      خواهان:سهیل صفری      نشانی:اصفهان – اول خ فردوسی برج 

ویستون      وکیل:-      نشانی:-      خوانده:احمد آیت هللا زاده       نشانی:اصفهان چهارباغ خواجو 

مقابل صدا وسیما کوچه دکتر کوشا پالک ۱۰       وکیل:-      نشانی:-    خواسته:مطالبه  وجه  یک 

انضمام مطلق   به  ۲۰۰ ریال    / ۰۰۰ 9۲ به مبلغ ۰۰۰ /   / ۱۰ فقره چک بشماره ۴۸۴۸۷۲ مورخ ۱6 / 

خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه   باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی  اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای سهیل صفری  به طرفیت آقای احمد آیت هللا زاده  به خواسته مطالبه مبلغ 

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰  ریال وجه چک به شماره ی ۴۸۴۸۷۲ مورخ ۱6 / ۱۰ / 9۲  به عهده بانک پست بانک   

به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقابل  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 ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون 

تجارت و ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ /۲۰۰  ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰ / ۴۷5 / ۳  ریال  بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیردر  تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) ۱6 / ۱۰ / 9۲ ( تا تاریخ اجرای 

حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب آن توسط    اجرای احکام  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 

صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۲۷ شورای حل اختالف اصفهان – شماره:۱9۲۴۱/م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱۳95  /  ۰5  /  ۲6  : تنظیم  تاریخ     95۰99۷۰۳695۰۰6۷۳  : دادنامه  شماره 

9۳۰99۸۰۳5۰۸۰۰۸۰۴   شماره بایگانی شعبه : 9۴۰۷۰۷

پرونده کالسه 9۳۰99۸۰۳5۰۸۰۰۸۰۴   شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تصمیم نهایی شماره 

95۰99۷۰۳695۰۰6۷۳ تجدید نظر خواه : آقای علیرضا بهرامی فرزند محمد اسماعیل با وکالت آقای 

جالل چنور فرزند محمد به نشانی اصفهان دروازه شیراز مجتمع سپهر طبقه 6 واحد ۲6   تجدید نظر 

خواندگان : ۱. خانم زهرا پهلوسای به نشانی مجهول المکان    ۲. آقای فرشید ابوالفتحی فرزند بختیار 

با وکالت آقای مهدی پاینده فرزند غالمحسین به نشانی تهران – تهران – مطهری – خ فجر – نبش 

کوچه سپیدان – پ 5۴ – واحد 5 ط ۳   ۳. آقای مجتبی مزروعی به نشانی تهران سعادت آباد بلوار 

پاک نژاد مجتمع بهینه برج زنبق واحد ۱۱۱    تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره ۲۰ – ۱۱ / ۱ / 9۴ 

شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  رای دادگاه  تجدید نظر خواهی آقای علیرضا بهرامی با وکالت 

آقای جالل چنور به طرفیت ۱. آقای مجتبی مزروعی ۲. خانم زهرا پهلوسای ۳. آقای فرشید ابوالفتحی 

با وکالت آقای مهدی پاینده نسبت به دادنامه شماره ۲۰ – ۱۱ / ۱/ 9۴ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان وارد است زیرا از توجه به متن صریح چک شماره ۱96۴۴۲ مورخ ۱۱ / 9 / 9۲ بانک ملی شعبه 

فروشگاه رفاه اصفهان به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال که در آن عینا قید گردیده در وجه خرید 

سواری لکسوس به نام مجتبی مزروعی و با عنایت به اقرار صریح و مکرر نامبرده به دریافت وجه 

چک مذکور نزد بازپرس پرونده کیفری در تحقیقات مورخ ۲۴ / ۱۲ / 9۲ و صورتجلسه دادرسی مورخ 

۱۲ / 5 / 95 این دادگاه و تصویر مصدق ظهر چک که داللت بر وصول آن توسط وی در همان تاریخ 

۱۱ / 9 / 9۲ ) سر رسید چک ( دارد و مدافعات غیر موجه نامبرده مبنی بر عدم ارتباط وجه چک با 

معامله لکسوس و مربوط بودن آن به مطالبات قبلی او از تجدید نظر خواه بواسطه صراحت متن چک 

و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرک بر طلب قبلی وی صحت ادعای تجدید نظر خواه به خرید اتومبیل 

لکسوس موضوع بحث از تجدید نظر خواه دایر به خرید اتومبیل لکسوس موضوع بحث از تجدید نظر 

خوانده ردیف اول احراز میگردد چراکه بدون هیچ گونه شک و شبه ای چک مذکور در جهت پرداخت 

قسمتی از ثمن معامله لکسوس مورد ادعای تجدید نظر خواه توسط وی صادر و تحویل تجدید نظر 

خوانده فوق گردیده  و با وصول وجه آن در سر رسید قبض و اقباض چهارصد و چهل میلیون ریال از 

ثمن انجام شده و چون حسب اظهارات  طرفین و محتویات پرونده خودرو لکسوس ذکر شده در متن 

چک تنها اتومیبل مورد اختالف طرفین از این نوع بوده تردید ی باقی نمی ماند که چک مذکور ناظر 

به خرید و فروش همین اتومبیل است و ایراد وکیل تجدید نظر خوانده ردیف سوم مبنی بر اینکه در 

متن چک مورد استناد شماره انتظامی سواری لکسوس قید نگردیده و از این حیث ممکن است چک 

مربوط به معامله لکسوس دیگری باشد مردود و بی وجه است وجه چک ) چهارصد و چهل میلیون 

ریال ( نیز قابل توجه و حدود یک پنجم کل ثمن است و از نظر عقلی و منطقی و حقوقی ثمن معامله 

یا قسمتی از آن وقتی پرداخت و در یافت می شود که قبل ازآن عقد بیع با توافق و تراضی طرفین 

و ایجاب و قبول آنان و به عبارت دیگر با تحقق کلیه ارکان و شرایط آن واقع و منعقد شده باشد و 

هیچگاه به عبث و بدون دلیل در چک مطلبی دال بر خرید اتومبیل با قید نوع آن  ) سواری لکسوس 

