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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــای  ــه پایگاه ه ــت ۱۵ روزه ب ــام مهل ــا اع ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن  وزی
خبــری بی مجــوز، از هماهنگــی ایــن وزارتخانــه بــا قــوه قضائیــه بــرای توقیــف 
ایــن ســایت ها در صــورت عــدم تبعیــت از قانــون خبــر داد.علــی جنتــی، وزیــر 
ــر در حاشــیه مراســم  ــروز دوشــنبه ۵ مه ــر دی ــگ و ارشــاد اســامی ظه فرهن
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در محــل ایــن وزارتخانــه، در پاســخ به ســؤال 
ــی  ــت مطبوعات ــت تعیین شــده از ســوی معاون ــر در خصــوص مهل ــگار مه خبرن
ایــن وزارتخانــه بــرای پایگاه هــای خبــری فاقــد مجــوز بــرای ثبت نــام خــود در 
ســامانه مربوطــه و اخــذ مجــوز از هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات جهــت فعالیــت 
قانونــی گفــت: تعــداد ایــن ســایت ها خیلــی زیــاد اســت؛ مــا شــاید بیــش از 
۲۰۰۰ ســایت غیرمجــاز داریــم کــه ســابق و تــا ایــن لحظــه نیامده انــد مجــوز الزم 
را اخــذ کننــد.وی افــزود: مــا ســال قبــل هــم بــه نوبــت بــه آن هــا مهلــت دادیــم 
کــه مجــوز الزم را دریافــت کننــد و هــر مهلتــی تقریبــا دو مــاه طــول می کشــید و 
۶- ۷ مــاه بــه صــورت مرتــب اعــام کردیــم که ایــن کار را انجــام دهند. تــا جایی 
ــام خــود را  ــد و ثبت ن ــه کرده ان ــا مراجع ــدادی از آن ه ــن اطــاع دارم، تع ــه م ک
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــام می دهند.وزی ــن کار را انج ــد ای ــد و دارن ــام داده ان انج
ــن کار  ــد ای ــه حــال نیامده ان ــا ب ــا ت ــه برخــی از آن ه ــا اینک ــت: ام  اســامی گف
ــه  ــوه قضائی ــا ق ــه ب ــی ک ــه هماهنگی های ــه ب ــا توج ــا ب ــد، م ــام دهن را انج
آن هــا  بــه  روزه   ۱۵ مهلتــی  کار  ایــن  شــروع  بــرای  داده ایــم،  انجــام 
 داده ایــم و اگــر بعــد از آن نیامدنــد و بــرای اخــذ مجــوز اقــدام نکردنــد

طبیعتا از طریق دستگاه قضائی بسته می شوند.

ــاره برجــام و رایزنی هــای انجام شــده   قاســمی درب
سرویس سیاسی

 کیمیای وطن
در ســازمان ملــل گفــت: »آنچــه گفتنــی بــود 
توســط رئیس جمهــوری و وزیــر خارجــه در نیویــورک اعــام شــد. مــا 
ــا  ــل را کــه عمدت ــود بدعهدی هــا و کارشــکنی های طــرف مقاب ــرار ب ق
ــرح  ــل و مط ــترک منتق ــیون مش ــردد، در کمیس ــکا برمی گ ــه آمری ب

کنیم.«
وی ادامــه داد: »در نشســت نیویــورک موضوعــات و بدعهدی هــا 
ــی تذکــر داده شــد و هشــدار دادیــم اگــر  ــه جدیــت از طــرف ایران ب
قــرار اســت برجــام همچنــان باقــی بمانــد، بایــد همــه طرف هــا بــه 

تعهــدات خــود عمــل کننــد.«
ــد کــرد: »در برجــام بزرگ تریــن بدعهدی هــا از ســوی  قاســمی تأکی
ــن  ــد در ای ــور ج ــه ط ــر ب ــرات اخی ــت. در مذاک ــوده اس ــکا ب آمری
خصــوص بــه آن هــا هشــدار داده ایــم و مــا منتظریــم کــه بــه تعهــدات 
ــکنی های  ــل کارش ــود را در مقاب ــای خ ــا ابزاره ــد. م ــل کنن ــود عم خ
ــم.« ــن ابزارهــا اســنفاده کنی ــم از ای ــم و هــر آن می توانی آن هــا داری

ــده  ــکات ایجادش ــری مش ــاره پیگی ــه درب ــخنگوی وزارت خارج س
توســط عربســتان در حاشــیه ســازمان ملــل اعــام کــرد: »بــا 
ــرای  ــا ب ــدارد. ام ــود ن ــره ای وج ــی و مذاک ــه سیاس ــتان رابط عربس
ــرد. ــی اســتفاده ک ــوان از تریبون هــای بین الملل اعــام مواضــع می ت

ــتان  ــه عربس ــی را علی ــاص اقدام ــور خ ــه ط ــل ب ــازمان مل »در س
نیســت؛  موضوعــی  چنیــن  بــرای  مجمــع  چــون  نداشــتیم؛ 
 امــا مواضــع خــود را در مجمــع و در دیدارهــای دوطرفــه بیــان 

می کنیم.«

تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه شکســت حصــر 
ــت داد ــوا مهل ــد ق ــرای تجدی ــه دشــمن ب ــد ب ــه نبای ــادان آموخــت ک  آب
عملیــات  آموزه هــای  از  دشــمن«  بــه  »بی اعتمــادی  گفــت: 
شکســت حصــر آبــادان اســت. بــه گــزارش آســتان نیوز،  آیــت هللا 
بزرگداشــت شکســت حصــر  رئیســی در مراســم  ابراهیــم  ســید 
ــچ گاه  ــه هی ــا آموخــت ک ــه م ــادان ب ــت: شکســت حصــر آب ــادان گف آب
ــی  ــت داد. در آن دوران  برخ ــوا مهل ــد ق ــرای تجدی ــمن ب ــه دش ــد ب نبای
ــود،  ــادان ش ــمن وارد آب ــد دش ــازه دهی ــدا اج ــد ابت ــنهاد می دادن پیش
ــن  ــدار و بصیرت آفری ــاِم بی ــا ام ــم؛ ام ــوم بری ــا هج ــر آن ه ــپس ب س
ــی  ــن کام، یعن ــود« و ای ــته ش ــادان شکس ــر آب ــد حص ــد »بای فرمودن
ــوزه شکســت  ــن آم ــز نیســت. وی دومی ــه دشــمن جای ــت دادن ب مهل
 حصــر آبــادان را اعتمــاد و اتــکا بــه داشــته های داخلــی دانســت 
ــات  ــث امکان ــش از حی ــی، ارت ــگ تحمیل ــرد: در دوران جن ــح ک و تصری
ــتادگی  ــت، ایس ــن، مقاوم ــا اراده پوالدی ــود؛ ام ــی نب ــرایط ایده آل در ش
ــکند  ــادان را بش ــر آب ــت حص ــی توانس ــای داخل ــه نیروه ــاد ب  و اعتم
ــرای همــه مســئوالن کشــور دارد و آن  ــام روشــنی ب ــن موضــوع پی و ای
ایــن اســت کــه بایــد بــه داشــته های کشــور اعتمــاد کــرد و دانســت کــه 
کلیــد رفــع مشــکات کشــور و حصرهــای اقتصــادی در دســتان توانــای 
ــوزه  ــومین آم ــه س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــور اس ــد کش ــان برومن جوان
عملیــات شکســت حصــر آبــادان، بی اعتمــادی بــه دشــمن اســت، ابــراز 
کــرد: در هیــچ زمــان و شــرایطی نبایــد بــه دشــمن اعتمــاد کــرد. آنــان به 
هیــچ میثاقــی پایبنــد نیســتند؛ همچنــان کــه امــروز و پــس از قضایــای 
برجــام، بــرای همــگان آشــکار شــد کــه دشــمن قابــل اعتمــاد نیســت.

گفــت:  اطاعــات  وزیــر   
بــا  کــه  برنامه هایــی  در 
ســرویس های  مســئوالن 
اطاعاتــی خارجــی مذاکــره 
می شــود، کشــورها بــه دنبــال 
راز و رمــز امنیــت جمهــوری 

هســتند. اســامی 
ــن  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــلمین  ــام  و المس حجت االس

ســید محمــود علــوی صبــح دیــروز )۵ مهــر 9۵( در 
دیــدار بــا نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در لرســتان 
گفــت: در حــال حاضــر دنیــا بــه امنیــت حاکــم بــر 
جمهــوری اســامی معتــرف و از آن متعجــب بــوده 
ــا مســئوالن ســرویس های  و در برنامه هایــی کــه ب
اطاعاتــی خارجــی مذاکــره می شــود، کشــورها 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــز امنی ــال راز و رم ــه دنب ب

هســتند.
وی افــزود: امــروز همدلــی، هماهنگــی و فهــم 
در مقولــه  مؤثــر  بیــن دســتگاه های  مشــترک 
امنیــت شــامل وزارت کشــور، شــورای امنیــت 
شــورای تأمیــن اســتان ها، ســپاه، بســیج، نیــروی 
انتظامــی و دســتگاه قضائــی وجــود دارد کــه ایــن 

ــت. ــده اس ــور ش ــت کش ــب امنی ــم موج مه

ــر اطاعــات حفــظ امنیــت  وزی
کشــور را مســئله ای بســیار مهم 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: با 
بیــن دســتگاه های  همدلــی 
ــر  ــا امنیــت، عــاوه ب ــط ب مرتب
تحقــق ایــن مهــم، آرامــش نیز 
در جامعــه ایجــاد شــده اســت.
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا   وی 
و جایــگاه نمایندگــی ولی فقیه 
ــرم  ــده محت ــح کــرد: نقــش نماین در اســتان تصری
ــه اســتان  ــه جمع ــر ائم ــر وی ب ــه و تأثی ــی فقی  ول
تعیین کننــده  فرمانــداران  و  اســتاندار  اقدامــات 
اســت و چنانچــه همدلــی میــان مجموعــه اســتان 
ــق  ــز محق ــرفت نی ــعه و پیش ــود، توس ــل ش حاص

ــد. ــد ش خواه
وزیــر اطاعــات بــا تأکیــد بــر حفــظ وحــدت 
ــان  ــه می ــاف و تفرق ــرد: اخت ــه ک ــئوالن اضاف مس
ــه  ــف روحی ــدی و تضعی ــه ناامی ــر ب ــران منج مدی

می شــود. مــردم 
ــتان  ــردم لرس ــوی م ــام  عل ــه حجت االس ــه گفت ب
هســتند  قدرشــناس  و  کم توقــع   مردمانــی 
و مســئوالن بایــد تمــام تــوان خــود را بــرای خدمت 

بــه ایــن اســتان بــه کار گیرند.

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت کــه آمریــکا قــول داده اســت 
ــران  ــا ای ــتد ب ــهیل دادوس ــل تس ــه دلی ــی را ب ــای اروپای بانک ه

ــرد. ــد ک ــه نخواه جریم
ــرای  ــه ب ــورمان ک ــه کش ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
ــه  ــل ب ــازمان مل ــی س ــع عموم ــاالنه مجم ــاس س ــرکت در اج ش
نیویــورک ســفر کــرده اســت، در گفت وگــوی اختصاصــی بــا 
خبرگــزاری کیــودو گفــت کــه جــان کــری همتــای آمریکایــی وی 
اطمینــان داده اســت کــه ایــن کشــور تاش هــای بیشــتری را بــرای 
کاهــش نگرانی هــای غیرضــروری بانک هــای اروپایــی انجــام 

ــد داد. خواه
اســت  داده  قــول  واشــنگتن  همچنیــن گفــت کــه  ظریــف 
بانک هــای اروپایــی را کــه دادوســتد بــا ایــران را تســهیل می کننــد 

ــرد. ــد ک ــه نخواه جریم
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران افــزود: آمریــکا می گویــد 
ــا  ــرای انجــام تجــارت ب ــرون از ایــن کشــور ب کــه هــر کســی را بی
ایــران ترغیــب خواهــد کــرد. البتــه بــر ایــن باوریــم کــه ایــن کافــی 
نیســت بنابرایــن، از آن هــا خواســتیم تــا اقدامــات بیشــتری را برای 
ــای مؤسســات خارجــی  ــد و نگرانی ه ــام دهن ــردن انج ــد ک  متقاع
 بــه ویــژه بانک هــا را نســبت بــه تعامــل بــا ایــران از بیــن 

ببرند.

فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران گفــت: امــروزه مفســران انگلیســی و آمریکایــی 
ــه همیــن دلیــل دشــمن از هــر  ــر منطقــه اســت؛ ب ــد کــه جمهــوری اســامی قــدرت برت ادعــا دارن
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار حســین اشــتری در جمــع  ــه تهدیــدی منصــرف می شــود. ب گون
دانش آموختــگان آموزشــگاه علمــی تخصصــی کشــور در اصفهــان اظهــار کــرد: امــروز اقتــدار 
نیروهــای مســلح بــه تمــام دنیــا ثابــت شــده اســت و مفســران انگلیســی و آمریکایــی ادعــا دارنــد 
کــه جمهــوری اســامی قــدرت برتــر منطقــه اســت و برخــی از آن هــا حتــی معتقدنــد ایــران یکــی از 
قدرت هــای برتــر جهــان اســت و بــه همیــن دلیــل دشــمن از هــر گونــه تهدیــدی منصــرف می شــود.

فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران تصریــح کــرد: امــروز مــردم بــه نیــروی انتظامــی 
و نیروهــای مســلح پنــاه آوردنــد و بــه آن اعتمــاد کامــل دارنــد. در هــر محلــی کــه یکــی از نیروهــای 
ــه  ــراد مراجع ــه آن اف ــا و ب ــه آن نیروه ــردم ب ــکل، م ــروز مش ــورت ب ــد، در ص ــی کن ــلح زندگ مس
ــروی  ــری نی ــگاه های افس ــام دانش ــی و در تم ــز آموزش ــام مراک ــرد: در تم ــد ک ــد. وی تأکی می کنن

انتظامــی جوانــان انقابــی، والیتمــدار و آمــاده اجــرای عملیــات حضــور دارنــد. 
ســردار اشــتری گفــت: امــروز همــه مــا دفاعــی دیگــر داریــم. آن روز رزمنــدگان در جنــگ ســخت 
 جلــوی دشــمنان ایســتادند و مــا امــروز در جنــگ نــرم جلــوی آن هــا می ایســتیم و ایــن آمادگــی 
را مــردم و خصوصــا نیروهــای مســلح دارنــد کــه از ملــت حفاظــت کننــد. وی تأکیــد کــرد: بــا تبعیــت 
از فرمانــده کل قــوا بــر همــه نبردهــا قطعــا پیــروز می شــویم؛ امــروز امنیــت کشــور ایــران مثال زدنــی 
اســت؛ جمهــوری اســامی ایــران از ایــن بابــت مدیــون خــون شهداســت. فرمانــده نیــروی انتظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران عنــوان کــرد: خیلــی از کشــورها کــه ادعــای امنیــت دارنــد در حــال حاضــر 
 وضعیــت خوبــی از ایــن نظــر ندارنــد؛ امــروز نیروهــای مســلح اعــم از ارتــش فداکار، ســپاه پاســداران

بسیج و نیروی انتظامی در کنار مراجع قضایی آمادگی دارند تا از کشور ایران دفاع کنند.

 هماهنگی وزارت ارشاد و قوه قضائیه 
برای توقیف سایت های خبری بی مجوز

سخنگوی وزارت خارجه: 
 بدعهدی ها و کارشکنی ها

عمدتا به آمریکا برمی گردد

آیت هللا رئیسی:  
»بی اعتمادی به دشمن« از آموزه های عملیات 

شکست حصر آبادان است

وزیر اطالعات:  
وزارت اطالعات از لحاظ سیاسی تشکیالتی مستقل است

قول کری به ظریف:

بانک های اروپا را جریمه نمی کنیم
سردار اشتری:

 مفسران انگلیسی و  آمریکایی 
ایران را قدرت برتر منطقه می دانند

حتما بخوانید!
وزارت اطالعات از لحاظ سیاسی... سه شنبه  6 مهرماه   21395
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دفاع در آینه وحی                                     
ادامه از صفحه یک: 

 
استاد دانشگاه

 محمدجواد قاسمی

ــی  ــزات جنگ ــات و تجهی ــن امکان ــام، تأمی ــدر اس در ص
وظیفــه ای همگانــی بــود کــه خداونــد بــه آن امــر فرمــود: 
ــگام  ــه هن ــلمانان ب ــک از مس ــر ی ــم...(. ه ــدوا له )واع
ــک  ــرای کم ــتند ب ــوان داش ــه در ت ــپاه آنچ ــزات س تجهی
ــان  ــع زن ــیاری از مواق ــی در بس ــد. حت ــه می کردن عرض
ــد و از پــول  ن نــت آالت و جواهــرات خــود را می فروخت زی
ــد.  ــم می کردن ــکر را فراه ــاز لش ــورد نی ــدارکات م آن ت
ــارت  ــک تج ــوان ی ــه عن ــی ب ــک مال ــی کم ــور کل ــه ط ب
الهــی بــرای پشــتیبانی از نیروهــای رزمــی  مطــرح 
بــود.  از ایــن واژه، انــواع آمادگی هــا اعــم از آمادگــی 
اطاعاتــی  و  اقتصــادی  روحــی،  رزمــی،  تســلیحاتی، 

می شــود. برداشــت 
ــن  ــه ای ــن نکتــه اســت ک 2-واژه »لهــم«، الهام بخــش ای
ــه کار گرفتــه  ــا دشــمنان ب ــه ب ــرای مقابل ــا ب آمادگــی تنه
ــمن  ــه دش ــانی ک ــا کس ــودی ی ــراد خ ــه اف ــود، ن می ش
حربــی نیســتند و خطــری بــرای جامعــه اســامی  ندارنــد.

ــت آمادگــی  ــر عــدم محدودی ــا اســتطعتم« ب  3-واژه »م
و تهیه امکانات نظامی  داللت دارد.

ــای  ــواع نیروه ــه ان ــی  اســت ک ــوة«، واژه عام 4-واژه »ق
ایــی، زمینــی، مــدرن   مــادی و معنــوی، هوایــی، دری

و پیشرفته و متناسب با هر عصری را دربرمی گیرد.
معــروف اســت کــه در روزهــای جنــگ حنیــن بــه 
ــری در  ــازه و مؤث ــه ســاح ت ــد ک ــر دادن پیامبــر)ص( خب
 یمــن اختــراع شــده اســت. پیامبــر)ص( فــورا کســانی 
ــه کننــد.  البتــه  د تــا آن ســاح را تهی را بــه یمــن فرســتادن
 آن هــا کــه گمــان می کننــد راه پیــروزی بــر دشــمن 
ــت  ــه کمی ــا بســتگی ب ــش تنه ــت خوی ــظ موجودی  و حف
و پیشــرفته بــودن ســاح های جنگــی دارد ســخت در 

ــتباهند. اش
نمونه هــای بســیاری از جملــه دفــاع هشــت ســاله 
ــن مطلــب  ــد همی ملــت مؤمــن و بســیجیان عــارف، مؤی
ــوان اعتقــادی، فرهنگــی ــوان نظامــی، ت  اســت. در کنــار ت
ــیار  ــی بس ــوان تبلیغات ــژه ت ــی و به وی ــادی، سیاس اقتص

کارآمــد اســت.
کارآمــدی  »قــوة«،  و  اســتطعتم«  »مــا  5-واژه هــای 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــیده اس ــه بخش ــه آی ــه ای ب جاودان
ــان  ــن دو واژه، ســازمان بســیج را در جه ــری ای به کارگی
ــد  ــدل خواه ــر مب ــترده و بی نظی ــش گس ــک ارت ــه ی ب

ــاخت. س
6-ذیــل آیــه شــریفه 60 انفــال و عبــارت »ترهبــون 
بازدارندگــی  مفاهیمــی  همچــون  بــه  بــه« می تــوان 
 Asymmetric( نامتقــارن  جنــگ   ،)Deterence(
 Multuql assred( انهــدام مطمئــن دوطرفــه ،)warfare
 pre emptive( پیشــگیرانه  ضربــات   ،)destruction
 Massiv(  )( تافــی وســیع )تافــی بــزرگstrikes
بــا  ارویــی  )روی انعطاف پذیــر  پاســخ   ،)realiation
ــرد. ــه(  اشــاره ک ــان ســطح تهاجــم اولی ــف در هم حری
7-عبــارت »عــدوهللا وعدوکــم«، اعتقــادی و مکتبــی 
بــودن دفــاع در اســام و غایتمنــدی آن را می رســاند. 
ــی ــه دفاع ــت بنی ــای تقوی ــع هزینه ه ــت مناف  8- بازگش

ــازی  ــه نی ــد ک ــن گمانن ــر ای ــراد جامعــه. برخــی ب ــه اف ب
بــه بنیــه دفاعــی و رزمایش هــای پی درپــی نظامــی 
نــه در ایــن زمینــه را بی مــورد    نیســت و صــرف هزی
ــن  ــم بــه ای و گاه اســراف می پندارنــد. پاســخ قــرآن کری
ــه شــریفه آمــده اســت:  ــن آی ــان همی پنــدار غلــط در پای
ــم  ــوف الیک ــی ســبیل هللا ی ــوا مــن شــیء ف ــا تنفق  »وم

و انتم ال تظلمون«.
ــد:  ــریفه می نویس ــه ش ــیر آی ــی در تفس ــه طباطبائ عام
نــی از  ــه فــرد فــرد جامعــه دی ــن خــود امــری اســت ک ای
ــن راه، یعنــی  آن بهره منــد می شــوند. پــس آنچــه را در ای
نــا  ــای امــر پــروردگار انفــاق می کننــد، عی جهــاد بــرای احی
ــه هســت، صــورت  ــزی ک ــد خودشــان می شــود. چی عای
 آن عــوض شــده اســت. چــه اگــر در راه خــدا، مــال 
ــر آن انفــاق کــرده باشــند ــا نعمــت دیگــری نظی  و جــان ی
ــرده  ــات زندگــی خــود خــرج ک  در حقیقــت در راه ضروری
و چیــزی نمی گــذرد کــه همــان بــه اضافــه منافــع 

می شــود.   عایــدش  دوبــاره  آخرتــش  و  دنیایــی 
ــن  ــر همی ــز بیانگ ــد نی ــات جدی ــه تحقیق ــب اینک جال
ــه  ــده تجرب ــه ش ــت و گفت ــی  اس ــق و علم ــب دقی مطل
جنــگ جهانــی دوم حاکــی از آن اســت کــه جنــگ 
اســت.  اقتصــادی  بــرای رشــد  نیرومنــدی  محــرک 
ــی  ــی ط ــد مل ــد درآم ــزان رش ــورها می ــی کش در بعض
 ســال های جنــگ بســیار ســریع تر از دوره هــای قبــل 
 و پــس از جنــگ بــوده اســت.  ژنــرال باتــن جنــگ 
را آزمــون متعالــی بشــر می دانــد کــه در آن، انســان 
ــچ  ــز در هی ــه هرگ ــد ک اب ــت می ی ــی دس ــه بلندی های ب
ــود.  ــک ش ــا نزدی ــه آن ه ــد ب ــری نمی توان ــت دیگ فعالی
ــا  ــتر در جنگ ه ــی بیش ــورهای غرب ــی کش ــد صنعت رش
ــز بــه اعتــراف همــگان  ــران نی حاصــل شــده اســت. در ای
وزارت  پیشــرفت،  و  صنعــت  در  وزارت  موفق تریــن 
کــه همــه  اســت  بــوده  نیروهــای مســلح  و   دفــاع 
ــده  ــل ش ــدس حاص ــاع مق ــال دف ــت س ــرکات هش  از ب

است.
ــی«  ــون »رم ــم؛ همچ ــرآن کری ــی  در ق 9-واژگان نظام
)انفــال(، »رمــاح«، جمــع رمــح = نیــزه )مائــده 94( 
»لبــوس«، زره )انبیــاء، 80(، »قــوة« و »رباط الخیــل« 
)انفــال(، »اســلحه« )نســاء، 102(، »مقاعــد للقتــال« 
ــر  ــد ب ــال، 15( و ... و تأکی ــگ، ســنگرها )انف مواضــع جن
ــی از  ــم حاک ــرآن کری ــی در ق ــاح های جنگ ــزار و س اب
اهمیــت ایــن وســایل بــرای برطــرف کــردن موانــع 

ــت. ــام اس ــرفت اس پیش

دفاع مقدس                                       

از  مجموعــه  ای  نمــودار  مقــدس،  دفــاع  هفتــه   
برجســته ترین افتخــارات ملــت ایــران در دفــاع از 
دالورانــه  جانفشــانی  اســامی  و  میهــن  مرزهــای 
در پــای پرچــم برافراشــته اســام و قــرآن اســت. 
و  درخشــنده  ترین  تابنــاک،  مجموعــه  ایــن  در 
ــهیدان ــره ش ــاد و خاط ــا ی ــن گرانبه ــن نگی  نفیس  تری

 است.
ــردان رشــید و پاک سرشــتی  ــان و جوانم ــا جوان  آن ه
ــت  ــی و درک واالی خــود، موقعی ــا آگاه ــه ب ــد ک بودن
حســاس کشــور را تشــخیص دادنــد و وظیفــه  بــزرگ 
جهــاد در راه خــدا را مشــتاقانه پذیــرا شــدند. هــر 
ملتــی کــه چنیــن دالوران آگاه و شــجاعی را در دامــان 
 خــود پــرورده باشــد، حــق دارد بــه آنــان ببالــد و آنــان 
ــا  ــه دوران ه ــود در هم ــان خ ــت جوان ــوی تربی را الگ

ــد. بدان
ــاوز  ــر تج ــت در براب ــه مل ــاع جانان ــال دف ــت س هش
وحشــیانه دشــمن، منشــأ غــرور ملــی پایان  ناپذیــری 
ــد  ــث ش ــد و باع ــران گردی ــور ای ــردم سلحش ــرای م ب
ــو  ــه زان ــرای ب ــرب ب ــرق و غ ــترک ش ــه مش ــه توطئ ک
درآوردن ملــت بــزرگ ایــران بــه فرصتــی بــرای اثبــات 
توانمندی هــای اســام و انقــاب و کشــور تبدیــل 
شــود. رشــادت های جوانــان برومنــد، انقــاب و نظــام 
ــتوانه  ــتن پش ــا داش ــه ب ــان داد ک ــرد و نش ــه ک را بیم
وحــدت  و  اســام  حاکمیــت  پرتــو  در  مردمــی  و 
ــاکام ــری را ن ــمن خیره س ــر دش ــوان ه ــا می ت  نیروه

 ساخت.
ــدس  ــاع مق ــادی از دف ــه ی ــی  ک ــا هنگام ــن روزه ای
 می شــود، دنیایــی از شــرف و حماســه ملتــی نجیــب 
عطــر  کــه  می شــود  تداعــی  اذهــان  در  آزاده  و 
ــی مــی دارد.  ــا ارزان ــه م ــای خاصــی ب ــت و صف معنوی
ــه آفرین،  ــی حماس ــرورش رزمندگان ــا پ ــه ب ــی ک ملت
بــه  را  والیــت«  برابــر  در  »تعبــد  روشــن  مفهــوم 
ــف« در  ــزه »ادای تکلی ــا انگی ــتند و ب ــش گذاش نمای
ــناختند،  ــا نش ــر از پ ــود س ــر« خ ــع و رهب ــی »مرج پ
ــوع  ــتافتند، طل ــل ش ــه باط ــق علی ــای ح ــه جبهه ه ب
عشــقی بی بدیــل را ترســیم کردنــد و بــه پیــروزی 
ــرزمین  ــب س ــه وج ــب ب ــت از وج ــه حفاظ ــی ک بزرگ
ــود، دســت ــده ب ــب و عقی ــت از مکت  اســامی  و صیان

 یافتند.
ــی  ــای مقدس ــادآور خون ه ــدس، ی ــاع مق ــه دف هفت
ــاب اســامی  ــای انق ــای شــجره طوب ــه در پ اســت ک
ــت  ــهادت، اطاع ــه و ش ــدان جبه ــد. فرزن ــه ش   ریخت

را عبادت می بینند.
ــت در  ــا ذل ــاد را ب ــزت جه ــدس ع ــاع مق ــان دف  وارث
ــا  ــد. ایســتادگی آن ه ــوض نمی کنن ــه نشســتن ع خان
نشســتگان تاریــخ را بــه قیــام وامــی دارد و ایــن پیــام 

ــزرگ دفــاع مقــدس اســت. ب
ــی؛  ــد؛ ســال های زالل مهربان ــا! آن ســال ها رفتن خدای
ــود؛ ســال های اوج شــهادت  ســال های ســجود و صع
و شــجاعت مــادران شــهید؛ ســال های ســنگرهای 
»جبهه هــا«؛  خــوش  ســال های  ســوزوگداز؛ 
ــه ســال های  ــا ک ــراری و انتظــار. دریغ ســال های بی ق

ــت! ــش گذش ــق و عط عش
ــا و آگاه  ــری توان ــورداری از رهب ــا برخ ــران ب ــردم ای م
هوشــمندانه و بــا انگیزه هــای دینــی و ملــی در مقابــل 
دشــمن متجــاوز بــه پاخاســتند و صحنه هــای زیبایــی 
از وفــاق ملــی را بــه نمایــش گذاشــتند. انگیــزه حضــور 

مــردم مــا، دینــی، عقیدتــی و ملــی بــود. 
بــود  شــرافتمندانه  صددرصــد  نبــردی  مــا  دفــاع 
مقــررات  نشــدیم  حاضــر  دلیــل  همیــن  بــه  و 
پــا  زیــر  جنــگ  ایــن  در  اســامی  را  و   انســانی 

بگذاریم.
چهــره ای شــاد و نورانــی داشــت. خــوب کــه نگاهــش 
در  را  خســتگی  آثــار  می توانســتی  می کــردی، 
صورتــش ببینــی. ولــی چشــمانش تــو را بیشــتر 
لبــاس خاکــی، ســاده   مجــذوب خــود می کــرد. 
نشــان  ســاله   17 داشــت.  تــن  بــر  تمیــزی   و 

می داد. 
ــی  ــره اش مظلومیت ــود و در چه ــدام ب ــر و باریک ان الغ
ــه او نمی آمــد کــه مــرد  ــب مــوج مــی زد. اصــا ب غری
جنــگ و جبهــه باشــد؛ امــا نگاهــش می گفــت: 
عشــق  نمی شناســد،  کوچــک  و  بــزرگ  »جبهــه 

می شناســد.«
ــا  ــی؟«. ب ــه نرفت ــه مدرس ــرا ب ــم: »چ ــه او می گوی ب
اخــم نگاهــم می کنــد و جــواب می دهــد: »جبهــه 
خــود مدرســه اســت؛ آن هــم مدرســه عشــق و ایثــار؛ 
ــد.«  ــرورش می ده ــل پ ــان کام ــه انس ــه ای ک مدرس
بعــد لبخنــدی می زنــد. لبخنــدش سراســر معنــا 
ــادرش عکســش را نشــانم داد  ــد، م ــود. ســال ها بع  ب

و گفت: در کربای پنج کربایی شد.
ــدا  ــه خ ــی ک ــده؛ روزهای ــگ ش ــه تن ــرای جبه ــم ب دل
ــگ  ــوپ و تفن ــدای ت ــه ص ــا ک ــود؛ آن روزه ــک ب نزدی
ــا حســین  ــا زهــرا و ی ــوای ی ــود و ن در هــم پیچیــده ب
شــهر را پــر کــرده بــود. دلــم بــرای غروب هــای 
دوکوهــه  ارونــد،  خروشــان  موج هــای   شــلمچه، 
ــوای  ــم ه ــده. دل ــگ ش ــت تن ــاج هم ــینیه ح و حس

ــرده.  ــهر ک ــع خرمش ــجد جام ــاز مس نم
می نشســتیم  زمیــن صبحگاهــی  در  دوبــاره  کاش 
ــتگاه  ــوای ایس ــم ه ــا. دل ــد« بچه ه ــای »عه ــای دع پ
ــورده اش  ــوش خ ــه ج ــای همیش ــا آن چ ــی ب  صلوات
را کــرده. دلــم بــرای همــه چیــز جبهــه و جنــگ 
ــدش  ــای بلن ــهر و حصاره ــت. از ش ــده اس ــگ ش تن
تنــگ روزهــای خدایــی  خســته ام. خدایــا! دلــم 

 است.

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام معظــم 
رهبــری،  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در کاس درس خــارج 
فقــه خــود، دیــروز توضیحاتــی را در بــاره نقــل قــول اخیــری 
ــات  ــن بیان ــد. مت ــه فرمودن ــده ارائ ــان منتشرش ــه از ایش ک

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب معظــم ل
بسم  هللا  الرحمن  الرحیم

ــی ســیدنا  ــوة و الســام عل ــن و الصل ــه رّب العالمی الحمدلل
ــه الطاهریــن ســیما بقیــة هللا فــی األرضیــن. محمــد و آل

 دنبالــه  حدیــث قبــل از جنــاب ابی حمــزه  ثمالــی از حضــرت 
ــث را در  ــن حدی ــی از ای ــه ِفقرات ــام هللا علیه( ک ــجاد )س س

روزهــای قبــل خواندیــم »إن ُزکِّــَی َخــاَف مــا َیقولــون«.
بکنــم را عــرض  ایــن فقــره  آنــی کــه  از    حــاال قبــل 
ــروز  ایــن تذکــر را توجــه را بدهــم کــه از مطلبــی کــه مــا دی
در ذیــل ایــن فقــره  قبلــی گفتیــم مثــل اینکــه سوءبرداشــت 
حــاال  خــب  کردنــد.  تلقــی  ســوء  بعضی هــا  شــده؛ 
سوءبرداشــت فی نفســه چیــز مشــکلی نیســت. لکــن 
ــوص  ــو و به خص ــه بگومگ ــود ب ــی بش ــن منته ــه ای ــی ک وقت
ــد، آن  ــزی بگوی ــک چی ــن ی ــازی و ای ــای مج ــن فض در ای
ــرادران  ــِی ب ــدورت و دل چرکین ــه  ک ــد، مای ــزی بگوی ــک چی ی
مؤمــن از یکدیگــر بشــود، آن وقــت ایــن چیــز بــدی اســت. 
ــوب  ــر وحــدِت قل ــر کــه ایــن همــه اصــرار دارم ب ــده  حقی بن
نیروهــای کشــور اتحــاد  و  واحــد   و حرکــت در مســیر 

به خصــوص نیروهــای مؤمــن و انقابــی، خــدای نکــرده 
ــا  ــن نیروه ــاف بی ــه  اخت ــه مای ــد ک ــزی آدم بگوی ــک چی ی
 بشــود، ایــن را بــه خــدا پنــاه می بریــم. نبایــد ایــن چیزهــا 

را مایه  اختاف قرار داد.
ــن؛ ــش م ــده پی ــی آم ــک آقای ــری، ی ــک نف ــه، ی ــب بل   خ

ــخص  ــود آن ش ــال خ ــاح ح ــه  ص ــه ماحظ ــم ب ــن ه  م
ــه ایشــان گفتــم کــه شــما در فــان  و صــاح حــال کشــور ب
قضیــه شــرکت نکنیــد. نگفتیــم هــم شــرکت نکنیــد؛ گفتیــم 

صــاح نمی دانیــم مــا، شــما شــرکت کنیــد. ایــن را گفتیــم. 
خــب یــک چیــز عــادی اســت. انســان بایســتی آن چیــزی 
ــع  ــه نف ــه ب ــد ک ــر می کن ــد و فک ــد و می فهم ــه می بین را ک
ــا هــم  ــر. م ــد دیگ ــه او بگوی ــد ب ــش اســت، بای ــرادر مؤمن ب
ــراد آشــنا  ــب اف ــا بیشــتر از اغل اوضــاع کشــور را خــب، غالب
ــا  ــه صده ــی ک ــوص آدم های ــم، به خص ــا ه ــتیم. آدم ه هس
جلســه بــا مــا نشســتند و برخاســتند، بیشــتر و بهتــر 
مخاطــب  حــال  بــا ماحظــه   دیگــران می شناســیم.   از 
و اوضــاع کشــور بــه یــک آقایــی انســان توصیــه می کنــد کــه 
آقــا شــما اگــر در ایــن مقولــه وارد شــدید، ایــن دو قطبــی در 
کشــور ایجــاد می شــود. دو قطبــی در کشــور مضــر اســت بــه 
حــال کشــور. مــن صــاح نمی دانــم شــما وارد بشــوید. بلــه، 
ایــن چیــز خیلــی مهمــی کــه نیســت. ایــن یــک چیــز خیلــی 
طبیعــی اســت، خیلــی ســاده اســت. بلــه، مــا ایــن توصیــه را 
بــه یکــی از آقایــان، بــه یکــی از بــرادران کردیــم. خــب حــاال 
ایــن مایــه  اختــاف بشــود بیــن بــرادران مؤمــن؛ یکــی بگوید 
فانــی گفتــه، یکــی بگویــد نگفتــه، یکــی بگویــد چــرا پشــت 