( نوشته نمی شود و همزمان با تاریخ چک وصول وجه آن لکسوس از ناحیه تجدید نظر خوانده فوق 

تحویل تجدید نظر خواه گردید ه و حدود سه ماه در تصرف وی بوده که عالوه بر اقرار تجدید نظر خوانده 

شهادت شهود معرفی شده از سوی تجدید نظر خواه دز هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر داللت بر آن 

دارد و لذا قبض و اقباض  مبیع نیز واقع و محقق شده و مدافعات تجدید نظر خوانده مجتبی مزروعی 

در این مورد نیز که عنوان نموده اتومبیل را به منظور پیدا کردن مشتری در اختیار تجدید نظر خواه  قرار 

داده موجه و قابل پذیرش نیست زیرا معموال این قبیل اتومبیل ها که خارجی و گران قیمت است 

فروش آن و پیدا کردن مشتری با سرعت و سهولت انجام می شود و نیاز به حدود سه ماه مدت 

ندارد و خود تجدید نظر خوانده  ) مجتبی مزروعی ( حسب محتویات پرونده در امر خرید و فروش  

اتومبیل فعالیت داشته است و طبق شهادت علی قلتشاهی خود او شخصا لکسوس مورد بحث را برای 

فروش عرضه نموده و ابتدا قرار بوده آن را به شاهد فوق بفروشد  از طرفی حسب ادعای تجدید نظر 

خواه بابت باقی مانده ثمن معامله اتومبیل فوق همزمان  و مقارن با چک چهل و چهار میلیون تومانی 

فوق همزمان و مقارن با چک چهل و چهار میلیون تومانی فوق دو فقره چک به شماره های ۱96۴5۰ 

مورخ ۲5 / 9 / 9۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال و ۱96۴5۴ مورخ 9 / ۱۰ / 9۲ به مبلغ دویست و سی 

میلیون ریال عهده همان بانک توسط وی صادر و تحویل تجدید نظر خوانده فوق گردیده و طی فیش 

بانکی شماره 9۳۱۷۷۲ مورخ ۲۲ / ۱۰ / 9۲ نیز مبلغ دویست میلیون ریال  به حساب بانکی وی واریز 

و یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای آزرا مدل ۲۰۰۸ سفید رنگ هم به تجدید نظر خوانده به ارزش 

هشتصد میلیون ریا ل فروخته و تحویل و طی سند رسمی شماره ۴9۱6 مورخ ۱۴ / ۱۰ / 9۲ رسما به 

نامبرده انتقال یافته که وصول چک های مذکور توسط تجدید نظر خوانده در سر رسید های مربوط و 

واریز وجه فیش بانکی مذکور به حساب او و واگذاری و انتقال رسمی خودرو هیوندای آزرا به قیمت 

هشتصد میلیون ریال نیز طبق اقرار تجددی نظر خوانده در پرونده کیفری استنادی و جلسه دادرسی 

۱۲ / 5/ 95 این دادگاه و تصویر ظهر چک دویست و سی میلیون ریالی و فیش بانکی ابرازی و سند 

رسمی انتقال اتومبیل آزرا به شماره فوق تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۴6۳ تهران ثابت 

و مدلل است و مدافعات تجدید نظر خوانده مجتبی مزروعی دایر بر اینکه تمامی وجوه فوق را بابت 

طلب های قبلی خود از تجدید نظر خواه در یافت نموده بواسطه عدم اثبات  مطالبات قبلی ادعائی او 

پذیرفته نیست و کلیه پرداخت های انجام شده از تاریخ ۱۱ / 9 / 9۲ الی ۲6 / ۱۰ / 9۲ _ )سر رسید 

چک پنجاه میلیون ریالی شماره ۱96۴۱ مورخ ۲6 / ۱۰ / 9۲ که تصویر آن ضمیه پرونده است (صورت 

گرفته که از لحاظ زمانی با تاریخ وقوع معامله اواخر آبان یا اوایل آذر ماه 9۲ مورد ادعای تجدید نظر 

خواه نزدیک و قابل انطباق می باشد و لذا وقوع عقد بیع بین تجدید نظر خواه و تجددی نظر خوانده 

ردیف او ل مجتبی مزروعی نسبت به اتومبیل لکسوس مورد بحث با توجه به قبض مبیع و پرداخت 

ثمن مجموعا به مبلغ دو میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال محرز و مسلم است و چون عقد 

بیع قانونا ناقل مالکیت مبیع فروشنده به خریدار است بنابراین مالکیت تجدید نظر خواه نسبت به 

اتومبیل لکسوس مذکور از زمان انجام معامله ثابت می باشد ) آذر ماه 9۲ ( در نتیجه معامالت صورت 

گرفته بین تجدید نظر خواندگان که همگی مربوط به بعد از تاریخ فوق است و بدون رضایت تجدید نظر 

خواه انجام شده مصداق بیع فضولی و با رد مالک باطل و بال اثر می باشد و هر مالی که بدون رضایت 

مالک از تصرف او خارج شده و متصرف غیر قانونی آن را مورد معامله قرار داده و به لحاظ رد مالک بیع 

فاسد باشد به صاحبش مسترد شود لذا دادگاه تجدید نظر با قبول اعتراضات موثر و موجه تجدید نظر 

به استناد ماده ۳5۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را که بدون توجه به موارد 

فوق و بر خالف موازین قانونی صدور یافته نقض و با استناد به مواد ۳۳۸ – ۳۳9 – ۳6۲ ) بند ۱ ماده 

( – ۲۴۷ – ۳5۲ – ۳۰۸ ) قسمت اخیر ماده ( – ۳۱۱ – ۳65  - ۳66 – ۲۱9 و ۲۲۰  قانونی مدنی 

و مواد ۱9۸ – 5۱5 و 5۱9  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامالت عادی انجام شده بین 

تجدید نظر خواندگان ردیف های اول و دوم وسوم نسبت به خودرو لکسو س موضوع دعوی ) ۳5۰ 

RXمدل ۲۰۱۰ به شماره موتور GRJ۲ ۲9۱۷5۳ ( و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره ۱5۷۷۱ مورخ ۱۲ 