بلندگــو نگفتــه؟ خــب حــاال ایــن هــم پشــت بلندگــو.
  دشــمنان هــم کــه گــوش خواباندنــد اســتفاده کننــد. ببینیــد

حواســتان جمــع باشــد. خــب بــه رادیــوی »فــردا« یــا رادیو ی 
ــد ــه؟ می پردازن ــن قضی ــی دارد ای ــه ارتباط ــی« چ  »بی بی س

ــرا  ــت؟ چ ــت چیس ــد، عل ــل می کنن ــد، تحلی ــث می کنن بح
گفتنــد ایــن چیســت معنایــش؟ ایــن معنایــش ایــن اســت 
ــد  ــه کار بای ــا چ ــد. م ــتفاده کن ــد اس ــمن می خواه ــه دش ک
ــم.  ــت بکنی ــمن حرک ــل دش ــه  مقاب ــد نقط ــا بای ــم؟ م بکنی
ــده  ــه بن ــور ک ــادی اســت؛ همین ط ــی ع ــب خیل ــی مطل یعن
عــرض کــردم. خــب شــما بــرادر مؤمــن مــن هســتی. یــک 
چیــزی را بــه مصلحــت شــما می دانــم، می گویــم بــه 
شــما. ایــن اشــکالی کــه نــدارد ظاهــرا. چیــز خوبــی اســت. 
الزم هــم هســت شــرعا. الزم هــم هســت خیرخواهــی. 
»الّنصیحــُة لِلُمؤمنیــن« یــا »لِإلخــوِة الُمؤمنیــن« یــا »ألئّمــة 
المؤمنیــن« در همــه  صــور. ایــن یــک چیــزی خوبــی 
اســت دیگــر. انســان بایــد نصیحــت کنــد؛ نصیحــت یعنــی 
ــیخ  ــای آش ــا آق ــه مث ــی ک ــه جنابعال ــن ب ــی. م خیرخواه

ــدم.  ــال عاقه من ــاب مث ــن ب ــی اســمتان اســت، م عبدالعال
ــررت  ــه ض ــدی، ب ــه ش ــن مقول ــر وارد ای ــما اگ ــم ش می دان
ــم  ــما می گوی ــه ش ــت. ب ــم هس ــور ه ــرر کش ــه ض ــت. ب اس
ــی نیســت.  ــر و نه ــم وارد نشــو. ام ــم ه وارد نشــو. نمی گوی
ــه،  ــد، ن ــر کردن ــد، ام ــا دســتور دادن ــد آق ــاال بعضــی گفتن ح
گفتیــم صــاح نمی دانیــم. مــن صــاح نمی دانــم. ایــن 
ــم  ــی ه ــت. این ــدی نیس ــز ب ــن چی ــت. ای ــی اس ــز خوب چی
ــد  ــر زی ــت تأثی ــری[ تح ــی ]رهب ــه فان ــد ک ــاال بگوین ــه ح ک
ــت؟  ــا چیس ــن حرف ه ــه، ای ــت، ن ــر و ... اس ــرو و بک و عم
ــاع  ــتر اط ــم بیش ــا ه ــر و این ه ــرو و بک ــد و عم ــده از زی بن
ــا مصلحــت  ــه واقع ــزه بیشــتر دارم. آنچــه ک ــم انگی دارم، ه
بیــن هللا و  بینــی  بدانــم  مصلحــت  آنچــه کــه   باشــد، 

مــا بایــد بــه خــدا جــواب بدهیــم. یکــی از دعاهایــی کــه دائما 
بایــد امثــال بنــده و شــما بکنیــم ایــن اســت »َواْســَتعِمْلنی 
لِمــا َتْســأُلنی َغــدًا َعنــه«؛ فــردا از مــا ســؤال می کننــد چــرا 
فــان چیــز را گفتیــد، چــرا نگفتیــد؟ از نگفتیــد هــم ســؤال 
ــد  ــان کار را کردی ــد نیســت. چــرا ف ــط از گفتی ــد. فق می کنن
ــن  ــد. بنابرای ــؤال می کنن ــم س ــد ه ــد؟ از نکردی ــرا نکردی چ
نــه، مــا ایــن فقــره ای کــه دیــروز معنــا کردیــم ناظــر بــه ایــن 
ــم؛  ــا می کردی ــث را معن ــتیم حدی ــود. داش ــا نب ــه اص قضی

ــا می کنیــم. مثــل اینکــه امــروز هــم حدیــث را معن
 آن قضیــه هــم همین طــور اســت کــه عــرض کردیــم. بیــن 
بــرادران مؤمــن اختــاف ســر ایــن چیزهــا هیــچ مصلحــت 
 نیســت. شــما یــک چیــزی بگوییــد، آن یــک چیــزی بگویــد

آن یــک چیــزی بگویــد. یــک نفــر ســومی هــم منتظــر باشــد 
ــد از  ــد، او بیای ــوا کردی ــم دع ــا ه ــما ب ــه ش ــردی ک ــه مج ب
ــد  ــرد. این هــا را بای ــردارد بب ــرد؛ ب ــه ســود خــودش را بب میان
مراقــب بــود. امــروز کشــور بــه اتحــاد نیروهــا احتیــاج دارد. 
ــعی  ــای کار. س ــای پ ــن. نیروه ــای مؤم ــوص نیروه به خص

ــد. ــه وجــود نیاورن ــد از ایــن چیزهــا اختــاف ب کنن

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

اختالف بین برادران مؤمن هیچ به مصلحت نیست؛ باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس بــه 
ــر صالحــی، رئیــس  نقــل از آسوشــیتدپرس، علی اکب
ــرده  ــفر ک ــن س ــه وی ــه ب ــی ک ــرژی اتم ــازمان ان س
ــی  ــس بین الملل ــی آژان ــس عموم ــت، در کنفران اس
ــا  ــی از تحریم ه ــت: بعض ــن گف ــی در وی ــرژی اتم ان
ــو شــوند،  ــود لغ ــرار ب ــق هســته ای ق ــه تحــت تواف ک
ــیتدپرس  ــتند. آسوش ــی هس ــان باق ــوز سرجایش هن

ــر  ــوز زی ــران هن ــد کــرد کــه ته نوشــت: صالحــی تأیی
ــر  ــود ب ــرار ب ــه ق ــت ک ــی از تحریم هاس ــایه بعض س
ــه  ــران ب ــزود: ای ــود.وی اف ــو ش ــام لغ ــاس برج اس
تمــام تعهــدات خــود در ایــن توافــق پایبنــد بــوده، امــا 

حــذف جامــع و ســریع تحریم هــا در ایــن چارچــوب 
هنــوز محقــق نشــده اســت.صالحی در صحبت هایش 
در نشســت آژانــس بــه کشــور خاصــی در ایــن زمینــه 
ــات  ــر مقام ــای اخی ــی ماه ه ــا ط ــرد؛ ام ــاره نک اش

ایرانــی بارهــا و بارهــا از آمریــکا بــه دلیــل مانع تراشــی 
ــد. ــاد کرده ان ــا انتق ــع تحریم ه ــیر رف در مس

ــی  ــع عموم ــیه جم ــر و در حاش ــای اخی ــی روزه ط
 ســازمان ملــل در نیویــورک نیــز حســن روحانــی 
و محمدجــواد ظریــف در دیدارهــای خــود بــا مقامــات 
خارجــی خواســتار فشــار بــه واشــنگتن بــرای اجــرای 

تعهــدات خــود در زمینــه رفــع تحریم هــا شــدند.

صالحی در نشست عمومی آژانس در وین: 

 بعضی تحریم ها که قرار بود لغو شوند، هنوز سرجایشان هستند
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یــک ســالی از دریافــت هزینــه بابــت آبونمــان ســاالنه ارســال 
طــرح،  ایــن  می گــذرد.  بانکــی  تراکنش هــای  پیامــک 
یعنــی اینکــه بانک هــا مبلــغ 10 هــزار تومــان را بابــت ارســال 
ــا  ــال از آن ه ــول س ــتریان در ط ــی مش ــای بانک تراکنش ه
دریافــت می کننــد. ایــن مبلــغ معــادل ارســال چیــزی بیــش 
ــدام  ــتی ک ــه راس ــت. ب ــال اس ــول س ــک در ط از 1000 پیام
مشــتری در طــول ســال 1000 پیامــک از ســوی بانــک خــود 
ــور  ــه ط ــا ب ــی م ــات میدان ــق تحقیق ــد؟ طب ــت می کن دریاف
متوســط بیشــتر مــردم حــدود 8 تــا 12 پیامــک در طــول مــاه 
دریافــت می کننــد؛ ایــن رقــم، یعنــی 96 تــا 144 پیامــک در 
طــول ســال کــه بــا حســاب هــر پیامــک 10 تومــان، رقمــی 
ــان در ســال می شــود. در دســته  ــا 1440 توم ــادل 960 ت مع
ــد کــه بیشــتر از کارت هــای اعتبــاری  دوم افــرادی قــرار دارن
اســتفاده می کننــد. ایــن افــراد بــه طــور متوســط 30 
ــت تراکنش هــای بانکــی خــود دریافــت  پیامــک در مــاه باب
ــم 3600  ــال و رق ــک در س ــادل 360 پیام ــه مع ــد ک می کنن
تومــان اســت. در تحقیقــات مــا هیــچ مشــتری کــه بیشــتر 
از 1000 پیامــک در ســال دریافــت کنــد، یافــت نشــد؛ امــا بــا 
ــه  فــرض وجــود داشــتن چنیــن مشــتریانی، ایــن تعــداد ب
حــدی انگشت شــمار هســتند کــه نمی تواننــد جایــی در آمــار 
اســتفاده  کننــده از ایــن طــرح داشــته باشــند؛ پــس چــرا بــا 
ــان را از  ــزار توم ــم 10 ه ــا رق ــام بانک ه ــار ارق ــن آم وجــود ای

ــد؟ ــت می کنن ــود دریاف ــتریان خ مش
هزینه بانک ها بابت خدمات ارسال پیامک

بــه گفتــه کارشناســان بانــک مرکــزی از زمــان ارســال 
ــی  ــف حت ــای مختل ــاب، بانک ه ــردش حس ــای گ پیامک ه
ــا  ــن پیامک ه ــال ای ــرای ارس ــان ب ــارد توم ــالی 20 میلی س
هزینــه پرداخــت کرده انــد و شــاید طبیعــی باشــد کــه 
ــت  ــود دریاف ــترکان خ ــه ای را از مش ــن هزین ــد چنی بخواهن
کننــد. جالــب اینکــه همیــن چنــد روز پیــش، ولی اله ســیف، 
ــره  ــون فق ــود 44۷ میلی ــزی از وج ــک مرک ــس کل بان رئی

حســاب بانکــی خبــر داد کــه 439 میلیــون فقــره آن متعلــق 
بــه اشــخاص حقیقــی اســت؛ اگــر فــرض کنیــم کــه نیمــی از 
 مشــتریان حقیقــی بانک هــا، یعنــی حــدود 200 میلیــون نفــر
ــد ــتفاده می کنن ــی اس ــای بانک ــال پیامک ه ــات ارس  از خدم

ــا در  ــه بانک ه ــم ک ــتی درمی یابی ــاب سرانگش ــک حس ــا ی ب
ــرض 200  ــان )ف ــارد توم ــزار میلی ــال یک ه ــه از س ــر نیم ه
ــی(  ــه ۵000 تومان ــزد 6 ماه ــا کارم ــره حســاب ب ــون فق  میلی
و در دو نیمــه معــادل 2 هــزار میلیــارد تومــان بابــت خدمــات 
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــتریان دریاف ــی از مش ــای بانک پیامک ه

ــرای  ــا ب ــی بانک ه ــارد تومان ــه 20 میلی ــا فــرض هزین ــم ب رق
ــی  ــای بانک ــک تراکنش ه ــات ارســال پیام اســتفاده از خدم
ــاس  ــل قی ــی قاب ــار تومان ــزار میلی ــد 2 ه ــا درآم ــم ب ــاز ه ب
نیســت و هیــچ توجیــه منطقــی بــرای دریافــت چنیــن رقمی 

از مشــتریان وجــود نــدارد.
عملکرد غیر قابل دفاع نظام بانکی

متأســفانه عملکــرد بانک هــای ایــران بــه دالیــل مختلــف از 
جملــه دریافــت هزینــه دیرکــرد کــه بارهــا از ســوی مراجــع 
ــاد  ــودهای زی ــت س ــا دریاف ــده ی ــوان ش ــرام عن ــزرگ ح ب
ــنگ اندازی های  ــا س ــت ی ــت رباس ــارز دریاف ــداق ب ــه مص ک
متعــدد بــرای دریافــت وام هایــی همچــون ازدواج یــا پرداخت 
ــر  ــواره زی ــر هم ــوارد دیگ ــی و بســیاری م ــای نجوم حقوق ه
ســؤال بــوده اســت. علی رغــم همــه ایــن اتهام هــا کــه البتــه 
 بســیاری از آن هــا ثابــت شــده و دیگــر نمی تــوان نــام اتهــام 
ــرای  ــا ب ــار بانک ه ــه بیم ــان روی ــت، همچن ــر آن گذاش را ب
رســیدن بــه درآمدهــای زیــاد آن هــم بــا فشــار بــر مشــتریان 
ــه  ــه بهان ادامــه دارد. در طــول ســال های گذشــته بانک هــا ب
ــته اند  ــود کاس ــات خ ــر روز از خدم ــادی ه ــکالت اقتص مش
ــاوان  ــد ت ــردم بای ــا م ــه تنه ــر می رســد ک ــه نظ ــه ب و این گون
ــن  ــا اولی ــد و بانک ه ــت کنن ــادی را پرداخ ــکالت اقتص مش
ــردم  ــر م ــی خــود از مشــکالت فشــار ب ــرای رهای ــدام را ب اق
می داننــد. امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن طرح هــای بانکــداری 
ــالح  ــا اص ــده بانک ه ــای آزاردهن ــه رفتاره ــالمی این گون  اس

شود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

پشت پرده پیامک های بانکی

رئیــس ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی از دریافــت رأی دیــوان عدالــت اداری 
ــای لوکــس  ــت واردات خودروه ــو ممنوعی ــرای لغ ب
ــروش 13۷  ــده ف ــت: مزای ــر داد و گف ــه خب متروک
ــا پایــان مهــر برگــزار می شــود.  خــودروی لوکــس ت

هیئــت  رأی  دلیــری گفــت:  امیــن 
ــرای  ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی عموم
لغــو ممنوعیــت واردات خودروهــای 
ســایت  روی  از  را  متروکــه  لوکــس 
ــر  ــم و ب ــت کردی ــازمان دریاف ــن س ای
همیــن اســاس، در حــال آماده ســازی 
ایــن  مزایــده  برگــزاری  مقدمــات 
ــازمان  ــس س ــتیم. رئی ــا هس خودروه

افــزود:  تملیکــی  امــوال  فــروش  و  جمــع آوری 
ــد  ــزار خواه ــی برگ ــورت الکترونیک ــه ص ــده ب مزای
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــام ت ــد و تم ش
ظــرف 1۵ روز کاری، مقدمــات برگــزاری آن را فراهــم 
کنیــم؛ بــه همیــن دلیــل مزایــده فــروش 13۷ 
خــودروی لوکــس تــا پایــان مهرمــاه بــه طــور قطــع 

ــده  ــه عم ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــد ش ــام خواه انج
ــتند  ــز هس ــه و بن ــس، پورش ــای لوک ــن خودروه ای
تصریــح کــرد: طــی روزهــای آینــده، شــرایط حضــور 
ــه  ــس متروک ــای لوک ــروش خودروه ــده ف  در مزای
ــروش  ــع آوری و ف ــازمان جم ــایت س ــر روی س را ب
داد  خواهیــم  قــرار  تملیکــی   امــوال 
ــور  ــرای حض ــد ب ــان می توانن و متقاضی
 در ایــن مزایــده و ارائــه مــدارک الزم

ــت اداری  ــوان عدال ــد. دی ــام کنن ثبت ن
ــا صــدور یــک  در شــهریورماه امســال ب
رأی، واردات خودروهــای لوکــس را کــه 
ــت ســفارش و واردات آن هــا پیــش  ثب
از اعــالم ممنوعیــت واردات خودروهــای 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــور 2۵00 سی س ــم موت ــا حج ب
ــای  ــن، خودروه ــش از ای ــرد. پی ــالم ک ــود، آزاد اع ب
مانــده در گمــرک، بنــا بــر قانــون در اختیــار ســازمان 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی قــرار گرفتــه 
بــود کــه بــر اســاس رأی جدیــد، بــرای آن هــا بایــد 

مزایــده برگــزار شــود. ایســنا

برگزاری مزایده خودروهای لوکس تا آخر مهر
معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی دربــاره کارت هــای 
اعتبــاری محاربــه می گویــد: منعــی بــرای خریــد 
ــت.  ــده اس ــاد نش ــا ایج ــن کارت ه ــط ای ــودرو توس خ
او همچنیــن دربــاره تخصیــص ایــن کارت هــا بــه 
مشــتریان گفــت: صــدور کارت هــای محاربــه مبتنــی بر 

اعتبارســنجی و اهلیــت مشــتریان اســت. 
فرشــاد حیــدری در نشســت خبــری 
بانــک مرکــزی دربــاره کارت هــای  در 
داده  قــول  محاربــه گفــت:  اعتبــاری 
اعتبــاری  کارت هــای  ایــن  بودیــم 
ــود و  ــادر ش ــاه ص ــک مهرم ــنبه ی پنجش
ــی 10  ــم؛ حت ــل کردی ــود عم ــول خ ــه ق ب
ــل از موعــد، صــدور ایــن کارت هــا  روز قب

بــه صــورت پایلــوت انجــام شــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه 
ــا  ــان ب ــاه همزم ــود و 3 مهرم ــه ب ــر هفت ــاه آخ 1 مهرم
بازگشــایی مــدارس شــد، ایــن طــرح را بــه 4 مهرمــاه 
ــس کل  ــور رئی ــا حض ــن روز ب ــم و در ای ــول کردی موک

ــد.  ــی ش ــا رونمای ــن کارت ه ــزی ای ــک مرک بان
بــه  محاربــه  کارت هــای  تخصیــص  دربــاره  وی 

مشــتریان اظهــار کــرد: صــدور کارت هــای محاربــه 
اهلیــت  و  مشــتری ها  اعتبارســنجی  بــر  مبتنــی 
آن هاســت. بانک هــا بــر اســاس آن اعتبارســنجی 
ــه مشــتری ها  ــه ای ب ــا چــه وثیق ــد ب ــم می گیرن تصمی
کارت تخصیــص دهنــد. ممکــن اســت یــک مشــتری 
ــوردار  ــتری برخ ــار بیش ــت و اعتب از اهلی
ــن  ــک ضام ــفته و ی ــک س ــا ی ــد و ب باش
کارت دریافــت کنــد. در عیــن حــال امکان 
دارد شــخصی از اعتبــار کمتــری برخــوردار 
باشــد و بــا یــک ســفته و دو ضامــن 
بانــک  نظارتــی  معــاون  بگیــرد.  کارت 
مرکــزی بــا اشــاره بــه انتقاداتــی کــه 
ــانه ها  ــط رس ــا توس ــن کارت ه ــاره ای درب
صــورت می گرفــت، بیــان کــرد: از کســانی کــه از رونــد 
ــده اند  ــادآور ش ــی را ی ــد و نکات ــد کرده ان ــام کار نق انج
تشــکر می کنیــم. انتظــار داریــم در ادامــه کار همچنــان 
ــکالی  ــر اش ــد و اگ ــد کنن ــرح را رص ــن ط ــانه ها ای رس
ــا  ــد ت ــا را از آن آگاه کنن ــود دارد، م ــرا وج ــوه اج در نح

ــر ــم.  مه ــرف کنی ــی را برط ــکاالت احتمال اش

شروطی برای تخصیص کارت های اعتباری به مشتریان

اگــر صاحــب خــودروی شــخصی هســتید، حتمــا بارهــا متوجــه ایــن موضــوع 
شــده اید کــه بنزینــی کــه از بعضــی جایگاه هــا دریافــت می کنیــد، زودتــر 
از زمــان انتظــار تمــام می شــود. گویــی بنزیــن بعضــی جایگاه هــا برکــت 
ــت  ــه حال ــن ب ــر بنزی ــت آمپ ــا بازگش ــن ی ــاک بنزی ــدن ب ــی ش ــدارد! خال ن
ــه  ــا آن مواج ــیاری ب ــراد بس ــه اف ــت ک ــکلی اس ــوخت گیری، مش ــل از س قب
ــاد  ــوع اعتق ــن موض ــه ای ــدگان ب ــی مصرف کنن ــه برخ ــوری ک ــه ط ــده اند؛ ب ش
دارنــد کــه ممکــن اســت برخــی جایــگاه داران کم فروشــی کــرده یــا آب 
ــا  ــدگان ت ــن مصرف کنن ــئله در ذه ــن مس ــد. ای ــن می کنن ــی بنزی ــوا قاط و ه
ــرد.  ــرا ک ــز وارد ماج ــت را نی ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــه بی ــت ک ــدرت گرف ــی ق  جای
ــرد  ــم ک ــی مته ــه کم فروش ــگاه داران را ب ــاری، جای ــال ج ــل س ــه در اوای  زنگن
و گفــت کــه هــر ســال 300 تــا 400 نفــر از مدیــران جایگاه هــا بــه زنــدان 
می رونــد کــه عمــده دالیــل آن عــدم پرداخــت بدهــی بــه شــرکت نفــت، قاطــی 
ــل اینکــه  ــراد دلی ــن و کم فروشــی اســت. برخــی از اف ــا بنزی ــل ب کــردن گازوئی
ــود  ــوخت می ش ــار س ــورد انتظ ــد م ــر از موع ــا زودت ــی از جایگاه ه ــن برخ  بنزی
را خصوصــی بــودن جایــگاه می داننــد و می گوینــد معمــوال بنزیــن جایگاه هایــی 
کــه بــر ســر در آن هــا عنــوان »خصوصــی« ثبــت شــده، ســریع تر از جایگاه هــای 
دولتــی تمــام می شــود. برخــی دیگــر مشــکل را از دســتگاه های نــازل می داننــد 
ــیده  ــام رس ــه اتم ــا ب ــی جایگاه ه ــازل در بعض ــتگاه ن ــر دس ــد عم ــا دارن  و ادع
ــازل باعــث ورود  ــودن دســتگاه های ن ــه دلیــل اینکــه خــراب ب و جایــگاه داران ب

ــد. ــوض نمی کنن ــود را ع ــتگاه های خ ــود، دس ــن می ش ــه بنزی ــوا ب ه

عراقی هــا معتقدنــد کــه آجرهــای صادرشــده از ایــران بــه ایــن کشــور مشــکل 
اســتاندارد دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــا  ــا ب ــران و اروپ ــان اســتانداردهای ای ــاوت می ــل تف ــه دلی ــالف را ب ــن اخت ای
ــکاری مشــترک دو کشــور  ــا هم ــن مشــکل ب ــد ای ــراق دانســته و می گوی ع
ــر  ــکل از وزی ــی متش ــت عراق ــان هیئ ــه می ــه ای ک ــود. در جلس ــل می ش ح
ــا  ــان آن ه ــراق و ســایر همراه ــر کل اســتاندارد ع ــن کشــور، مدی تجــارت ای
بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران برگــزار شــد، موضــوع اشــکال آجرهــای 
ــوان  ــه عن ــن کاال ب ــه ای ــراق مطــرح شــد ک ــر اســاس اســتاندارد ع ــی ب ایران
ــا تدویــن اســتاندارد مشــترک بیــن دو  یکــی از 10 کاالیــی کــه قــرار اســت ب
ــود.  ــراق وارد ش ــه ع ــر ب ــرکت های دیگ ــی ش ــدون بازرس ــه و ب ــور مبادل کش
در همیــن زمینــه نســرین ســامی ســوادی، مدیــر کل اســتاندارد عــراق ، بــا 
ــت:  ــور گف ــن کش ــه ای ــده ب ــی صادرش ــای ایران ــکالت آجره ــه مش ــاره ب اش
مشــکل اصلــی آجرهــای ایرانــی کــه بــه عــراق وارد می شــود، ابعــاد هندســی 
آن اســت و مشــکلی هــم در زمینــه  ضریــب و قــدرت اســتحکام آن هــا وجــود 
دارد. مدیــر کل اســتاندارد عــراق ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا یکسان ســازی 
اســتانداردهای ایــران و عــراق در زمینــه آجــر، همکاری هــا در ایــن خصــوص 
از ســرگرفته شــود. در طــرف مقابــل نیــره پیروزبخــت، رئیــس ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران، گفــت: اســتاندارد عــراق به ویــژه درخصــوص ابعــاد آجــر بــا 
ــن  ــاوت اســت؛ بنابرای ــران و بســیاری از کشــورهای دیگــر متف اســتاندارد ای

ــر ــد. مه ــد آن شــرایط را حاصــل کنن ــی ســخت می توانن آجرهــای ایران

بــه گفتــه فعــاالن عرصــه ارائــه  ســیم کارت کــودک، طــی چهــار مــاه گذشــته 
بیــش از ۵00 هــزار ســیم کارت کــودک در کشــور عرضــه شــده اســت. 
مجموعــه انارســتان بــا همــکاری اپراتــور اول طــی ماه هــای گذشــته بــه ارائــه  
ــوای مناســب  ــه محت ــرای ارائ ــه و ب ــازار پرداخت ــودک در ب ســیم کارت های ک
ــت.  ــام داده اس ــف انج ــرکت های مختل ــا ش ــی ب ــز همکاری های ــودکان نی ک
ــفانه  ــرد: متأس ــار ک ــه، اظه ــن مجموع ــل ای ــر عام ــی، مدی ــن مروج محس
ــت  ــور فعالی ــوان در کش ــودک و نوج ــوزه ک ــته در ح ــال های گذش ــی س ط
 چندانــی صــورت نگرفتــه و معمــوال برخوردهایــی کــه بــرای امنیــت کــودکان 
ــت؛ در  ــلبی داش ــت س ــت، حال ــورت می گرف ــا ص ــن فض ــان در ای و نوجوان
ــن  ــی در ای ــه ســرویس های مختلف ــه ارائ ــف ب ــه کشــورهای مختل ــی ک حال
زمینــه می پردازنــد. وی در عیــن حــال بــا اشــاره بــه مطالعاتــی کــه در زمینــه  
ارائــه خدمــات امــن بــه کــودکان صــورت گرفتــه، ادامــه داد: اکنــون بــازاری 
ــاه  ــی 4.۵ م ــود دارد و ط ــش وج ــن بخ ــت در ای ــرای فعالی ــی ب 3 میلیون
ــه ارائــه بیــش از ۵00 هــزار ســیم کارت در کشــور  اول فعالیــت، مــا موفــق ب
شــده ایم. مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه اکنــون محتــوای غنــی 
ــه تأمیــن  ــا 300 شــرکت در زمین ــدارد، از همــکاری ب  در ایــن زمینــه وجــود ن
و حتــی تولیــد محتــوا یــاد کــرد و گفــت: بــرای بحــث امنیــت دســتگاهی کــه 
ــی  ــای مختلف ــز، طراحی ه ــد نی ــان از آن اســتفاده می کنن ــودکان و نوجوان ک
صــورت گرفتــه و ظــرف چنــد مــاه آینــده شــاهد رونمایــی از سیســتم عامــل 

امــن و قابــل مدیریــت بــرای کــودکان خواهیــم بــود. خبرفارســی

چرا بنزین بعضی جایگاه ها برکت ندارد؟

یزد، پیشگام در پرورش ماهی در دل کویر
سرپرســت مدیریــت امــور شــیالت و آبزیــان اســتان یــزد بــا اشــاره بــه برنامــه  ایــن مدیریــت بــرای رهاســازی 1 میلیــون و 200 هــزار 
قطعــه بچــه ماهــی قــزل آال در اســتخرهای کشــاورزی اســتان یــزد گفــت: هــر چنــد تولیــد ماهیــان خاویــاری در آب هــای داخلــی بــا 
اهــداف تولیــد گوشــت و خاویــار پیشــینه چندانــی نــدارد، بــا ایــن وجــود، از اســتان یــزد می تــوان بــه عنــوان پیشــگام ایــن بخــش 

یــاد کــرد.

در قاب تصویر

ارائه ۵۰۰ هزار سیم کارت کودک در کشورمشکل عراق با آجرهای ایران

حتما بخوانید!
3کاهش 67 درصدی قدرت خرید ... سه شنبه  6  مهرماه  1395
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پاییز آلوده و کم بارش در انتظار اصفهان
هواشناســی  کل  مدیــر 
اســتان اصفهــان گفــت: در 
پاییــز ســال جــاری بــا تأخیــر 
روبــه رو  بــارش  و کاهــش 
ــری  هســتیم و هــوای آلوده ت
قبــل  ســال  بــه  نســبت 
مجیــد  داشــت.  خواهیــم 
بیجنــدی بــا بیــان اینکــه درصــد بــارش زراعــی اســتان 
ــارم  ــدت در رده چه ــه بلندم ــبت ب ــال 9۵-94 نس در س
ــارش کل  ــی ب ــن وزن ــرد: میانگی ــار ک ــه، اظه ــرار گرفت ق
ــا 31  ــر ت ــته )از اول مه ــی گذش ــال زراع ــتان در س اس
شــهریورماه 139۵( برابــر بــا 11۷.8 میلیمتــر اســت کــه 
ــدود 2۷  ــاری، ح ــدت دوره آم ــدار بلندم ــه مق ــبت ب نس
درصــد و نســبت بــه مقــدار مشــابه در ســال آبــی 
گذشــته، 14 درصــد کاهــش داشــته اســت. وی بــا بیــان 
ــا ۷3  ــده تنه ــدت یادش ــان در م ــتان اصفه ــه اس اینک
درصــد از بــارش ســال زراعــی خــود را دریافــت کــرده کــه 
حــدود 30 درصــد نســبت بــه بلندمــدت کاهــش بــارش 
ــهر  ــارش ش ــور، ب ــزود: در دوره مذک ــت، اف ــته اس داش
اصفهــان در ایــن مــدت ۵۷.4 میلیمتــر بــوده کــه حــدود 
دارد.  کاهــش  بلندمــدت  بــه  نســبت  درصــد   ۵3
ــارش در  ــزان ب ــته، می ــی گذش ــال زراع ــن در س همچنی
ــاخص در  ــتگاه ش ــوان ایس ــه عن ــگ ب ــتگاه کوهرن ایس
تأمیــن آب زاینــده رود، 1206 میلیمتــر اســت کــه 12 
درصــد از میانگیــن بلندمــدت خــود و 2۵ درصــد نســبت 

به مدت مشابه گذشته کمتر است.

آمریکا، بزرگترین مشتری زعفران ایران
عضــو شــورای ملــی زعفــران از افزایــش حــدود 1۵ 
ــت:  ــر داد و گف ــور خب ــران در کش ــد زعف ــدی تولی درص
اینکــه آمریــکا پــس از حــدود 1۵ ســال  علی رغــم 
ــی پیوســته  ــه جمــع مشــتریان زعفــران ایران به تازگــی ب
ــاد  ــران اعتم ــی زعف ــد ایران ــه برن ــور ب ــن کش ــت. ای اس
ــی  ــا 60 تن ــه پتانســیل ۵0 ت ــا توجــه ب بســیاری دارد و ب
مصــرف زعفــران در ایــن کشــور، آمریــکا بــه زودی 
بزرگ تریــن مشــتری زعفــران ایــران خواهــد شــد. علــی 
ــا توجــه بــه ســطح زیــر کشــت  حســینی اظهــار کــرد: ب
بالــغ بــر 90 هــزار هکتــاری زعفــران در کشــور کــه عمــده 
ــده  ــی پراکن آن در اســتان های خراســان رضــوی و جنوب
ــی  ــا 4 کیلوگرم ــت 3.۵ ت ــن برداش ــا میانگی ــت و ب اس
ــال  ــود امس ــی می ش ــار، پیش بین ــر هکت ــران در ه زعف
ــه در  ــن برســد ک ــرز 400 ت ــه م ــران ب ــد زعف ــزان تولی می
 آن صــورت بــرای صــادرات 300 تــن آن برنامه ریــزی 
و هدف گــذاری دقیقــی صــورت گیــرد. وی بــا اشــاره بــه 
نزدیــک بــودن فصــل برداشــت زعفــران تــا حــدود 20 روز 
آینــده افــزود: آنچــه بــا عنــوان هــدف قابــل دسترســی 
در ارتقــای تولیــد کمــی و کیفــی زعفــران در نظــر گرفتــه 
شــده، رســیدن بــه میانگیــن برداشــت 10 کیلوگــرم 
 در هــر هکتــار یــا 1 گــرم در هــر متــر مربــع اســت 
و در حالــی کــه بســیاری از تولیدکننــدگان 3 تــا 4 گــرم 
در هــر متــر مربــع برداشــت می کننــد، بایــد کشــت 
زعفــران را مدیریــت کنیــم؛ در ایــن صــورت می تــوان بــه 
هدف گــذاری تعیین شــده دســت پیــدا کنیــم. حســینی 
ادامــه داد: اگــر تولیــد و بــازار زعفــران مدیریــت نشــود در 
ســالهای آینــده و با افزایــش 10 درصدی هرســاله زعفران 
مســلمًا آینــده خوبــی در انتظــار ایــن محصــول نخواهــد 
ــود  ــگاه خ ــد جای ــپانیا بای ــد اس ــز مانن ــران نی ــود و ای  ب
را بــه کشــور دیگــری بدهــد و زعفــران ایرانــی کــم کــم از 

بیــن خواهــد رفــت.

 تجلیل از خانواده های شهدا و جانبازان
 در اتاق بازرگانی اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس  اقتصاد

 در آییــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره جانفشــانی ها 
و دالورمردی هــای رزمنــدگان اســالم در دوران دفــاع 
ــازان، ایثارگــران، خانواده هــای شــهدای  مقــدس از جانب
مدافــع حــرم و قهرمانــان اصفهانی المپیــک و پارالمپیک 
اصفهــان تقدیــر و تجلیــل شــد. در ایــن یــادواره کــه در 
شــامگاه چهارمیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس در اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان برگــزار 
ــای  ــدس، اعض ــاع مق ــان دف ــئوالن، فرمانده ــد، مس ش
اتــاق بازرگانــی و جمــع زیــادی از اقشــار مختلــف مــردم 
اصفهــان حضــور داشــتند. رئیــس صنــدوق بازنشســتگی 
ــا  ــود ب ــم ب ــن مراس ــاص ای ــان خ ــه میهم ــور ک کل کش
تحلیــل وضعیــت ایــران و جهــان، اقتــدار حــال حاضــر 
عــزت  ایــن  و گفــت:  دانســت  ســتودنی  را   کشــور 
ــاع  ــاله دف ــت س ــای هش ــا فداکاری ه ــز ب ــدار ج و اقت
مقــدس و راهبری هــای حضــرت امــام)ره( و مقــام 
ــس از  ــروز و پ ــد و ام ــت نیام ــه دس ــری ب ــم رهب معظ
گذشــت 28 ســال از آن روزهــا، مــا همچنان قــدردان آن 
ــان  ــود اســالمیان از اصفه جانفشــانی ها هســتیم. محم
ــه دو  ــرد ک ــام ب ــور ن ــتانی در کش ــا اس ــوان تنه ــه عن ب
ــدس  ــاع مق ــال های دف ــرد س ــای نب ــکر در جبهه ه لش
ــاق  ــس ات ــهل آبادی رئی ــاب س ــید عبدالوه ــت. س داش
ــه  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــز در ای ــان نی ــی اصفه بازرگان
زنــده بــودن شــهدا، آنــان را ناظــر بــر اعمــال و رفتــار مــا 
دانســت و گفــت: اصفهــان در دفــاع مقــدس 23 هــزار 
شــهید و 48 هــزار جانبــاز تقدیــم کــرد؛ ایــن در حالــی 
ــد و  ــا آخریــن لحظــه جنگیدن ــود کــه رزمنــدگان مــا ت ب
کمتریــن تعــداد آزادگان بــه اصفهــان تعلــق دارد. ســردار 
ــی، مشــاور رئیــس ســتاد کل نیروهــای  مرتضــی قربان
ــاع  ــه دف ــن روز از هفت ــت چهارمی ــا گرامیداش ــلح ب مس
مقــدس، روز پشــتیبانی اصنــاف از جبهه هــای نبــرد 
حــق علیــه باطــل اظهــار داشــت: 400 ســردار و 23 
هــزار شــهید اصفهانــی خالــق حماســه های جاودانــه در 
تاریــخ ایــران هســتند. ایســتادگی رزمنــدگان در جنــگ 
تحمیلــی هشــت ســاله توانســت سرنوشــت کشــور مــا 
ــوری  ــدرت جمه ــزت و ق ــد. وی ع ــوض کن ــا ع را در دنی
اســالمی را الهــی خوانــد و افــزود: اســتقامت و پایــداری 
آن دوران بــه مــا آموخــت کــه در همــه زمان هــا هوشــیار 

ــد بکنیــم. باشــیم و بدانیــم چــه بای

مردم حق دارند جنس ارزان بخرند
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت گفــت: متأســفانه در 
بعضــی اســتان ها مســئوالن 
بــا تأســیس فروشــگاه های 
 زنجیــره ای مقابلــه می کننــد 
بــه  بهانه هایــی، نظــر  بــه  و 
ــا  ــد؛ ام ــا می دهن ــب آن ه پلم
مــردم حــق دارنــد جنــس ارزان بخرنــد. یــدهللا صادقــی از 
شــیوه برخــورد برخی مســئوالن اســتانی بــا فروشــگاه های 
نقــاط بعضــی  در  افــزود:  و  انتقــاد کــرد   زنجیــره ای 

 فروشــگاه های زنجیــره ای تبدیــل بــه معضــل شــده 
و برخــی مســئوالن اصنــاف مصاحبــه می کننــد کــه فــالن 
ــه کســب  ــل نداشــتن پروان ــه دلی ــره ای ب فروشــگاه زنجی
بایــد پلمــب شــود؛ در حالــی کــه مصــرف کننــده حــق دارد 
کاال را ارزان تــر تهیــه کنــد و مــا موظفیــم بــه مصرف کننــده 
پاســخگو باشــیم. رئیــس مرکــز امــور اصنــاف و بازرگانــان 
ــن  ــرای نظــارت در ای ــه ای متناظــر ب ــان اینکــه کمیت ــا بی ب
امــر تشــکیل شــده و نبایــد بــا این گونــه پدیده هــا برخــورد 
قهــری داشــت، گفــت: با فشــار بــه مســئوالن محلــی کاری 
فعالیت هــای  نهایــت  در  کــه  چــرا  نمی شــود؛  حــل 
تشــکیل  نتیجــه  و  می یابــد  گســترش  زیرزمینــی 

شرکت هایی مانند گلدکوئیست می شود.