/ ۱۲ / 9۲ و ۱5۸۱6 مورخ ۱9 / ۱۲ / 9۲ دفتر خانه اسناد رسمی شماره 965 تهران که به موجب آنها به 

ترتیب اتومبیل مورد بحث ابتدا از سوی مجتبی مزروعی  به خانم زهرا پهلو سای و سپس توسط خانم 

اخیر الذکر به آقای رشید ابوالفتحی انتقال یلفته و الزام تجدید نظر خوانده ردیف اول مجتبی مزروعی 

به انتقال سند رسمی انتقال لکسوس مورد بحث به نام تجدید نظر خواه علیرضا بهرامی و محکومیت 

تجدید نظر خوانده ردیف سوم آقای فرشید ابوالفتحی به استرداد و تحویل اتومبیل مذکور به تجدید 

نظر خواه و الزام تجدید نظر خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی 

و تجدید نظر طبق تعرفه قانونی در حق تجدید نظر خواه صادر و اعالم می نمادی رای صادره نسبت به 

تجدید نظر خوانده ردیف دوم خانم زهرا پهلوسای ظرف6 بیست روز از تاریخ ابالغ در این دادگاه قابل 

اعتراض و نسبت به سایر تجدید نظر خواندگان قطعیت و الزم االجرا می باشد

مستشار دادگاه : بهرام اصالنی    رئیس دادگاه : احمد فضلی – شماره : ۱9۲۳۳/ م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره      ۱۳95  /  ۰6  /  ۲۴  : تنظیم  تاریخ     95۰99۷۰۳5۴5۰۰9۳۰  : دادنامه  شماره 

9۴۰99۸۰۳659۰۱۴9۰   شماره بایگانی شعبه : 95۰۴۷9   

شاکی : خانم فاطمه نصیری گله گردی فرزند غفور به نشانی اصفهان – اصفهان – ملک شهر خ مفتح 

خ ناصر خسرو ک مهتاب پ ۲۲ منزل دارابی    متهم : آقای عبداله نوری فرزند کبیر به نشانی مجهول 

المکان    اتهام ها : ۱. توهین به اشخاص عادی   ۲. مزاحمت تلفنی   دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده وختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید/

رای دادگاه  در خصوص دعوی اتهام آقای عبداله نوری ) بدون مشخصات دیگر ( دایر بر توهین و 

نصیری گله گردی  فاطمه  پرونده شکایت شاکی خانم  به محتویات  توجه  با  تلفنی  ایجاد مزاحمت 

فرزند غفور استعالم بعمل آمده از مخابرات متن پیامکهای ارسالی از طرف خط مذکور به شاکیه عدم 

حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را بشرح فوق محرز 

تشخیص و مشارالیه را به استناد مواد 6۰۸ و 6۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷5 و رعایت 

مواد 66 و ۷۰ بند ب ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸6 قانون مجازات اسالمی مصوب۱۳9۲ به پرداخت یک 

میلیون ریال جزای نقدی در خصوص توهین و پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی در خصوص 

ایجاد مزاحمت تلفنی محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه است /

رئیس شعبه ۱۱9 دادگاهع کیفری دو اصفهان – رستم پور – شماره : ۱9۲۱9 / م الف

دادنامه 
 : پرونده  شماره       ۱۳95  /  ۰6/  ۲5  : تنظیم  تاریخ     95۰99۷۰۳5۴5۰۰9۳۷  : دادنامه  شماره 

9۴۰99۸۰۳65۱۰۱۷۷۷   شماره بایگانی شعبه : 95۰55۳   متهمین : ۱. آقای سید سبزواری فرزند 

علمدار  به نشانی اصفهان – اصفهان خ صارمیه میدان شهرداری غرفه ۲۴   ۲. آقای محمد کابلی 

فرزند رسول به نشانی مجهول المکان     اتهام ها : مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی    گردشکار 

: دادگاه با ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 

رای دادگاه در خصوص دعوی آقایان سعید سبزواری فرزند علمدار و محمد کابلی فرزند رسول دایر بر 

مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده گزارش مرجع 

انتظامی کشف مشروب از متهمین نظریه پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده 

اتهامشان را بشرح فوق محرز تشخیص و هریک از مشارالیها را به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات 

اسالمی مصوب ۱۳۷5 به تحمل شش ماه حبس و ۳۰ ضربه شالق تعزیری و پرداخت سیصد هزار 

ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ۱۰ روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است ./ 

رئیس شعبه ۱۱9 دادگاه کیفری دو اصفهان – رستم پور – شماره : ۱9۲۱۸/ م الف

ابالغیه
 شماره ابالغنامه : 95۱۰۱۰۰۳5۱۱۰۰۰۲9   شماره پرونده : 9۲۰99۸۰۳5۱۱۰۰۳۱۳   شماره بایگانی شعبه 

ر: 9۲۰۳۱۳   تاریخ تنظیم : ۰۸ / ۰۱ / ۱۳95   مشخصات ابالغ شونده حقیقی :۱. نام :جلیل   ۲. نام 

خانوادگی : مجد کرمانشاهی   ۳. نام پدر : محمد   ۴. نشانی : مجهول المکان    

مدارک پیوست :در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای شیروانی بطرفیت شما نسبت به دادنامه 

شماره .596. صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدد نظر خواهی به 

شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده ۳۴6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا 

به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.