 تولید بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو 
در ایران خودرو

مدیــر عامــل شــرکت طراحــی، مهندســی و تأمیــن 
قطعــات ایران خــودرو گفــت: ۵0 درصــد مــواد اولیــه 
مصرفــی در تولیــد خودروهــای ســواری در ایــران ورق های 
فــوالدی اســت. حســین نجــاری در مراســم آغــاز بــه کار 
ــواد  ــزار و م ــب و اب ــی قال ــگاه بین الملل ــن نمایش پنجمی
اولیــه اظهــار کــرد: صنعــت خــودرو ســفارش دهنده بیــش 
از ۵0 درصــد قالب هــای صنعتــی در جهــان اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه امســال بیــش از 600 هــزار دســتگاه خــودرو 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــد ش ــد خواه ــودرو تولی در ایران خ
ســال آینــده نیــز تولیــدات بــه بیــش از ۷00 هــزار دســتگاه 
ــل شــرکت طراحــی  ــر عام ــت. مدی ــد یاف ــش خواه افزای
 مهندســی و تأمیــن قطعــات ایران خــودرو ادامــه داد: 
3 خــودروی جدیــد بــا همــکاری ایران خــودرو و پــژو تولید 
خواهــد شــد کــه اولیــن آن تــا پایــان امســال بــه تولیــد 
ــتای  ــرد: در راس ــان ک ــاری خاطرنش ــید. نج ــد رس خواه
ــا ــژو، قالب ه ــکاری پ ــا هم ــد ب ــای جدی ــد خودروه  تولی

ــن خودروهــا  ــد ای ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــزار و قطعــات م اب
در داخــل تولیــد خواهــد شــد. پنجمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی قالــب و ابــزار و مــواد اولیــه بــا حضــور 
ــا  شــرکت هایی از آلمــان، ســوئیس ترکیــه، ســوئد، ایتالی
ــه  ــاز ب ــروز آغ ــران از ام ــن و ای ــی، چی ــره جنوب ــال، ک پرتغ

ــرد. ــد ک کار خواه

 واکنش تند فاضلی 
به فشارهای واردشده اخیر به اصناف

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال بایــد از مرزهــا شــروع شــود، گفــت: مشــروبات 
الکلــی ســازمان یافته وارد کشــور شــده و در حجــم وســیع 

ــا آن مبــارزه نمی کننــد. توزیــع می شــود؛ امــا ب
 علــی فاضلــی در حاشــیه اجالســیه دوره ششــم نمایندگان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــران در جم ــاف ای ــاق اصن ات
ــت:  ــاف گف ــش اصن ــاق کاال در بخ ــا قاچ ــارزه ب ــد مب رون
ــا  ســهم اصنــاف در قاچــاق کاال فقــط ۵ درصــد اســت و ب
ــن  ــا ای ــدأ برخــورد شــود ت ــد در مب ــی بای 9۵ درصــد مابق
کاالهــا وارد شــبکه توزیــع کشــور نشــوند. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه کاالهــای قاچــاق بــه محــض کشــف بایــد آتــش زده 
شــوند، گفــت: جنــگ را نبایــد بــه درون شــهرها بیاوریــم؛ 
بلکــه بایــد در همــان مبــدأ بــا آن مقابلــه کنیم. اصنــاف هم 
قــول همــکاری در زمینــه قاچــاق کاال را داده انــد؛ امــا اینکــه 
ــا  ــم، یقین ــا کنی ــی اکتف ــه ســطح واحدهــای صنف ــط ب فق
پــاک کــردن صــورت مســئله اســت. رئیــس اتــاق اصنــاف 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شــیوه کنونــی مبــارزه، قاچاق 
ــد ــدا می کن ــد پی ــور رش ــده و در کش ــه ش ــتر نهادین  بیش

اظهــار داشــت: وقتــی شــبکه ســالم را از روی زمیــن 
جمــع کنیــم، شــبکه های قاچــاق بــه زیــر زمیــن مــی رود. 
همیــن االن هــم بــا روش هایــی کــه انجــام شــده افزایــش 
قیمت هایــی را در بعضــی اجنــاس داشــته ایم. فاضلــی بــا 
بیــان اینکــه قیمــت در بخــش لــوازم خانگــی بــا افزایــش 
 مواجــه شــده اســت، گفــت: مــا ایــن افزایــش قیمت هــا 
را از مراجــع قانونــی و کارخانه هــا می بینیــم؛ بنابرایــن 
ــکار  ــود، راه ــورد ش ــف برخ ــک صن ــا ی ــی ب ــه ضربت اینک

ــت. ــوع نیس موض

 کاهش ۶7 درصدی 
قدرت خرید بازنشستگان

رئیــس ســازمان بازنشســتگی کشــوری اســتان کرمــان بــا 
ــه  ــه جامع ــده ب ــارهای واردش ــتی ها و فش ــه کاس ــاره ب اش
بازنشســتگان عنــوان کــرد: 6۷ درصــد قــدرت خریــد 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــته کاه ــال های گذش ــتگان در س بازنشس
اســت؛ امــا نمی تــوان نقــش دولــت را بــرای تأمیــن حقــوق 
بازنشســتگان و انعقــاد و ادامــه بیمــه تکمیلی بازنشســتگان 
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــم خادم ــد ابراهی ــم. محم ــان کنی کتم
ــی اســتان کرمــان دارای 46  ــب کــه 91 دســتگاه اجرای مطل
ــرد: از ســال گذشــته  ــح ک ــزار بازنشســته هســتند، تصری ه
بیــن صنــدوق بازنشســتگی و کانون هــای بازنشســتگان 
تعامــل خوبــی ایجــاد شــده و بــر اســاس آن شــورای عالــی 
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــا ع ــت ت ــه اس ــکل گرفت ــتگان ش بازنشس
ــران  ــق مدی ــات بازنشســتگان از طری درخواســت ها و مطالب
اســتانی بــه ســتاد منعکــس  شــود، بــه شــکل مســتقیم نیز 
پیام هــا، خواســته ها و مطالبــات بازنشســتگان بــه ســطوح 
 عالــی کشــور منتقــل شــود. ایــن بازنشســته آمــوزش 
و پــرورش اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
کســانی کــه بــر مســند قــدرت نشســته اند، بایــد بــه وجــود 
بازنشســتگان افتخــار کننــد، اعــالم کــرد: دولــت همیشــه بــه 
ــوده اســت و در خواســت  ــدوق بازنشســتگان بدهــکار ب صن

مــا ایــن اســت کــه ایــن بدهــکاری بــه صفــر برســد.
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افزایــش نیروهــای توانمنــد در عملیات هــای تخصصــی 
ــانی  ــتور کار آتش نش ــت در دس ــش کیفی ــراه افزای ــه هم ب
آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر  اســت.   اصفهــان 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: زمانــی  و خدمــات 
ــای  ــدودی از نیروه ــداد مح ــا تع ــان تنه ــانی اصفه آتش نش
ــاده ای  ــای س ــه فعالیت ه ــت ک ــار داش ــی را در اختی عملیات
ــا  ــد؛ ام ــام می دادن ــق را انج ــاع و عم ــه کار در ارتف در زمین
امــروز نه تنهــا نیروهــای فــوق حرفــه ای در ایــن زمینــه 
داریــم، بلکــه ســرعت عمــل و فراوانــی ایــن متخصصــان نیز 

ــه اســت. افزایــش یافت
آتشــپاد بهــزاد بــزرگ زاد کــه بــه مناســبت فرارســیدن 
روز آتش نشــانی و ایمنــی بــه جمــع خبرنــگاران آمــده 
ــال  ــازمان در س ــن س ــای ای ــه موفقیت ه ــاره ب ــا اش ــود ب ب
جــاری بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه در رقابت هــای 
ــتند در  ــان توانس ــانان اصفه ــن آتش نش ــی، بهتری بین الملل
ــه  ــق رتب ــای حري ــان در اطف ــر جه ــور برت ــا 10 كش ــت ب رقاب

ــد. ــب كنن ــوم را كس س
ــان  ــانی اصفه ــتم آتش نش ــه سیس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــو  ــک س ــوزش از ی ــتای آم ــود را در راس ــاش خ ــی ت  تمام
 و تجهیــز نیروهــا از ســوی دیگــر بســیج کــرده اســت 

تــا بتوانــد در شــرایط بحرانــی بــه بهتریــن نحــو عمــل کنــد، 
ــای  ــز نیروه ــور نی ــزرگ کش ــهرهای ب ــر ش ــزود: در دیگ اف
توانمنــدی درزمینــه کار در ارتفــاع وجــود دارنــد، امــا در 
ــه  ــل توج ــرعت عم ــت و س ــه کیفی ــا ب ــا، نه تنه ــان م اصفه
کرده ایــم، بلکــه فراوانــی و افزایــش نفــرات توانمنــد در 
ایــن زمینــه را نیــز مــد نظــر قــرار داده ایــم و در ایــن راســتا 
ــل  ــرد عم ــه ف ــور منحصرب ــانی های کش ــطح آتش نش در س

کرده ایــم.
آزمایشگاه حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان  

ــک نخســتین آزمایشــگاه  ــاز ی ــاح ف ــه افتت ــا اشــاره ب وی ب
تشــخیص حریــق و بازرســی فنــی کشــور در اصفهــان  
کــه شــامل آزمایشــگاه های شــیمی، علت یابــی حریــق 
آزمایشــگاه  ایــن  داد:  ادامــه  اســت،  فنــی  بازرســی  و 
ایســتگاه شــماره 12  در  متــر مربــع  در مســاحت 350 
ــتا  ــن راس ــده و در همی ــاخته ش ــان س ــانی اصفه آتش نش
مقاومــت و بررســی تســت های کششــی، فشــاری لهیدگــی، 
بتــون، کالیبــره کــردن گازهــای ســمی و قابــل انفجــار در فــاز 

انجــام می شــود. دوم 
 مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه گرچــه وظیفــه ســازمان 
انجــام  نهایــت  آمــوزش، پیشــگیری و در  آتش نشــانی 
ــورت  ــت: در ص ــت، گف ــوادث اس ــا ح ــه ب ــات و مقابل عملی

 عــدم همراهــی شــهروندان، هیئت مدیــره ســاختمان ها 
ــش  ــا چال ــاختمان ها ب ــی در س ــی، ایمن ــان اجرای و مهندس

ــه رو خواهــد شــد. روب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایمنــی، پازلــی اســت کــه هــر بخش 
ــر عهــده دارد، افــزود: اجــرای  از جامعــه، قســمتی از آن را ب
ــون در نصــب تجهیــزات آتش نشــانی در ســاختمان های  قان

بلنــد بــدون انجــام ســرویس های نگهدارنــده و چکاپ هــای 
ماهانــه و ســالیانه ناقــص خواهــد مانــد و در صــورت رخــداد 
ــه  ــی ب ــد، اگــر تجهیــزات ایمن حریــق در ســاختمان های بلن
درســتی کار نکننــد، یــک اتفــاق ســاده می توانــد منجــر بــه از 

دســت رفتــن جــان و مــال افــراد زیــادی شــود.
 کاهش حوادث در اصفهان

ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــن در ادام ــزرگ زاد همچنی ــپاد ب آتش
ــای  ــیدن نیرو ه ــان رس ــه زم ــئله ک ــن مس ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــا 3 ثانیــه کاهــش  آتش نشــان در طــول 6 ســال گذشــته ب
ــش  ــد کاه ــا 3 درص ــال 94، ب ــت: در س ــوده، گف ــراه ب هم
حریــق در اصفهــان روبــه رو بودیــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
در قالــب اســتاندار دهای جهانــی بــا 3 تــا 5 دقیقــه کاهــش 

روبــه رو هســتیم.
ــورد  ــه 860 م ــورت ماهیان ــه ص ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اعــزام نیــرو داشــته ایم، گفــت: آمــار نجات یافتــگان از 
حــوادث نیــز10 درصــد رشــد داشــته و 6درصــد نیــز از میــزان 

ــت. ــده اس ــته ش ــدگان کاس ــت و فوت ش مجروحی
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری اصفهــان تأکیــد کــرد: خوشــبختانه 188 ســایت 
ــه  ــان استانداردســازی شــده اســت؛ ب ــازی در شــهر اصفه ب
ــش  ــودکان کاه ــرای ک ــوادث ب ــیاری از ح ــه بس ــه ای ک گون

ــه اســت. یافت

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان به مناسبت روز ایمنی:

  پازل ایمنی درشهر با همکاری همه دستگاه ها کامل می شود 

 اصفهان، گواهی نامه شهرهای جهانی
 را دریافت کرد

ــی  ــورای جهان ــت ش ــن نشس ــی هجدهمی ــای جانب در برنامه ه
صنایــع دســتی کــه شــامگاه 4 مهرمــاه در اصفهــان برگــزار شــد، 
ــه باالتریــن مقامــات اهــدا  گواهی نامه هــای شــهرهای جهانــی ب
ــی  ــن مراســم غــدا هیجــاوی، رئیــس شــورای جهان شــد. در ای
صنایــع دســتی آســیا و اقیانوســیه بــا اهــدای گواهی نامــه 
ــن  ــرد. در ای ــل ک ــا تجلی ــی از آن ه ــات شــهرهای جهان ــه مقام ب
مراســم از 14 شــهردار شــهر خــاق صنایــع دســتی آســیا تجلیــل 
شــد کــه 4 شــهر آن مربــوط بــه ایــران بودنــد. شــهردار 4 شــهر 
ــت  ــا را دریاف ــن لوح ه ــن ای ــز و اللجی ــهد، تبری ــان، مش اصفه
کردنــد. همچنیــن از بعضــی شــهرهای چیــن، لبنــان، فلســطین، 
ــس  ــع دســتی پ ــی صنای ــل شــد. شــورای جهان ــز تجلی اردن نی
ــورد  ــی م ــری و فرهنگ ــوای هن ــا محت ــی دوم ب ــگ جهان از جن
ــال  ــرداد س ــت. در 20 خ ــرار گرف ــرفته ق ــورهای پیش ــه کش توج
ــا شــرکت مســئوالن  ــی ب 1964 میــادی نخســتین کنگــره جهان
ــش  ــران بی ــدان و صنعتگ ــگاه ها، هنرمن ــتادان دانش ــی اس اجرای
ــی  ــه پایان ــزار و در قطعنام ــورک برگ ــان در نیوی ــور جه از 40 کش
ــه  ــتی ب ــع دس ــی صنای ــورای جهان ــیس ش ــره، تأس ــن کنگ ای
عنــوان نهــاد وابســته بــه یونســکو تصویــب شــد. ایــران از ســال 
134۷ توســط ســازمان صنایــع دســتی بــه عضویــت ایــن 
ــیا  ــع آس ــت مجم ــه عضوی ــودن ب ــیایی ب ــع آس ــه تب ــورا و ب  ش
و اقیانوســیه درآمــد و امســال بــرای نخســتین بار ایــن شــورا در 

کشــور ایــران و شــهر اصفهــان برگــزار شــد.

 چهارمحال و بختیاری در حوزه 
پساب و پسماند وضعیت مطلوبی ندارد

ــال  ــتان چهارمح ــت اس ــط زیس ــت و محی ــر کل حفاظ  مدی
ــاری در حــوزه پســاب  ــاری گفــت: چهارمحــال و بختی و بختی
و پســماند وضعیــت مطلوبــی نــدارد و از 2۷ ناحیــه و شــهرک 
ــت.  ــاب اس ــه فاض ــورد دارای تصفیه خان ــا 5 م ــی، تنه صنعت
شــهرام احمــدی اظهــار کــرد: چهارمحــال و بختیــاری بــا بیش 
از 294 گونــه جانــوری و 200 گونــه گیاهــی تنــوع زیســتی 
زیــادی دارد. وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری بــه واســطه 
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــت محیطی ب ــای زیس ــودن ارزش ه دارا ب
زیبایــی کشــور مطــرح اســت؛ امــا همچنــان تهدیداتــی بــرای 
منابــع آب و خــاک دارد. وی گفــت: چهارمحــال و بختیــاری از 
نظــر پســاب و پســماند وضعیــت مطلوبــی نــدارد و از 2۷ ناحیه 
و شــهرک صنعتــی، تنهــا 5 مــورد دارای تصفیه خانــه فاضــاب 
اســت. احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مانــدگاری برف اســتان از 
8 مــاه بــه 48 روز رســیده اســت، تصریــح کرد: بیــش از نیمی 
از قنــوات اســتان خشــک شــده و ایــن تهدیــدی بــرای محیــط 
زیســت اســت. وی افــزود: بــرای حفاظــت از عرصه هــای 
حفاظتــی و محیــط زیســتی، تجهیــزات و حفاظــت نویــن در 

اســتان نیــاز اســت.

اخبار کوتاه

 حمایت شهرداری اصفهان
 از هیئت های مذهبی

عمومــی  روابــط  مدیــر   
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
تمــام ســعی و تــاش مدیــران 
شــهری بــر ایــن اســت کــه 
هماننــد ســال های گذشــته بــه 
شــهر  خدمتگــزاران  عنــوان 
 کامل تریــن خدمــات ممکــن 
امــام  عــزاداری  و هیئت هــای  اختیــار شــهروندان  در  را 
ــه  ــن زمین ــژاد در ای ــد. هــادی نباتی ن ــرار دهن حســین)ع( ق
ــای  ــرم و فعالیت ه ــاه مح ــدن م ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش ب
ویــژه شــهرداری اصفهــان در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: در 
راســتای هــر چــه باشــکوه تر برگــزار شــدن مراســم عــزاداری 
محــرم در اصفهــان، جلســات متعــددی بــا مدیــران شــهری 
و شــورای هیئت هــای مذهبــی شــهر برگــزار و فعالیت هــای 
اســت.  شــده  برنامه ریــزی  زمینــه  ایــن  در  مختلفــی 
نباتی نــژاد مســاعدت مالــی شــهرداری بــه هیئت هــای 
ــه  ــی شــهر را یکــی دیگــر از فعالیت هــای صورت گرفت مذهب
ــرای هیئت هــای  ــوان کــرد و گفــت: ب ــرای مــاه محــرم عن ب
بــرای  و  ریــال  هــزار   500 و  میلیــون   6 مبلــغ  آقایــان 
ــزار  ــون و 500 ه ــک میلی ــغ ی ــز مبل ــوان نی ــای بان هیئت ه
ریــال مســاعدت مالــی در نظــر گرفتــه شــده کــه از طریــق 
ــا  ــه هیئت ه ــهرداری ب ــی ش ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون

پرداخت می شود.

راه اندازی قرارگاه رسانه ای اقتصاد مقاومتی 
در اصفهان

ــن  ســازمان بســیج رســانه اســتان در راســتای هــدف تبیی
ــانه ای  ــه رس ــکیل جبه ــور تش ــه منظ ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــتفاده از  ــی و اس ــکار عموم ــر اف ــازی و تنوی ــرای زمینه س ب
ظرفیت هــای مــادی و معنــوی در حــوزه اقتصــاد، اقــدام بــه 
راه انــدازی قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی کــرد. رضــا صفــری در 
ــا تشــکیل قــرارگاه رســانه ای اقتصــاد مقاومتــی در  رابطــه ب
ســازمان بســیج رســانه اســتان اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــه منظــور عمق بخشــی  مأموریــت ســازمان بســیج رســانه ب
ــا  ــن آرمان ه ــج و تبیی ــامی، تروی ــاب اس ــان انق ــه گفتم ب
و ارزش هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بایــد هــر 
چــه را کــه بتوانــد در ایــن زمینــه کمــک کنــد در اولویــت قــرار 

دهیــم.
 رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان اصفهــان نیــل بــه 
ــد  ــت و تأکی ــی دانس ــر را حیات ــادی درون زا و برون نگ اقتص
ــور  ــاد در کش ــای اقتص ــرای اعت ــت ب ــه و فرص ــرد: زمین ک
فــراوان اســت و تنهــا کافــی اســت بــا فرهنگ ســازی 
دولــت، ترغیــب و تشــویق فعــاالن اقتصــادی و آگاه ســازی 

ــاخت.  ــکوفا س ــا را ش ــن فرصت ه ــه، ای جامع

اخبار کوتاه

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان از اجــرای طــرح 
ــان  ــهر اصفه ــان در کان ش ــدای آب ــواده از ابت ــک خان پزش
ــزود: اجــرای آزمایشــی  ــوی اف ــر رضــا خدی ــر داد. دکت خب
منطقــه   36 در   93 ســال  اردیبهشــت  از  طــرح  ایــن 
خمینی شــهر  اصفهــان،  شهرســتان های  حاشــیه ای 

شــهرضا  نجف آبــاد،   شاهین شــهر، 
ــردم و  ــتقبال م ــا اس ــاز و ب ــان آغ و فاورج
بــازده حداکثــری روبــه رو شــد. وی اضافــه 
ــا  ــواده ب ــک خان ــرح پزش ــاوت ط ــرد: تف ک
طرحــی کــه در کان شــهر اصفهــان قــرار 
اســت اجــرا شــود، اضافــه شــدن ســه 
ــناس  ــتار، روان ش ــامل پرس ــناس ش کارش

ــواده  ــر پزشــک خان ــاوه ب ــه ع ــی و کارشــناس تغذی بالین
و ارائــه خدمــات بهداشــتی دیگــر بــه هــر مرکــز خدمــات 
ــرح  ــرای ط ــداف اج ــوی اه ــت. خدی ــامت اس ــع س جام
تحــول ســامت در کان شــهر اصفهــان را عدالــت در 
ســامت افــراد، کارآمــدی و بهــره وری )اثربخشــی در ارائــه 

ــرد.  ــوان ک ــت عن ــامت( و کیفی ــت و س ــات بهداش خدم
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفت: 
ــا بیماری هــای  ــارزه ب ــی شــامل مب ــن طــرح، خدمات در ای
واگیــر و غیرواگیــر، خدمــات بهداشــت محیــط حرفــه ای 
در قالــب بســته ســامت بــه مــردم ارائــه می شــود. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح
پیوســتگی  و  ســامت کامــل، جامعیــت 
ــرار دارد ــت ق ــردم در اولوی ــه م ــات ب  خدم
ــت  ــان و جمعی ــه مراجع ــرای کلی ــزود: ب اف
تحــت پوشــش، ویزیــت اولیــه صــورت 
گرفتــه و پرونــده ســامت تشــکیل می شــود 

ــت.  ــگان اس ــورت رای ــه ص ــر دو ب ــه ه ک
بهره منــدی  و  آشــنایی  بــرای  بایــد  خدیــوی گفــت: 
الزم  فرهنگ ســازی  خدمــات  ایــن  از  شــهروندان 
ــظ و  ــاره حف ــوق خــود در ب ــردم از حق ــرد و م صــورت بگی
 حراســت از ســامت و بهداشــت خــود آگاه و بهره منــد 

شوند. ایسنا

طرحپزشکخانوادهدراصفهاناجرامیشود
ــی  ــاون فرهنگ ــا حضــور مع ــی ب در آیین

 کیمیای وطن
ــر عامــل  ــی مدی ــون و مشــاور اجرای  کان
ــون  ــر کل ســابق کان از تاش هــا و خدمــات ارزشــمند مدی
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان طی 
ــت  ــل و سرپرس ــتان تجلی ــون اس ــور در کان ــال حض 6 س

جدید این اداره کل نیز معرفی شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کانــون 
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 
ــاون  ــرزاده، مع ــا قم ــان، رض ــتان اصفه اس
ــا  ــن ب ــن آیی ــون کشــور، در ای ــی کان فرهنگ
اشــاره بــه ویژگی هــای کار در کانــون گفــت: 
زیبایی هــای فطــرت در کــودکان بــه خوبــی 

جلوه گــر می شــود و مربیــان و همــکاران در کانــون بــا 
ــن مقطــع ســنی همــراه  ــده الهــی در بهتری ــن پدی زیباتری
هســتند و ایــن موضــوع ســختی و مشــکات کار را بــرای 

ــد.  ــیرین می کن ــا ش آن ه
ــتان  ــون اس ــابق کان ــر کل س ــکری فر، مدی ــه عس در ادام

ــرای  ــون ب ــان ضمــن تشــکر از تمامــی همــکاران کان اصفه
همــکاری خــوب در ایــن چنــد ســال گفــت: در دوران کودکی 
ــودم  ــان ب ــون اصفه ــز شــماره 4 کان ــی عضــو مرک  و نوجوان
و خاطــرات بســیار خوبــی از فعالیت هــای متنــوع کانــون در 
ــد  آن روزهــا دارم و خــدا را شــاکر هســتم کــه در ایــن چن
 ســال نیــز توفیــق خدمتگــزاری بــه کــودکان 
را داشــتم. امیــدوارم کانــون همواره در مســیر 
خدمــت بــه فرزنــدان موفــق و ســربلند 

باشــد. 
قربانــی  مهــدی  آییــن  ایــن  ادامــه  در 
ــری  ــرورش فک ــون پ ــد کان ــت جدی سرپرس
اســتان اصفهــان در ســخنانی بــا تبریــک 
ــن  ــت از حس ــت و والی ــه امام ــعادت ده ــا س ــای ب روزه
اعتمــاد، مدیــر عامــل کانــون قدردانــی کــرد و گفــت: 
ــای الزم  ــان، زمینه ه ــایر کارکن ــکاری س ــا هم ــدوارم ب امی
ــتان  ــون اس ــا در کان ــترش فعالیت ه ــعه و گس ــرای توس ب

ــود. ــم ش ــتر فراه ــه بیش هرچ

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ربابه عبد الحمیدی دارای  شناسنامه شماره 5123 متولد 1345     به شرح دادخواست به کاسه 
635/95 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ1395/5/31  در   1336/1/1 مورخ  بشناسنامه 62  براتی   اله  نعمت 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر - یک دختر و یک همسر  دائمی 
که  به شرح ذیل می باشد:  1- مسعود براتی    فرزند نعمت اله  به ش ش28 متولد 1356 صادره از 
گلپایگان 2- سعید براتی  فرزند نعمت اله  به ش ش 36 متولد 1360  صادره از گلپایگان 3- اشرف 
براتی    فرزندنعمت اله  به ش ش 639 متولد 1366  صادره از گلپایگان 4- ربابه عبدالحمیدی  فرزند 
حسین  به ش ش 5123  متولد 1345 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 

: 331/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهره سهرابی  دارای  شناسنامه شماره 5 متولد 1333     به شرح دادخواست به کاسه 630/95 
ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد باقر 
سهرابی   بشناسنامه 1-912060-121  مورخ 1308/10/2 در تاریخ1395/5/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر - یک دختر و همسر  دائمی که  به 
شرح ذیل می باشد:  1- رضا سهرابی     فرزند محمد باقر   به ش ش121 متولد 1338 صادره از تهران  
2- علی رضا سهرابی   فرزند محمد باقر   به ش ش ۷8 متولد 1353  صادره از تهران  3- زهره سهرابی     
فرزندمحمد باقر به ش ش 5 متولد 1333  صادره از گلپایگان 4- سکینه ابراهیمی   فرزند علی اکبر   
به ش ش 18  متولد 1310 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 : 322/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
آگهی مفقود شدن سند مالکیت

خانم ملکه نصر اصفهانی  فرزند نعمت اله  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به 11 سهم و یک چهارم سهم 
مشاع از 18 سهم ششدانگ یک قطعه ملک به پاک ثبتی 1/13  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 
496903/2 که در صفحه 354 دفتر ۷3 اماک ذیل ثبت ۷032 به نام نعمت اله نصر اصفهانی ثبت شده 
است که به استناد دادنامه 993 مورخ 30/8/1383 و دادنامه اصاحی 86099۷0350200545 مورخ 
25/5/86 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و وصیت نامه مالک مورخ 18/1/۷6 در سهم خانم 
ملکه نصر اصفهانی قرار گرفته است مفقود شده و بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
شماره : 429/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای حسین  نصر اصفهانی  فرزند نعمت هللا )احد از ورثه ( به استناد دو برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده  مدعی است که سند مالکیت ۷ سهم مشاع از 12 سهم 2 
دانگ مشاع از 6 دانگ یکدرب باغ واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 329546 
که در صفحه 581 دفتر 82 اماک ذیل ثبت ۷215 بنام نعمت هللا نصر اصفهانی صادر و تسلیم گردیده 
و سپس مفقود شده بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبورو یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز به این  
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت جلسه  و اصل سند به ارائه د هنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی 

تسلیم  خواهد شد. 
شماره : 431/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

برگ اخطاریه 
نام و نام خانوادگی : مهدی امیری نشانی : مجهول المکان محل حضور شعبه سوم شورای حل اختاف 
اصفهان واقع در خ سجاد اول حاج رحیم ارباب وقت حضور 95/8/15 ساعت 9 صبح علت حضور : در 
وقت فوق جهت رسیدگی استرداد جهیزیه در شعبه حاضر شوید. شماره : 19521/ م الف دفتر شعبه سوم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-360خواهان امیر زواره زادگان با وکالت خانم شیرازی  دادخواستی مبنی 
بر:الزام   به طرفیت امیر حسین – امیر رضا عابدی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  

مورخه 95/8/15 ساعت 6/00 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 8165۷56441 شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

19195/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100351005910شماره پرونده: 9509980351000392شماره بایگانی شعبه: 95050۷  
تاریخ تنظیم: 1395/06/20 خواهان / شاکی علی اکبر اصانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان اسماعیل 
حاجی عرب و احمد آیت اله زاده به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کاسه  9509980351000392ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/08/16 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندها 
حجمد آیت اله زاده و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده احمد آیت اله زاده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.شماره: 19561/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950499 خواهان ابوالفضل کریمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
سید اکبر میر معصومی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ 95/8/1۷ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مجتمع  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. و چنانچه خوانده شاهد معارضی دارد در روز رسیدگی حاضر نمائید شماره: 

19531/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  95099803508003۷۷شماره  پرونده:  9510100350805808شماره  اباغیه:  شماره 
950483  تاریخ تنظیم: 1395/06/14 خواهان / شاکی پرویز الفت   دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم رضا شاه بنده  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
315 ارجاع و به کاسه  95099803508003۷۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/1۷ و ساعت 
08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19224/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100350105363شماره پرونده: 9509980350100161شماره بایگانی شعبه: 950206  
تاریخ تنظیم: 1395/06/2۷ خواهان / شاکی جواد برزوئی کوشکی   دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم افشین وفادار   به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی    تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه  9509980350100161ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/08/22 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19552/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980350800534شماره  پرونده:  9510100350805888شماره  اباغیه:  شماره 
9506۷5   تاریخ تنظیم: 1395/06/15 خواهان / شاکی بهرام ملک زاده    دادخواستی به طرفیت 
تعاونی  و شرکت  بهره  پور شش  اسد  اله  اسد  و  اراضی  امور  و سازمان  رفیعی  متهم کمال   / خوانده 
کشاورزی خسرو اصفهان به شماره ثبت 23۷5 و نرگس جالوند و امیر ابراهیمیان و دولت جمهوری 
اسامی ایران با نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی    به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم 

سند رسمی ملک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کاسه  9509980350800534 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/18 و ساعت 09:45تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 19225/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 951010035136530شماره پرونده: 9509980351300315شماره بایگانی شعبه: 950359 
به  دادخواستی  بهارانچی      حسینی  مرتضی  سید  شاکی   / خواهان   1395/06/25 تنظیم:  تاریخ 
طرفیت خوانده / متهم غفور اسامی     به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شمار206 ارجاع و به کاسه  
و ساعت 09:30تعیین شده  آن 1395/08/24  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   9509980351300315
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19213/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950264 خواهان 1- محمد کچوئی نژاد  2- سودابه یزدان بخش دادخواستی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  زهدی   حسین  امیر  طرفیت  به  خسارت  بر:مطالبه  مبنی 
روز........... مورخ 95/8/22ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
ابتدای شیخ صدوق شمالی – چهارراه  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
نیکبخت مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 19184/م 

الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980351300053شماره  پرونده:  9510100351306532شماره  اباغیه:  شماره 
950056 تاریخ تنظیم: 1395/06/25 خواهان / سید مهدی سجادی جونی     دادخواستی به طرفیت 
دادگاه  تقدیم  به      پرداخت محکوم  از  اعسار  به خواسته  بیگم جمشیدیان  فاطمه  متهم   / خوانده 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شمار206 ارجاع و به کاسه  9509980351300053 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/08/24 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان /  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19214/م الف دادگاه حقوقی 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980351300329شماره  پرونده:  9510100351306481شماره  اباغیه:  شماره 
9503۷6 تاریخ تنظیم: 1395/06/24 خواهان سجاد احمدی     دادخواستی به طرفیت خوانده / حسن 
قادری  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به     تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شمار206 
ارجاع و به کاسه  9509980351300329 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/25 و ساعت 
11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده /  و درخواست خواهان / شاکی  و به 
تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19215/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  نجفی   مصطفی  خواهان  پرونده کاسه 1128/95  در خصوص 

سند خودرو   به طرفیت حسین عیدی وندی فرزند علی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 
روز ............. مورخه 95/8/25 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد 
پستی 8165۷56441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ..... شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 19182/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980351300163شماره  پرونده:  9510100351306582شماره  اباغیه:  شماره 
9501۷4 تاریخ تنظیم: 1395/06/28 خواهان / شاکی محمد علی عابدی رنانی و زهرا عابدی رنانی و 
اعظم عابدی رنانی و اکرم عابدی رنانی و فاطمه صغرا مجتبائی رنانی و جواد عابدی رنانی و عبدالرحیم 
عابدی رنانی و کریم عابدی رنانی     دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم گیتی ترکان به خواسته تایید 
فسخ قرار داد )مالی( و مطالبه خسارت دادرسی      تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شمار206 
ارجاع و به کاسه  9509980351300163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/25 و ساعت 
10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19540/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مریم السادات میرزائی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 951010035110۷441شماره پرونده: 9509980351100288شماره بایگانی شعبه: 950315 
غامرضا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  رضاپور      منظر  خواهان   1395/06/23 تنظیم:  تاریخ 
قصری و محمد رضا شمس هرندی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی       تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
باال – خ  رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شمار356 ارجاع و به کاسه  
9509980351100288 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/22 و ساعت 12:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 19198/م الف منشی  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509986825300443شماره  پرونده:  9510106825306364شماره  اباغیه:  شماره 
950555 تاریخ تنظیم: 1395/06/25 خواهان / شاکی حمید رضا اعظمیان جزی      دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم ایراندخت قاسمی و گلناز قاسمی و امیر قاسمی و کیخسرو قاسمی و مینا 
قاسمی و اقدس ابن علی حیدری   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و الزام به تفکیک ملک و الزام به اخذ پایان کار   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121ارجاع و 
به کاسه  9509986825300443 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/29 و ساعت 11:30تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 19216/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-663  خواهان آقای مهرداد مختارزاده  دادخواستی مبنی بر:الزام به 
انتقال سند  به طرفیت محمد علی رضا محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 
95/8/29ساعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهارراه پیروزی  روبه روی مسجد امام علی )ع(  مجتمع شماره3 شورای حل اختاف اصفهان – 
شعبه   شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 19506/م الف مدیر 