منشی سید مرتضی هاشمی دفتر شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان  شماره : ۱9۱96 / م الف

دادنامه
کالسه پرونده : 9۴۱۴5۸   شماره دادنامه : 95۴   مورخ : ۱5 / 6 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 

شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : مهدی میرزائی    نشانی : اصفهان – سه راه سیمین – خ 

جانبازان – خ شمس تبریزی – خ هدایت فرعی ۲ پالک 9۲   وکیل : -   نشانی : -   خوانده : بهروز 

جوادی نیگجه   نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی : -    خواسته : الزام خوانده به پرداخت 

مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 5۰ ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسی    

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور را ی می نمایدرای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای مهدی 

میرزائی به طرفیت آقای بهروز جوادی نیگجه به خواسته مطالبه مبلغ  ۰۰۰ / ۰۰۰ / 5۰  ریال وجه چک 

به شماره ی 655۴6 مورخ ۳۰ / ۱۰ / 9۰  به عهده بانک رفاه کارگران 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 کهخ ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ 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 ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 5۰ ریال بابت اصل 

خواسته و ۰۰۰ / ۳۱۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) ۳۰ / ۱۰ / 9۰ ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 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 ۱۲ شورای حل اختالف اصفهان  شماره : ۱9۱9۱ / م الف

سن بازنشستگی در ایران پایین است

حتما بخوانید!
ضرورت جداسازی زندان معتادان ...
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جدول کلمات متقاطع - شماره 29
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- نشانگر رابطه میان نهاده های تولیدی و نرخ ستاده است - 
عبارت است از مقادیر مختلفی از کاال که خریدار به فرض ثبات سایر 

شرایط در قیمت های مختلف و در طی یک دوره زمانی معین حاضر 
به خرید آن است

2- دارای اختالالت روحی - نیزه کوتاه - سرزمین
3- باالی چشم - از عوامل نهادی در توسعه اقتصادی - سر حد

4- مرد درمانده در سخن - شیر تازی - پسوند شباهت - تراویدن
5- چهار دندان نیش - سمبل - چهره

6- در اصطالح حساب به توان سوم هر عدد اطالق می شود - 
جاندار تک سلولی - مسلک

7- سر خط ها - نوعی درخت خاردار - منحنی
8- زر و سیم خالص - درخت انار - کتف و دوش

9- زرین پوش اسب - رود اروپایی - به عقیده این اقتصاددان، 
کاالهایی وجود دارند که با افزایش قیمت، تقاضا برای آنها زیاد 

می شود که به این کاالها، کاالهای پست می گویند
10- مساعدت - ارزش و نرخ کاال - تربیت

11- پوستین - نقاش - جمع بیت
12- ثلث - مایه آبادانی - مردانگی - بدی

13- ناشنوا بودن - جایی که راه دوشاخه شود - معلون ابدی 
تاریخ

14- خجسته و مبارک - خاموشی - ندا داده شده
15- گوناگون - صاحب کارخانه یا زمین زراعی و کارگر

1- راهبندان - از عناصر مهم در اقتصاد یک کشور
2- خیمه و چادر - به مقادیر مختلفی از یک کاال که در قیمت های 

مختلف به شرط ثبات سایر عوامل آماده فروش است، اطالق 
می شود - گرامیداشت

3- دفعه و مرتبه - عمل آب دادن به زمین و گیاهان - روی
4- عبارت باالی مقاله - طرف و جهت - نوعی یقه - جنس مذکر

5- خط کش مهندسی - سیاستمدار - بهره کار تجارت
6- همیشگی - خوب فرنگی - به اندازه

7- مبالغه در سخن - ترازنامه - از دانشمندان علم اقتصاد و 
صاحب کتاب »سرمایه«

8- ناامید - سفید آب - ایمان قلبی
9- گردش دایره مانند - از بنشن - شکستن دندان کسی از بن

10- چه کسی - شدنی - بنا کرده شده
11- قومی از مغول - زمین شوره زار - نت سوم موسیقی

12- بلندا - نوعی باال پوش - از ضمایر انگلیسی - ابزار خودبینی
13- اشاره - کیفر - توشه

14- قحط و تنگی - یکی از ستارگان نسر واقع - واله
15- به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و معرف وضع مالکیت یک 

موسسه است - آبستن

عمودیافقی

امام رضا علیه السالم:

َلیَس ِمن َدواٍء ِااّل وَ ُهَو ُیهیُج داًء؛

دارویى نیست مگر اینکه بیمارى دیگرى را تحریک مى کند.

کافى )ط - اإلسالمیة(،  ج 8، ص 273 ، ح409

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

آفتابى

آفتابى

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

30   ْC

26   ْC

34   ْC

33   ْC

12  ْC

6   ْC

20   ْC

21   ْC

پاسخ جدول شماره 30 سودوکو

خاطره

یادداشتیادداشت

نذری امام حسین)ع(
از  کــه  خانمــم(  )پــدر  حســینی  محمــود  حــاج 
قدیمی هــای تهرونــه )البتــه اصلیتــش کاشــونیه( 
ــار  ــن ب ــاال چندی ــا ح ــه ت ــنگ داره ک ــره قش ــه خاط ی
ــر  ــار جذابیــت و تأثی ــی هــر ب ــرام تعریــف کــرده؛ ول ب

خــودش را بــرام داره. 
حــاج محمــود می گفــت: اون قدیــم قدیمــا کــه اصــا 
شــماها نبودیــن، تــه چهــارراه کوکاکــوال )خیابــان 
ــازاری  ــان نبــرد( یــه حاجــی ب پیــروزی، انتهــای خیاب
ــود کــه همــه 30 روز مــاه محــرم رو خــرج مــی داد.  ب
ــگ  ــا دی ــت ت ــر روز ده، بیس ــه ه ــت ک ــاغ داش ــه ب ی
ــذری  ــه ن ــر قیم ــرای ظه ــتن و ب ــار می ذاش ــزرگ ب ب
ــو  ــرش آدم ــه عط ــا ک ــم از اون قیمه ه ــی دادن. اون م
ــاده  ــذری آم ــذای ن ــه غ ــر ک ــه. دم ظه ــده می کن زن
می گرفــت  کاســه  یــه  حاجــی،  خــود  می شــد، 
دســتش و می رفــت وســط جماعتــی کــه از یکــی، دو 
ســاعت پیــش صــف کشــیده بــودن تــا نــذری بگیــرن. 
ــوی صــف، کاســه اش رو دراز  ــا ت ــت وســط اون می رف
ــدا  ــو رو خ ــا ت ــت: آق ــاس می گف ــا التم ــرد و ب می ک
ــه مــن بدیــن ... .  ... یــه کاســه غــذای نــذری هــم ب
ــن:  آخــه حاجــی، خــوب نیســت.  ــی بهــش گفت وقت
ــن  ــه. ای ــال خودت ــه م ــذا ک ــای غ ــن دیگ ه ــه ای هم