دفتر شعبه 53مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

قربانی،سرپرستکانونپرورشفکریاستاناصفهانشد
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ـــمـــاره 261  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
خاطرات سینماگران دهه 60 در راه است

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــات  ــن اتفاق ــی از جنجال برانگیزتری ــی یک ــای نجوم حقوق ه
ــی کــه از شــرکت های بیمــه  ــوده اســت؛ جنجال ســال 95 ب
آغــاز شــد و بــه دیگــر جاهــا ســرایت کــرد و در نهایــت منجــر 

ــاره شــد. ــن ســختگیرانه تری در این ب ــب قوانی ــه تصوی ب

     اجرا در برنامه های خارج از صداوسیما
شــرکت های خصوصــی و نهادهــا و ارگان هــای دولتــی 
از  برنامه هایشــان  شــدن  جذاب تــر  بــرای  معمــوال 
می کننــد.  اســتفاده  تلویزونــی  معــروف  مجری هــای 
این بــاره  در  تلویزیونــی  مجــری  رفیعــی،  حســین 
ــن  ــا از ای ــرکت ها و ارگان ه ــی ش ــط عموم ــد: »رواب می گوی
راه داللــی می کننــد. هیــچ روزی نیســت کــه او چنــد 
 بــار اجــرا نداشــته باشــد و اغلــب در ماه هــای رجــب 
و رمضــان ماهــی هفــت، هشــت اجــرا دارد. همچنیــن 
ــای  ــازار مجری ه ــود. ب ــارج نمی ش ــران خ ــرا از ته ــرای اج ب
اســت؛  داغ تــر  رابطــه  همیــن  در  برنامه هــای کــودکان 
ــد.«  ــد جــای مختلــف می رون آن هــا هســتند کــه روزی چن
ــان  ــون توم ــمینارها از 2 میلی ــن ها و س ــرای جش ــرخ اج ن
آغــاز  سرشــناس(  کمتــر  یــا   2 درجــه  )مجری هــای 
می شــود و گاه بــه 10 میلیــون تومــان می رســد. البتــه نــرخ 
ــناس و  ــاف سرش ــای باانص ــط مجری ه ــه توس ــول ک معم
ــرای  ــون ب ــا 4/5 میلی ــن 3 ت ــود، بی ــت می ش ــرکار دریاف پ
اجــرای برنامــه ای اســت کــه شــاید در مجمــوع کمتــر از 30 
ــد.« ــاص می یاب ــری اختص ــای مج ــه پالتوه ــه اش ب دقیق

    10 دقیقه، 3 میلیون تومان
آرش میراحمــدی، مجــری تلویزیونــی دربــاره دســتمزدهای 
مجریــان می گویــد: »مهمانــی ارگان هــای مختلــف در تهــران 
ــدارد. قیمت هــا  ــی مشــخصی ن و شهرســتان ها بخــش مال
ــرای  ــال ب ــت؛ مث ــان اس ــان در نوس ــون توم ــا 4 میلی از 1 ت
ــوان شــمس  ــه ای مراســم شــهرداری در ای اجــرای 10 دقیق
گرچــه مجــری نبــودم و در بخشــی بــازی کــردم، 3 میلیــون 
ــون.  ــر از 1 میلی ــتان ها کمت ــا در شهرس ــم؛ ام ــان گرفت توم

اصــال بــه زحمــت ســفرش نمــی ارزد.«
     1 میلیون در تهران، 2 میلیون در شهرستان

ــمگیر  ــوری چش ــا حض ــن روزه ــینی فر، ای ــیروس حس س
ــا از آن هاســت  ــام جــم و شــبکه ســه ســیما دارد؛ ام در ج
 کــه حقــوق 3، 4 میلیونــی ســازمان کفــاف زندگــی اش 
را نمی دهــد. بــا اینکــه می گویــد بــرای یــک ســاعت تقلیــد 
صــدا و اجــرای برنامه هــا حــدود 3 میلیــون می گیــرد، 
امــا معتقــد اســت قیمتــش متعــادل اســت تــا همــه 
بتواننــد ســراغش بیاینــد. او می گویــد: »بیشــتر بــرای 
ارگان هــا وســازمان های دولتــی برنامــه اجــرا می کنــم. 
ــا  ــوم؛ ام ــوت می ش ــاد دع ــی زی ــن های عروس ــرای جش ب

ــون  ــا 1 میلی ــون ت ــران 1.5 میلی ــم در ته ــم. قیمت  رد می کن
ــا 2  ــتان ها از 2.5 ت ــت و در شهرس ــان اس ــزار توم  و 700 ه
و 700؛ البتــه اگــر قــرارداد را شــخصا ببنــدم، 200 تــا 300 هــزار 

تومــان هــم بــه ایــن مبالــغ اضافــه می شــود.«
     15 میلیون درآمد در روز

ــر  ــار س ــار ب ــر در روز چه ــدا، اگ ــد ص ــدی، مقل ــن ریون حس
برنامــه بــرود، بــه قــراری بیــش از 15 میلیــون تومــان در روز 
ــن  ــر ای ــد همیشــه اوضــاع ب ــه می گوی کاســب اســت. البت
منــوال نیســت؛ مثــال در دو مــاه محــرم و صفــر از ایــن تعداد 
ــای  ــن روزه ــروف ای ــومن مع ــت. ش ــری نیس ــا خب اجراه
صداوســیما و برنامه هــای خصوصــی در گفت وگویــی اعــالم 

کــرد کــه در ســال بــه طــور میانگیــن 600 اجــرا دارد.
ــا مجــری  ــه اتفاق ــان ک ــن مجری ــه درآمدهــای ای نگاهــی ب
برنامه هــای پرطرفــدار صداوســیما هم نیســتند و در مقایســه 
ــا  ــا افــرادی همچــون رامبــد جــوان، عــادل فردوســی پور ی ب
مهــران مدیــری اصــال هــم شناخته شــده بــه حســاب 
ــی در  ــای آن چنان ــه درآمده ــد ک ــان می ده ــد، نش نمی آین
ــه آن هایــی کــه فکرشــان   بیــن مجریــان وجــود دارد، امــا ن
ــی  ــه رســانه مل ــه در صداوســیما؛ بلک ــه ن ــد و البت را می کنی
ــا خــود را مطــرح  ــراد اســت ت ــن اف ــرای ای ــا ســکویی ب تنه
ــن  ــردن ای ــر ســؤال ب ــا زی ــزارش قصــد م ــن گ ــد. در ای کنن
ــه  ــد البت ــر خــود را می خورن ــان هن ــراد نیســت و آن هــا ن اف
ــت  ــرای پرداخ ــه ب ــت ک ــکال اس ــی بی اش ــا جای ــن کار ت ای
ــود. ــتفاده نش ــال اس ــول بیت الم ــراد از پ ــن اف ــتمزد ای دس

ــن  ــی محس ــه کارگردان ــدن« ب ــا آم ــه دنی ــم »ب - فیل
عبدالوهــاب بــه بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم توکیــو 
از معتبرتریــن رویدادهــای ســینمای آســیا راه یافــت. 
ــه دنیــا آمــدن« کــه در آن هدایــت  داســتان فیلــم »ب
ــران  ــری از بازیگ ــاز جهف ــردا و بهن ــام ک ــمی، اله هاش
ــاره زن و شــوهری اســت کــه در  اصلــی هســتند، درب
ــرای ادامــه مســیر زندگی شــان  آســتانه میان ســالی ب

ــوند. ــار مشــکل می ش ــر دچ ــا یکدیگ ب
- حمیــد فرخ نــژاد در ســالروز شکســت حصــر آبــادان 
ــم می شــد.  گفــت: آبــادان آزاد شــد؛ کاش آبــاد ه
ــه«  ــب واقع ــم »ش ــه در فیل ــی ک ــر آبادان ــن بازیگ ای
ــاره  ــران درب ــینمای ای ــده س ــار ساخته ش ــدود آث از مع
حصــر آبــادان بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت 
دربــاره مجتمــع ســینمایی کــه قــرار بــود در ایــن شــهر 
ــد  ــم ارون ــنواره فیل ــن دوره جش ــد و دومی ــداث کن اح
ــه ایــن جملــه اکتفــا کــرد کــه خســته شــدم؛  فقــط ب

بــس کــه وعده هــای انجام نشــده، شــنیدم.
تحسین شــده اش  بــازی  دربــاره  زارعــی  مریــال   -
در فیلــم »شــیار 143« گفــت: مــن در زندگــی از 
ــم  ــم و در ناخودآگاه ــر گرفت ــی تأثی ــای مختلف چیزه
ــکانس  ــرای س ــال ب ــرای مث ــت؛ ب ــه اس ــش گرفت نق
دار  بــاالی  را  او  وقتــی  مختــار«،  »عمــر  پایانــی 
می برنــد، عینکــش را از چشــم برمــی دارد و آمــاده 
ایــن اتفــاق می شــود و پــس از اعــدام هــم یــک 
ــه جنــازه عمــر مختــار ادای احتــرام می کنــد.  افســر ب
ــازی  ــد از ب ــد بع ــتم کاری کن ــدا می خواس ــن از خ م
ــهدا  ــادران ش ــت و م ــرای الف ــه ب ــش، هم ــن نق در ای

ایســتاده ادای احتــرام کننــد.
- امیــر ســحرخیز قصــد دارد بــا ســاخت انیمیشــن 10 
ــان  ــوغ نوجوان  دقیقــه ای »عینکــی«، مســائل دوران بل

را به تصویر بکشد.
تهیه کنندگــی بــه  »خفگــی«  فیلمنامه هــای   - 

ــر  ــی در ژان ــدون جیران ــندگی فری ــی و نویس کارگردان
ــدی  ــه تهیه کنندگــی محمدمه اجتماعــی، »ماجــان« ب
و  ســیفی آزاد  رحمــان  کارگردانــی  و  عســکرپور 
نویســندگی لیــال الریجانــی در ژانــر اجتماعــی موافقــت 
ــذ  ــینمایی را اخ ــازمان س ــاخت س ــه س ــورای پروان ش

ــد. کردن
ــا  ــریال »در قصه ه ــر س ــداوردی، بازیگ ــپیده خ - س
زندگــی می کننــد«، گفــت: پــس از تولــد پســرم 
ــول  ــه قب ــود ک ــن کاری ب ــریال اولی ــن س ــانیار، ای س
کــردم. معتقــدم »در قصه هــا زندگــی می کننــد« 
ســریالی زنانــه اســت و عــالوه بــر ایــن کمــک 
ــه  ــن حیطــه ب ــی دوری از ای ــا پــس از مدت ــد ت می کن

بازیگــری برگــردم.

 بررسی امضا در کاریکاتور 

در خانه هنرمندان
در  امضــا  »بررســی  کارگاه 
از  یکــی  عنــوان  کاریکاتــور«، 
کاریکاتــور  خانــه  کارگاه هــای 
ــه  ــن هفت ــه ای ــان اســت ک اصفه
بــا حضــور کاریکاتوریســت های 
ــام  ــود. پی ــزار می ش ــان برگ اصفه
پورفــالح، مدیرخانــه کاریکاتــور 
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان گفت: ایــن کارگاه از ســاعت 16 
ــزار  ــدان برگ ــه هنرمن ــر در خان ــنبه 6 مه ــر روز سه ش بعدازظه
روال گذشــته کارگاه هــای  طبــق  افــزود:  وی  می شــود. 
هفتگــی بــه مباحــث تخصصــی دربــاره کاریکاتــور می پــردازد 
و یکــی از مهم تریــن موضوعــات در ایــن حیطــه رونــد 
طی شــده توســط کاریکاتوریســت های بــزرگ معاصــر در 
جهــان اســت. پورفــالح تصریــح کــرد: ایــن کارگاه بــه بررســی 
ارائه دهنــده ایــن  امضــا در آثــار کاریکاتــور می پــردازد و 
ــور  ــه کاریکات ــای خان ــی از اعض ــن یک ــد بذرافک ــث حام مبح
از نظــر مباحــث  ایــن کارگاه  اصفهــان اســت. امضــا در 
بررســی  زیبایی شناســی  ترکیب بنــدی،  روان شناســی، 

خواهد شد.

 برگزاری جشنواره عکس 

»سفیر مهر، صفیر محرم«
ــوان  ــا عن ــان ب ــس کاش ــری عک ــنواره  سراس ــتین جش نخس
»ســفیر مهــر، صفیــر محــرم« فراخــوان خــود را منتشــر 
کــرد. نخســتین جشــنواره  ملــی عکــس »ســفیر مهــر، صفیــر 
محــرم« بــا موضــوع محــرم و مراســم قالی شــویان، فراخــوان 
خــود را منتشــر کــرد. ایــن جشــنواره از ســوی شــرکت 
 گردشــگری میقــات تمــدن آریــا و در دو بخــش اصلــی 
ــرم ــاه مح ــه م ــوط ب ــای مرب ــوان عکس ه ــت عن ــژه تح  و وی

ــژه مراســم قالی شــویان مشــهد اردهــال کاشــان برگــزار  به وی
می شــود. گاه شــمار ایــن جشــنواره بــه شــرح زیــر اســت:

- مهلت ارسال آثار تا 30 مهرماه 95
- داوری و انتخاب نهایی آثار تا 2 آبان ماه

ــم  ــی، مراس ــاپ تخصص ــگاه، ورکش ــی نمایش ــخ برپای - تاری
اختتامیــه و اهــدای جوایــز نیــز در آبان ماه اســت کــه روز دقیق 
ــود.  ــالم می ش ــنواره اع ــه  جش ــوی دبیرخان ــا از س آن متعاقب
ــد در  ــنواره می توانن ــن جش ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عالقه من
ــود  ــی خ ــام و نام خانوادگ ــا ن ــس را ب ــه عک ــش، س ــر بخ ه
 mita.tourism@gmail.com بــه صــورت التیــن، بــه ایمیــل
ارســال کننــد یــا بــه صــورت حضــوری، بــا در دســت داشــتن 
لــوح فشــرده آثــار، همــراه بــا فایــل word و pdf مشــخصات 
عــکاس، بــه دبیرخانــه  جشــنواره واقــع در کاشــان، طبقــه  دوم 

مجتمــع تجــاری اداری صفویــه مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

جعفــر دهقــان، بازیگــری کــه کارهــای شــاخصی را در 
ــد اســت:  ــاع مقــدس دارد، معتق حــوزه ســینمای دف
متأســفانه ســینمای جنــگ مــا تعطیــل شــده و بــرای 
ــه  ــک دفع ــال ی ــر چندس ــه ه ــودن عریض ــی نب خال
ــن  ــود. ای ــاخته می ش ــار« س ــتاده در غب ــک »ایس ی

بازیگــر دربــاره کــم کاری اش در حــوزه 
ســینمای دفــاع مقــدس بــا طــرح ایــن 
ــن حــوزه  ــر کاری در ای ــه مگ پرســش ک
ــد می شــود، گفــت: پــس از جنــگ  تولی
ســینمای دفــاع مقــدس مــا چــه شــد و 
ــه اســم ســینمای دفــاع  مگــر چیــزی ب
تولیــد  داریــم؟ کار خاصــی  مقــدس 

نمی شــود و ایــن حــوزه رفته رفتــه کم رنــگ و تعطیــل 
ــه  ــتگذاران ب ــفانه سیاس ــرد: متأس ــار ک ــد. وی اظه ش
فکــر ایــن حــوزه نیســتند؛ در حالــی کــه تــازه االن وقت 
تولیــد فیلــم اســت. مگــر جنــگ تمــام شــده اســت؟ 
مگــر در حــال حاضــر در خــارج از مرزهــا نمی جنگیــم؟ 

ــر  ــد؟ اگ ــه می جنگن ــرای ک ــرم ب ــان ح ــن مدافع ای
این هــا نبودنــد تــا بــه حــال هــزار بــار امثــال داعــش 
ــا در  ــد؛ ام ــا شــده بودن ــر از آن هــا وارد کشــور م و بدت

ــد. ــی نمی افت ــچ اتفاق ــا هی ــینمای م س
 وی افــزود: نمی دانــم بــرای نســل های بعــد چــه 
جنــگ  ســینمای  بگوییــم.  داریــم 
مــا مقطعــی شــده و بایــد مســئوالن 
ــاره  ــری درب ــینند و فک ــتگذار بنش سیاس
ایــن حــوزه داشــته باشــند کــه ســینمای 
دفــاع مقــدس می خواهیــم یــا نــه و اگــر 
ــد.  ــی« بگوین ــا عل ــک »ی ــم ی می خواهی
ــرای ســینمای  ــا بیــان اینکــه ب دهقــان ب
ــده  ــیده ش ــادی کش ــی زی ــا زحمات ــدس م ــاع مق دف
ــو  ــا الگ ــرای دنی ــر داشــتیم ب ــن ژان ــت: در ای ــود، گف ب
می شــدیم امــا متأســفانه کم رنــگ شــد و امــروز 
ــاع  ــه جــز دف ــد می شــود ب ــم تولی ــری فیل ــر ژان در ه

ــدس. مق

گالیه های بازیگر آثار شاخص دفاع مقدس
 در راســتای انتشــار کتاب هــای ســینمایی دهــه  60

ــم  ــه  60« ه ــینماگران ده ــگاه س ــاب »از ن ــه زودی کت ب
منتشــر می شــود. 

کتاب هــای  گردآورنــدگان  از  حیــدری  محمدعلــی 
ســینمای دهــه  60  گفــت: کاری کــه االن مراحــل 

کتــاب  می کنــد،  طــی  را  پایانــی اش 
 »1360 دهــه  ســینماگران  نــگاه  »از 
اســت. ایــن کتــاب بــه زودی منتشــر 
بــا  گفت وگــو  شــامل  کــه  می شــود 
ــدی،  ــد مجی ــاد، مجی ــان بنی اعتم رخش
ابراهیــم حاتمی کیــا، محمدرضــا هنرمنــد 
گفت وگــو،  بــر  عــالوه  اســت؛  و... 

نوشــته شــده  بــه آن  راجــع  نیــز  تک نگاری هایــی 
اســت. در ایــن کتــاب، ســینماگران راجــع بــه خاطــرات 
خــود و اتفاقــات و مســائل آن زمــان صحبــت کرده انــد. 
ــکل  ــال ۸7 ش ــاب، س ــه  کت ــده اولی ــد: ای ــادآور ش او ی
گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه پــس از انقــالب عرصه هــای 

مختلــف کشــور دچــار تحــول می شــوند، برایــم جالــب 
بــود ببینــم در ســینما چــه اتفاقــی می افتــد. 