ــی؟ ــه می کن ــه کاری چ
گفــت: روزی و غــذای امــام حســین)ع( رو بایــد 

ــت. ــرد و گرف ــی ک گدای

کالهبرداری پیامکی 
ــال  ــا ارس ــودجو ب ــراد س ــدادی از اف  تع

کیمیای وطن
مرتضی مرتضوی

پیامــک بــه تلفــن همــراه شــهروندان بــا 
اعــام برنــده شــدن آن هــا در طرح هــا و مســابقات 

مختلف از آن ها  کاهبرداری می کنند. 
ــا ارســال  ــه مقصــد خــود، ب ــرای رســیدن ب ــردان ب کاهب
پیامکــی بــرای واریــز مبلــغ جایــزه، از طعمــه خــود ارســال 
ــام مشــخصات  ــا تم مشــخصات کارت اعتباری شــان را ب

ــد.  ــت می کنن ــه درخواس مربوط
شــرح  بــه  را  توصیه هایــی  اصفهــان  فتــای  پلیــس 
ــم در فضــای  ــه جرای ــوع این گون ــرای کاهــش وق ــل ب ذی

ســایبری بــه شــهروندان ارائــه می دهــد: 
ــخ  ــد و آن را پاس ــا نکنی ــا اعتن ــه پیامک ه ــه این گون - ب

ندهیــد. 
- تحــت هیــچ عنــوان مشــخصات کارت اعتبــاری خــود را 

در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد. 
- اطــاع داشــته باشــید بــرای واریــز و انتقــال هــر مبلغی 
بــه حســاب شــما بــه جــز شماره حســاب یــا شــماره کارت 

اعتبــاری نیــاز بــه هیــچ مشــخصات دیگری نیســت. 
- در حفاظــت از مشــخصات کامــل کارت اعتبــاری خــود 

نهایــت دقــت را داشــته باشــید. 
ــز اول و دوم  ــر رم ــرای تغیی ــف ب ــای مختل - در تاریخ ه

ــد.  ــدام کنی ــاری خــود اق کارت اعتب
ــمت کادر  ــتقیما در قس ــایت را مس ــا آدرس س - ترجیح
آدرس وارد و از جســت و جوگرهای اینترنتــی اســتفاده 

ــد.  نکنی
ــه  ــمتی از صفح ــدای قس ــید در ابت ــته باش ــت داش - دق
ــده،  ــایت درج ش ــه آدرس س ــک ک ــی بان ــایت اینترنت س

ــد.  ــده باش ــر ش ــارت //:https ذک عب
- بــرای اســتفاده از اینترنــت در نقــل و انتقــاالت مالــی از 

صفحــه کلیــد مجــازی اســتفاده کنیــد. 
ــل  ــرای نق ــا ب ــتر از کافی نت ه ــی بیش ــت ایمن  - در جه

و انتقاالت مالی استفاده نکنید. 

دو طفالن مسلم 
M.Hajian@eskimia.ir

محمد حاجیانجانشین مدیر مسئول

ــه  ــوان ک ــک عن ــه ی ــرم ب ــه اول مح ــای ده ــک از روزه ــر ی ه
ــام شــهدای کرباســت، مشــهور شــده و ستایشــگران  ــا ن غالب
ــه  ــام آن روز ب ــب ن ــب صاح ــر مصائ ــا ذک ــت)ع( ب ــل بی اه
 عنــوان مقدمــه، عــزای حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع(
را برپــا می دارنــد. در روزهــای ســوم تــا ششــم ذکــر مصائــب 
یــاران و اصحـــاب امـــام حســـین)ع( هـــم خوانــده می شــود. 
ذاکران و ســوگواران اباعبدهللا الحســین)ع( در روز چهارم محرم 
بــا ذکــر مصیبــت مســلم بــن عقیــل در کوفه، بــا بیان اشــعاری 
ــد. ــراق می پردازن ــان مســلم در ع ــوه شــهادت دو طف ــه نح ب

ــم  ــی ابراهی ــلم، یعن ــان مس ــهادت دو طف ــوه ش ــاره نح  درب
ــد  ــاد بودن و محمــد، نقــل اســت کــه ایــن دو زندانــی ابــن زی
ــودک  ــن دو ک ــت: ای ــه او گف ــرد و ب ــان را احضــار ک  و او زندانب
را بــه زنــدان ببــر و خــوراک خــوب و آب ســرد بــه آن هــا مــده 
ــدان  ــودک در زن ــن دو ک ــن. ای ــختگیرى ک ــا س ــاره آن ه و درب
ــک  ــو و ی ــان ج ــرص ن ــد و شــب دو ق ــا، روزه مى  گرفتن روزه
ــوال  ــن من ــک ســال بدی ــد. ی ــا مى آوردن ــراى آن ه ــوزه آب ب ک
گذشــت؛ یکــى از آن هــا بــه دیگــرى  گفــت: اى بــرادر! مدتــى 
اســت مــا در زندانیــم و عمــر مــا تبــاه و تــن مــا رنجــور شــده 
ــه او معرفــى  اســت؛ امشــب کــه زندانبــان آمــد مــا خــود را ب
مى کنیــم؛ شــاید دلــش بــه حــال مــا بســوزد و مــا را آزاد کنــد. 
شــب هنگام کــه زندانبــان پیــر نــان و آب آورد بــرادر کوچک تــر 
بــه او گفــت: اى شــیخ! آیــا محمــد)ص(را مى شناســى؟ 
جــواب داد: چگونــه نشناســم؟! او پیامبــر مــن اســت. گفــت: 
ــت:  ــواب گف ــى؟ در ج ــب را مى شناس ــى طال ــن اب ــر ب جعف
چگونــه جعفــر را نشناســم؟! او پســر عمــو و بــرادر پیامبــر مــن 
اســت. گفــت: مــا از خانــدان پیامبــر تــو محمــد صلــى هللا علیــه 
و آلــه و ســلم و فرزنــدان مســلم بــن عقیــل بــن ابــى طالــب 
ــیریم و در  ــو اس ــت ت ــت در دس ــال اس ــک س ــه ی ــتیم ک هس
ــدت  ــه ش ــر ب ــان پی ــخت مى گیرى.زندانب ــا س ــه م ــدان ب زن
ــراى جبــران بى مهری هــاى خــود، در زنــدان  ناراحــت شــد و ب
را بــر آن هــا گشــود کــه در نیمــه شــب بگریزنــد. آن دو کــودک، 
یعنــی ابراهیــم و محمــد فرزنــدان مســلم بــن عقیــل از زنــدان 
ــد از  ــرزن بع ــیدند. پی ــى رس ــه پیرزن ــه خان ــده و ب ــرون آم بی
ــا  ــه آن ه ــا ب ــان داد؛ ام ــا، پناهش ــناختن آن ه ــو و ش گفت وگ
ــکر  ــد و در لش ــداران یزی ــردی از طرف ــه ف ــادش ک ــاره دام درب
ابــن زیــاد در واقعــه عاشــورا بــود هشــدار داد. پســران مســلم 
گفتنــد: مــا همیــن امشــب را نــزد تــو خواهیــم بــود و صبــح 
بــه راه خــود ادامــه مى دهیــم. پیــرزن بــراى آن هــا شــام آورد. 
نیمــه شــب بــود کــه صــداى آن دو کــودک بــه گــوش دامــاد آن 
زن رســید. از جــا جســت و در تاریکــى شــب بــه جســت وجوى 
آن هــا پرداخــت و چــون بــه نزدیکــى آن هــا رســید، پرســیدند: 
کیســتى؟  گفــت: مــن صاحــب خانــه  ام؛ شــما کیســتید؟ برادر 
کوچک تــر کــه زودتــر بیــدار شــده بــود، بــرادر بزرگ تــر را بیــدار 
کــرد و بــه او گفــت: از آنچــه مى  ترســیدیم بــه ســراغمان آمــد. 
ــه راســتى ســخن گوییــم ــو ب ــا ت ــه او گفتنــد: اگــر ب  ســپس ب

در امــان خواهیــم بــود؟ گفــت: آرى. در ادامــه آن هــا بــه خــدا 
ــد  ــی کردن ــود را معرف ــتند و خ ــان خواس ــولش از او ام و  رس
ــرط  ــه از ف ــد. او  ک ــرار کرده ان ــدهللا ف ــدان عبی ــد از زن و گفتن
خوشــحالى ســر از پــاى نمى شــناخت، گفــت: از مــرگ گریختــه 
و بــه مــرگ گرفتــار شــدید! ســپاس خــداى را کــه شــما را بــه 
دســت مــن اســیر کــرد. ســپس آن دو کــودک یتیــم را محکــم 
ــه  ــام ســیاهى را ک ــد. در ســپیده دم، غ ــرار نکنن ــا ف بســت ت
ــام داشــت، صــدا کــرد و گفــت: ایــن دو کــودک را  »فلیــح« ن
گــردن بــزن و ســر آن هــا را برایــم بیــاور تــا نــزد ابــن زیــاد بــرده 
 و 2 هــزار دینــار درهــم جایــزه بگیــرم! غــام، شمشــیر برداشــت 
ــه  ــان را ب ــرات ایش ــار ف ــا در کن ــت ت ــو انداخ ــا را جل و آن ه
ــا  ــى از آن ه ــدند یک ــه دور ش ــون از خان ــاند. چ ــهادت برس ش
گفــت: اى غــام ســیاه! تــو بــه بــال مــؤذن پیغمبــر شــباهت 
ــما  ــردن ش ــا گ ــده ت ــتور داده ش ــن دس ــه م ــت: ب  دارى. گف
را بزنــم، شــما مگــر کیســتید؟! گفتنــد: مــا از خانــدان پیامبریم 
و از تــرس جــان از زنــدان ابــن زیــاد گریختــه و ایــن پیــرزن 
اینــک دامــادش مى خواهــد مــا   مــا را میهمــان کــرد و 
را بکشــد. غــام ســیاه دســت و پــاى آن هــا را بوســید و گفــت: 
 جانــم بــه قربــان شــما اى عتــرت پیامبــر! ســپس شمشــیر 
ــت.  ــد و گریخ ــرات افکن ــه ف ــود را ب ــت و خ ــه دور انداخ را ب
ــت  ــرش را خواس ــان پس ــن جری ــس از ای ــرزن پ ــاد پی  دام
و گفــت: ســر ایــن دو را بــزن و او نیــز بــا کمــک بچه هــا از ایــن 
 قصــد منصــرف شــد. در نهایــت آن مــرد خــود بچه هــا را بــرد 
و ســر از تــن جــدا کــرد و سرشــان را نــزد ابــن زیــاد بــرد. همین 
ــار برخاســت  ــاد، ســه ب ــا افت ــه آن ه ــاد ب ــن زی ــه چشــم اب  ک
ــدا کــردى؟  ــو! کجــا آن هــا را پی ــر ت و نشســت و گفــت: واى ب
گفــت: پیرزنــى از خویشــان مــن آن هــا را میهمــان کــرده بــود. 
ــردى؟ ســپس از او  ــى ک ــه پذیرای ــان بدین گون ــت: از میهم گف
ــد؟ و آن  ــو چــه گفتن ــا ت ــگام کشــته شــدن ب ــه هن پرســید: ب
مــرد تمامــى جریــان را بــراى ابــن زیــاد بازگــو کــرد. ابــن زیــاد 
ــد  ــگاه دو فرزن ــد در همــان قتل ــرد را ببرن ــا آن م دســتور داد ت
ــر  ــر او را ب ــه: س ــته اند ک ــد. نوش ــدا کنن ــر او را ج ــلم و س مس
ــاب  ــا پرت ــودکان ب ــد و ک ــا مى گرداندن ــرده و در کوچه ه ــزه ک نی
ســنگ و تیــر آن را نشــانه مى  رفتنــد و مــى  گفتنــد: ایــن اســت 

کشــنده عتــرت رســول خــدا.

ــى از  ــد گروه ــد! نبای ــان آورده ای ــه ایم ــانى ک اى کس
ــاید  ــد؛ ش ــخره کنن ــر را مس ــروه دیگ ــما، گ ــردان ش م
آن هــا از این هــا بهتــر باشــند و نبایــد گروهــى از 
زن هــا هــم، گــروه دیگــرى از زن هــا را مســخره کننــد؛ 
شــاید آن زن هــا از ایــن زن هــا  کــه دیگران را مســخره 
از یکدیگــر عیب جویــى  باشــند و  بهتــر  مى کننــد، 
ــر  ــند از یکدیگ ــت و ناپس ــاى زش ــا لقب ه ــد و ب نکنی

ــد. ــام نبری ن
   نظر قرآن درباره مسخره کردن دیگران

در قــرآن کریــم آیه هــاى زیــادى دربــاه مســخره 
کــردن وجــود دارد کــه مشــهورترین ایــن آیه هــا 

ــه  ــن آی ــدا در ای ــت. خ ــرات اس ــوره حج ــه 11 س آی
مى فرمایــد: »اى کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! نبایــد 
گروهــى از مــردان شــما گــروه دیگــر را مســخره 
ــد  ــند و نبای ــر باش ــا بهت ــا از این ه ــاید آن ه ــد؛ ش کنن
از زن هــا  از زن هــا هــم گــروه دیگــرى   گروهــى 
را مســخره کننــد؛ شــاید آن زن هــا از ایــن زن هــا  کــه 
دیگــران را مســخره مى کننــد، بهتــر باشــند. از یکدیگــر 
ــا لقب هــاى زشــت و ناپســند  ــد و ب ــى نکنی عیب جوی
از یکدیگــر نــام نبریــد.« خــدا در ایــن آیــه از همــه مــا 
ــانى  ــم. کس ــخره نکنی ــران را مس ــه دیگ ــد ک مى خواه
کــه مــردم را مســخره مى کننــد حتمــا فکــر مى کننــد 
ــد؛ ولــى اشــتباه  کــه خودشــان عیــب و نقصــى ندارن

ــد چنیــن کار زشــتى  ــد. مســلمان واقعــى نبای مى کنن
را انجــام دهــد. 

ســوره  یــازده  آیــه  مى بینیــد  دقــت کنیــد  اگــر 
حجــرات این گونــه شــروع مى شــود: »اى کســانى 
ــدا  ــه خ ــا ب ــر واقع ــى اگ ــد«؛ یعن ــان آورده ای ــه ایم ک
ایمــان داریــد، نبایــد بــرادران و خواهــران دینــى خــود 
را مســخره کنیــد. در آیــه نخســت ســوره همــزه هــم 
ــر  ــر ه ــد: »واى ب ــخره کنندگان مى فرمای ــاره مس درب

مســخره کننده اى« عیب جــوى 
در آیــات قرآنــی از دو منظــر بــه مســئله اســتهزا توجــه 
شــده اســت: نخســت از منظــر امــور اعتقــادی و 

ــا آن.  ــط ب مســائل مرتب

ایــن آیــات کــه مربــوط بــه حــوزه عقیــده و دین اســت 
بــه مســئله تمســخر مخالفــان دیــن اشــاره می کنــد و 
آنــان را از ایــن کار بازمــی دارد و تهدیــد می کنــد.دوم از 
منظــر امــور اخاقــی بــه ایــن مســئله توجه داده شــده 
کــه این گونــه رفتــار نه تنهــا در شــأن مؤمنــان نیســت 
بلکــه ناهنجــاری اســت کــه می بایــد از آن پرهیــز کــرد. 
از ایــن رو قــرآن بــا اشــاره بــه منشــأ ایــن ناهنجــاری 
ــی آن  ــار و پیامدهــای اجتماعــی و روحــی و روان  و آث
و بیــان عاقبــت ایــن کار بــه کســانی کــه در ایــن وادی 
بــه اســتهزای مؤمنــان می پردازنــد و آن را امــری 
بــه  تهدیــد  و  داده  برمی شــمارند، هشــدار  عــادی 

مجــازات و کیفــری ســخت در آخــرت می کنــد.

با هم بخندیم نه به هم

بــا اســتفاده از ایــن قســمت ها نه تنهــا می توانیــم 
برســانیم،  بدنمــان  بــه  بیشــتری  مفیــد  مــواد 
خواهیــم صرفه جویــی  هــم  هزینه هــا  در   بلکــه 

 کرد.
    برگ بروکلی

یکــی از قســمت هایی کــه تقریبــا همیشــه از دســتش 
می دهیــم، بــرگ بروکلــی اســت.

از  سرشــار  بروکلــی  گل  کــه  می دانیــم  همــه   
C، A، E، کلســیم ویتامین هــای  و  آنتی اکســیدان 

ــه مدنظــر ماســت،  ــا قســمتی ک ــم اســت؛ ام و منیزی
ــر 30 گرمــش،  ــه در ه ــاه اســت ک ــن گی ــای ای برگ ه
90 درصــد دوز روزانــه مــورد نیــاز ویتامیــن A قــرار دارد.
ــی 43  ــرم بروکل ــر 30 گ ــم ه ــن C ه ــر ویتامی از نظ
ویتامیــن  ایــن  نیــاز  مــورد  روزانــه  دوز  از   درصــد 

را شامل می شود.
    برگ ها و پوست هویج

مصــرف پوســت و بــرگ هویــج فشــار خــون را تنظیــم 
ــج  ــت هوی ــم پوس ــادت کرده ای ــا ع ــه م ــد. هم می کن
ــه  ــد ک ــر بدانی ــا اگ ــیم؛ ام ــتفاده بتراش ــگام اس را هن
ــر  ــدر خــواص دارد، دیگ ــی چق ــن قســمت بیرون همی

ــد.  ــنده می کنی ــتن آن بس ــه شس ــا ب تنه
ــه  ــت ک ــد گف ــم بای ــج ه ــای هوی ــا برگ ه ــه ب در رابط
ــل  ــت. کلروفی ــل اس ــار از کلروفی ــمت سرش ــن قس ای
خــون  فشــار  و  اســت  منیزیــم  از  غنــی   منبعــی 
 را تنظیــم می کنــد و بــه قــوی شــدن اســتخوان ها 

و عضات کمک می کند.
ختــم  همین جــا  بــه  هویــج  برگ هــای  خــواص 
پتاســیم  از  سرشــار  قســمت  ایــن   نمی شــود، 

و ویتامین K هم است.
    برگ چغندر

دفعــه بعــد کــه چغنــدر می خریــد برگ هــای آن را دور 
نریزیــد؛ بشــوئید و در انــواع ســاالد و ســوپ اســتفاده 

 . کنید
خــوراک  بــه  خوبــی  و  شــیرین  طعــم  هــم 
بتاکاروتــن  فــوالت  از  سرشــار  هــم  و   می دهــد 
و آنتی اکســیدان اســت و مصــرف آن بــر پوســت 
مثبــت  تأثیــرات  و کیســه صفــرا  ادراری   مجــاری 

دارد.

    پوست کیوی
 E ویتامیــن زیــادی  مقــدار  داری  پوســت کیــوی 
 اســت. پوســت زبــر و خشــن کیــوی سرشــار از فیبــر

 است. 
برایتــان  آن  جویــدن  و  خــوردن  اگــر  حتــی 
باشــید  ســامتی  تان  فکــر  بــه  اســت،   مشــکل 

و تاش کنید کیوی را با پوست بخورید. 
کیــوی سرشــار از ویتامیــن E و C اســت؛ امــا جالــب 
اســت بدانیــد بخــش عمــده ویتامیــن E موجــود 
در ایــن میــوه در پوســتش ذخیــره شــده اســت. 
پوســت  بــا  و ســپس  بشــوئید  خــوب  را   کیــوی 

بخورید.
    پوست هندوانه

بــوی  نــه  و  دارد  مــزه ای  نــه  هندوانــه  پوســت 
خاصــی؛ امــا سرشــار از منیزیــم و ســیترولین اســت. 
ــود  ــل می ش ــن تبدی ــه آرجینی ــدن ب ــیترولین در ب س
خــون  دســتگاه گــردش  بــرای  هــم  آرجینیــن   و 

و دستگاه ایمنی بسیار مفید است.

    دانه های کدو تنبل
ــگیری  ــرطان پیش ــل از س ــدو تنب ــای ک ــرف دانه ه مص
کــدو  تخــم  همــان  یــا  کــدو  دانه هــای   می کنــد. 
خــواص  از  شــاید  امــا  می شناســیم؛  همــه  را 
تخمــه  ایــن  ندانیــد.  چیــزی  مفیــدش  و  جالــب 
بــرای  و  بــوده  منیزیــم  از  سرشــار  جادویــی 
انگل زدایــی پروســتات،  اســتخوان،   پوکــی 

کاهش کلسترول و پیشگیری از سرطان مفید است.
    هسته آناناس

هســته آنانــاس قســمت وســط و ســفت میــوه اســت 
کــه دور می اندازیــم؛ امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن هســته 
 سرشــار از بروملیــن بــوده و خاصیــت ضدالتهابــی 

دارد.
   پوست مرکبات

انــواع  از  غنــی  منبــع  مرکبــات  تلــخ  پوســت 
مرکبــات  پوســت  خــوردن  ویتامین هاســت. 
بــرای همــه ممکــن نیســت؛ پــس بهتــر اســت 
 بــرای ترشــی یــا مربــا کــردن از آن هــا اســتفاده 
 کنیــد.در ضمــن می توانیــد از ایــن پوســت ها درون غذا 

و سوپ هم استفاده کنید.

حکایت
زاهد و مرد مسافر

ــرد  ــی می ک ــتان زندگ ــه در کوهس ــدی ک ــرد زاه م
بنوشــد  آبــی  تــا  نشســت  چشــمه ای   کنــار 
و خســتگی در کنــد. ســنگ زیبایــی درون چشــمه 
 دیــد. آن را برداشــت و در خورجینــش گذاشــت 
و بــه راهــش ادامــه داد. در راه بــه مســافری 
حالــت  بــه  شــدت گرســنگی  از  برخــورد کــه 
ــار او نشســت و از داخــل  ــود. کن ــاده ب ــف افت ضع
ــرد  ــه او داد. م ــرون آورد و ب ــی بی ــش نان خورجین
گرســنه هنــگام خــوردن نــان، چشــمش بــه ســنگ 
گرانبهــای درون خورجیــن افتــاد. نگاهــی بــه 
ــن  ــه م ــنگ را ب ــا آن س ــت: »آی ــرد و گف ــد ک زاه
درآورد  را  ســنگ  بی درنــگ  زاهــد   می دهــی؟« 
و بــه او داد. مســافر از خوشــحالی در پوســت 
ایــن  کــه  می دانســت  او  نمی گنجیــد.  خــود 
ــا فــروش آن  ســنگ آن قــدر قیمتــی اســت کــه ب
می توانــد تــا آخــر عمــر در رفــاه زندگــی کنــد؛ 
بنابرایــن ســنگ را برداشــت و بــا عجلــه بــه طــرف 
شــهر حرکــت کــرد. چنــد روز بعــد، همــان مســافر 
نــزد زاهــد آمــد و گفــت: »مــن خیلــی فکــر کــردم؛ 
ــدر  ــنگ چق ــن س ــتی ای ــه می دانس ــا اینک ــو ب ت
ــه  ــن هدی ــه م ــت آن را ب ــی راح ارزش دارد، خیل
ــنگ  ــرد و س ــش ب ــت در جیب ــد دس ــردی.« بع ک
ــو  ــه ت ــنگ را ب ــن س ــن ای ــت: »م را درآورد و گف
ــری  ــز گرانبهات ــوض چی ــی در ع ــم؛ ول برمی گردان
ــه  ــه چگون ــده ک ــاد ب ــه مــن ی ــو می خواهــم. ب از ت

ــم. ــو باش ــل ت ــم مث می توان

8 پوست میوه و سبزیجات که نباید از دستشان داد
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