ــن  ــرای م ــه ب ــی ک ــرد: موضوع ــدری خاطرنشــان ک حی
جالــب و مهــم بــود ایــن بــود کــه مــا در دهــه  60 صاحب 

یــک دوران ســینمایی شــدیم.
انتشــارات  در  داد:  خبــر  همچنیــن  او   
»روزنــه مــا« چنــد پــروژه تعریــف کردیــم 
کــه راجــع بــه فیلمســازان ســینمای ایــران 
ــاب  ــون کت ــت و تاکن ــام اس ــال انج در ح
ســینمای عبــاس کیارســتمی بــه قلــم 
روبــرت صافاریــان و همچنیــن کتــاب 
»زیــر پوســت قصه هــا: ســینمای رخشــان 
ــده  ــر ش ــی منتش ــعید عقیق ــم س ــه قل ــاد« ب بنی اعتم
اســت. در حــال حاضــر کتــاب دیگــری توســط ســعید 
ــا عنــوان »رازهــای جدایــی: ســینمای اصغــر  عقیقــی ب
فرهــادی« نوشــته شــده کــه احتمــاال در نیمه  دوم ســال 

منتشــر می شــود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-17۸ خواهان اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی ورشکستگان 
آقایان محمد علی و منصور ذوالفقاری دادخواستی مبنی بر:حکم تخلیه   به طرفیت علی بهشتی  تقدیم نموده 
است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/۸/17 ساعت ۸/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
۸165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 19510/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 

مرجع رسیدگی : شعبه شورای حل اختالف اصفهان 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب در خواست عالم ، فاطمه برادران اصفهانی به طرفیت علی برادران اصفهانی قرار 
تحریر ترکه مرحومه عزت آغا شمس الشرق طی شماره 53۸ مورخ 95/5/31 در شورای حل اختالف 15 صادر و 
وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر روز شنبه مورخ 95/۸/15 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آن ها 
، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 
محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد – خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود. شماره : 19154/ م الف دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار متهم 

 : پرونده  شماره   9510100352702751  : ابالغیه  خواست(شماره  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 
94099۸035940133۸ شماره بایگانی شعبه : 950555 تاریخ تنظیم : 1395/06/29محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کالسه 94099۸035940133۸ برای داود کشاورز فرزند حسین 
به اتهام کالهبرداری و انتقال مال غیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1395/0۸/12 ساعت 11:00 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 1۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 19556/ م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق (- افسانه ابراهیمی
ابالغنامه 

شماره ابالغنامه : 9510100353102362 شماره پرونده : 93099۸0362601000 شماره بایگانی شعبه : 9507۸7 تاریخ 
تنظیم : 1395/06/2۸ مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : لیال 2- نام خانوادگی : شاه چراغ 3- نشانی : 
اصفهان – خ شیخ صدوق خ کاخ شرقی تاریخ حضور : 1395/0۸/16 یکشنبه ساعت :09:00 محل حضور : اصفهان 
– خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 349 علت 
حضور : در خصوص شکایت فروغ مجیدی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره : 19567/م الف منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق ( مجید عابدینی
آگهی احضار متهم 

)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(
شماره ابالغیه : 9510100352702761 شماره پرونده : 94099۸0362۸01132 شماره بایگانی شعبه : 950102 تاریخ 
تنظیم : 1395/06/29محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کالسه 
94099۸0362۸01132 برای سعید فخار خواه و محمود منصوری و محمد رضا مهوری و میثم فخار خواه و غالمرضا 
نوربخش به اتهام تحصیل مال مسروقه و معامله مال مسروقه و سرقت تقاضای  کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/0۸/22 ساعت 10:30 تعیین گردیده است . با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم میثم فخار خواه  و در اجرای مقررات مواد 115 و 1۸0 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. شماره : 19555/ م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: جالل      نام خانوادگی: ویالنی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:حسن    نام خانوادگی:قادری زفره  نشانی محل اقامت: اص خ 24 متری دوم کوچه علیدوستی  
بن بست گلها پ ۸ شمالی محکوم به:به موجب رای شماره 411 تاریخ95/4/23 حوزه 39  شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 305/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/5 و نیم 
عشر حق االجرا بابت سفته به ش 704341ماده 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.شماره19529/ م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ به آقای شایان  اخوت 
نظر به اینکه آقای شایان اخوت فرزند – به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت آقای روح هللا سمیرمی پوده  فرزند 
محمد از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه 95/5697/140199/۸6 ک 1۸ تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 

مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع 
در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود؛ در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره : 19569/ م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی 

اصفهان عبدالکریم شاهرخ 
آگهی ابالغ به آقای امید توکلی فیض آبادی  

نظر به اینکه آقای امید توکلی فیض آبادی  فرزند غالمحسین  به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول  حسب 
شکایت آقای موسسه امین حفاظت سپاهان  از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه 95/56۸4/140199/13 ک 11 
13 /95/56۸4/140199 ک 11 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود؛ در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

گردید. شماره : 1957۸/ م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ
آگهی ابالغ

تاریخ  بایگانی شعبه: 950092  ابالغنامه: 9510100350۸06264شماره پرونده: 95099۸0350۸000۸7شماره  شماره 
تنظیم: 1395/06/2۸ خواهان / شاکی زهرا شیریا وازیچه و صغری ثریا وازیچه و محمد رضا شیریا وازیچه و ربابه 
شیرانی نسب و بتول شیریا وازیچه و رمضان زمانی مطلق و اکبر شیریا وازیچه     دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم سعید قرآنی و شهرداری منطقه ده اصفهان و عباس قرآنی و شهرداری مرکزی اصفهان و محسن قرآنی  
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شمار315 ارجاع و به کالسه  
95099۸0350۸000۸7 ثبت گردیده که پرونده منجر به صدور قرار کارشناسی شده است.  به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان سعید ، محسن و عباس همگی قرآنی و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ای از نظریه کارشناسی دریافت و جهت اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در دادگاه  حاضر گردد.شماره: 

19544/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ به آقای / خانم 

نظر به اینکه آقای مهرداد کارساز فرزند : ...... به اتهام : جعل حسب شکایت آقای / خانم : مهرداد پیر نجم الدین 
فرزند : صفر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه : تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره : 

19572/ م الف دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بلندی
آگهی ابالغ به آقای / خانم 

نظر به اینکه آقای/خانم  محمد امین صالحی پور فرزند : ...... به اتهام : جعل حسب شکایت آقای / خانم : مهرداد 
پیر نجم الدین فرزند : صفر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه : تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد گردید. شماره : 19570/ م الف دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بلندی
آگهی ابالغ به آقای / خانم 

نظر به اینکه آقای / خانم رزا بایستی   فرزند : ...... به اتهام : جعل حسب شکایت آقای / خانم : مهرداد پیر نجم 
الدین فرزند : صفر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه : تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

گردید. شماره : 19571/ م الف دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بلندی
آگهی ابالغ به آقای / خانم 

نظر به اینکه آقای / خانم مهدی بهرامی    فرزند : ...... به اتهام : مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی  حسب 
 : پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  عباسعلی    : فرزند  زاده   قربان  ابراهیم  : محمد  / خانم  آقای  شکایت 
95/5702/011099/4 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره : 19576/ م الف دادیار 

شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بلندی 
آگهی ابالغ به آقای / خانم 

نظر به اینکه آقای / خانم جواد رحمتی     فرزند : ...... به اتهام : مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی  حسب 
 : پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  عباسعلی    : فرزند  زاده   قربان  ابراهیم  : محمد  / خانم  آقای  شکایت 
95/5702/011099/4 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 

انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره : 19575/ م الف دادیار 

شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بلندی
آگهی ابالغ به آقای / خانم   

نظر به اینکه آقای سعید شریفی   فرزند  به اتهام سرقت خادم از مخدوم  حسب شکایت سعید لطفی آقای 
سعید لطفی فرزند علی  از طرف این دادیاری  در پرونده کالسه 95/5697/140499/56 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود؛ در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره : 19573/ م الف دادیار  شعبه 29 دادسرای 

عمومی اصفهان بلندی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 951010035100597۸ شماره پرونده: 94099۸0350401027 شماره بایگانی شعبه: 950096  تاریخ 
تنظیم: 1395/06/23 خواهان / شاکی اصغر صرافان چهارسوقی و حسین چهارسوقی و عزت صرافان چهارسوقی و 
عباس چهارسوقی      دادخواستی به طرفیت خواندگان زهره خوانساری و سید حسین خوانساری و عباس پناهی 
و ملوک پور طباخ و حوراندخت خوانساری و سید مجتبی خوانساری و زهرا پناهی و حکیمه پناهی و امیر حسین 
پناهی و زهره پناهی و اقدس بزرگزاد و امیر حسین دیاغی و میر سید علی خوانساری   به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول (  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شمار212 ارجاع و به 
کالسه  94099۸0350401027 ثبت گردیده . به علت مجهول المکان بودن خواندگان به نام های اقدس بزرگزاد ، میر 
سید علی خوانساری ، سید حسین خوانساری ، سید مجتبی خوانساری ، حوراندخت خوانساری و زهره خوانساری  
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  اقدس بزرگزاد ، میر سید 
علی خوانساری ، سید حسین خوانساری ، سید مجتبی خوانساری ، حوراندخت خوانساری و زهره خوانساری پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف هفت روز پس از آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
نظریه کارشناسی را دریافت و نظر خود را نفیا یا اثباتا به این دادگاه اعالم نماید.شماره: 19562/م الف  شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ 

شماره ابالغنامه : 9510100351006149 شماره پرونده 93099۸0351000263 شماره بایگانی شعبه : 930296 تاریخ 
تنظیم : 1395/06/2۸ پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد مجیدی فرزند حیدر 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود وفق دادنامه 9409970351002159 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان 
محکوم به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یازده میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 93/3/1 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له وپرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت شده اید ظرف ده رور از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. شماره: 19564/ م الف مدیر دفتر شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن فرهادیان
دادنامه

: 94099۸3720101454 شماره  پرونده  : 1395/06/20 شماره  تنظیم  تاریخ   9509973720100۸60 : دادنامه  شماره 
بایگانی شعبه : 94145۸ خواهان : خانم سیده مریم منیری فرزند سید محمد به نشانی رباط ملکی جنب مسجد 
جامع رباط ملکی خوانده : آقای مسعود جهانگیری به نشانی خواسته : مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت گردشکار: پس 
از وصول دادخواست و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را 
اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه راجع به دادخواست سیده مریم منیری به طرفیت مسعود جهانگیری 
با قیمومیت زهرا جهانگیری مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به میزان پانصد میلیون ریال و بدوا اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی ماحصل دعوی عبارت است زوجه مدعی است از تاریخ 74/3/20 تا سال 13۸7 تمامی کارها 
ی منزل را به دادخواست زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است و با توجه به اینکه همسر ایشان دارای معلومیت 
جسمی و روانی باشد. مسئولیت ایشان در زندگی مضاعف گردیده است . انگاه با التفات به مطالب فوق احراز علقه 
زوجیت به داللت رو نوشت مصدق سند نکاحیه به موجب قیم نامه مورخ 1391/7/17 نظر به اینکه قانون این حق را 
به موجب تبصره ماده 336 قانون مدعی به زوجه اعطاء نموده است اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده 
را در صورتجلسه به دستور زوج عدم قصد تبرع انجام داده شود را مطالبه نماید و با توجه به نظریه کارشناسی رسمی 
دادگستری که مصون از اعتراض مانده و توجها به اینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه معینه حاضر 
نگردیده و بالطبع هیچ گونه دلیل یا مدرک خالف ادعای مطروحه یا پرداخت ان ارائه و اقامه ننموده است و با عنایت 
به نامه شماره 519/94/1577 مورخ 95/7/14 اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان که حکایت از این دارد خواهان از 
مددجویان آن اداره می باشد که قرینه ای برعدم مالئت خواهان برای پرداخت هزینه دادرسی می باشد لذا ضمن صدور 
حکم بر معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به ماده 5 قانون حمایت خانواده و تبصره ماده مارالذکر 
خوانده را ملزم به پرداخت مبلغ 105/600/000 ریال در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید و نسبت به مازاد مورد حکم 
با توجه به نظریه کارشناسی خواهان مستحق دریافت مبلغ زائد وجه فوق نمی باشد و مستندا به ماده 197 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید در ضمن واحد اجرا 
مکلف  به اخذ هزینه دادرسی ازمحل محکوم به  می باشد رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف 

مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد وشق اخیر دادنامه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ر شماره : 325/ م الف شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان 
آگهی مزایده 

اجرایی  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه  چهارم   شعبه  احکام  اجرای 
کالسه940024 ج خ/4           اجرایی شعبه چهارم دادگاه خانواده له خانم زهرا حاجی تقی و علیه آقای جمشید خان 
احمدی باصیری فرزند حسینعلی به خواسته تعداد 120 عدد سکه بهارآزادی و 60 مثقال طال و مبلغ 7/500/000 ریال 
هزینه کارشناسی و 360/000 ریال نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش 225/33 مترمربع 
از33۸ متر مربع از یک دهنه گاراژ به انضمام یکباب مغازه به نشانی جاده نائین اصفهان روبروی پایانه شرق بعد از 
روستای جیالن آباد روستای فیروزآباد قهاب)بر جاده اصلی( پالک 337 – با کدپستی ۸16515175۸ بابت بخشی از 
مهریه به شرح ذیل برگزار نماید.گاراژ فوق دارای مساحت عرصه حدود سیصد و سی و هشت متر مربع و در ضلع جنوب 
دارای سقف با مشخصات ساختمانی    دیوارها آجری باربر پوشش سقف پروفیل فلزی و پلیت کرکره ای کف سیمانی 
پنجره پروفیل فلزی بدون شیشه کف حیاط گاراژ خاکی می باشد و در گوشه شمال غربی گاراژ اطاق به مساحت حدود 
20 مترمربع با پوشش سقف تیر و تخته چوبی و درب و پنجره پروفیل فلزی و نصب شیشه و کف سیمانی  و بدنه گچ 
و خاک و در مجاورت سرویس بهداشتی  می باشد و دارای انشعابات برق 3 فاز می باشد و یک دهنه مغازه قید شده 
در صورتجلسه توقیف مورخ 95/4/2۸ متصل به گاراژ لیکن درب آن از سمت جاده )گذر( می باشد و دارای مساحت 
حدود49 مترمربع به انضمام بالکن در انتهای آن دارای مشخصات ساختمانی:دیوارها آجری باربر پوشش سقف تیرآهن 
و آجر )طاق ضربی( و کف سیمانی دیوارها آجری پالستر سیمان سیاه    درب ورودی پروفیل فلزی و ورق آهنی می 
باشد که ارزش کل پالک  مذکور با توجه به جمیع جهات فوق مبلغ 1/245/000/000 ریال برآورد گردیده و ارزش 4 دانگ 
مشاع سهم خوانده به مبلغ ۸30/000/000 ریال )225/33 مترمربع ( برآورد که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده 
است.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از فروش ازمورد مزایده به آدرس فوق دیدن نموده و جهت شرکت در مزایده 
و خرید در روز دوشنبه تاریخ 95/7/26 ساعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در خ نیکبخت-مجتمع اجرای احکام 
حقوقی و خانواده-طبقه اول-واحد یک حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.  

شماره: 191۸7/ م الف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان
آگهی مزایده ملک 

اجرای احکام شعبه ۸  دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده  کالسه   940157 اجرایی ۸ له خانم 
شیدا رستگار با وکالت آقای هوشنگ اسماعیلیان و علیه آقای مصطفی زارعی به خواسته مطالبه مهریه به میزان مبلغ 
2/367/721/702 ریال وجه نقد مهریه )که بابت دو سوم کل مهریه به درخواست وکیل محترم محکوم له ( و مبلغ 
15/06۸/06۸ ریال بابت هزینه دارسی و مبلغ 1/000/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 300/000 ریال هزینه نشرآگهی و 
مبلغ 50/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 45/1۸4/127 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق محکوم لها جلسه 
مزایده ای جهت فروش ملک زیر برگزار نماید:17 حبه  مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه مشاع از پالک 4۸99 فرعی 
از 4999 اصلی از بخش 5 ثبت اصفهان  واقع در اصفهان خیابان مرداویج خیابان فارابی جنوبی نبش کوچه  شماره 9 
طبقه اول کدپستی ۸16۸9۸۸551 که سه دانگ ملک مذکور متعلق به محکوم له  بوده و سه دانگ دیگر مورد ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 5/250/000/000 ریال قرار گرفته و به طرفین ابالغ شده و مصون از اعتراض مانده 
است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است.متقاضیان  می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک 
مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در روز یکشنبه به تاریخ 1395/07/27 ساعت 11:30 صبح در دفتر 
این اجرا واقع در خ نیکبخت-مجتمع اجرای احکام حقوقی -طبقه اول-واحد یک حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزبابی 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی  را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.  19193/م الفاجرای احکام شعبه۸ دادگاه خانواده اصفهان
))آگهی مزایده ((

اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه           
94003۸ ج1/له  خواهانها غالمعلی کریمی سوادجانی-ناهید کریمی سوادجانی-پریوش کریمی سوادجانی و خیرالنساء 
کریمی سوادجانی و علیه خواندگان علی کریمی سوادجانی –علی اکبر کریمی سوادجانی و محسن کریمی سواد جانی 
مبنی بر فروش ششدانگ پالک ثبتی 5000/2143 بخش 5 اصفهان به نشانی : آپادنا اول –خیابان باغ توت-کوچه 
هاشم زاده-بن بست یزدانی پالک4/3 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع کردیده است 
مورخه 1395/7/27 از ساعت ۸ الی ۸:30 صبح در محل این اجرا  طبقه چهارم –ساختمان اجرای احکام دادگستری-

خیابان نیکبخت جنب بیمه پارسیان برگزار نماید . در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی 
صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود.تا با تودیع 
10درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 217129021000۸نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان و ارائه 
فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع  و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت  برنده مزایده خواهد بود.نظریه کارشناسیملک متنازع فیه عبارت است از یک باب منزل مسکونی به شماره 
5000/2143 و به شماره ثبت 364۸3 دفتر 2۸6 صفحه 1۸3 بخش 5 ثبت اصفهان دارای 142/۸0 مترمربع عرصه  با 
حدود اربعه شماال به پالک ، شرقا به پالک،غربا قسمتی به پالک و قسمتی به بن بست می باشد دارای حدود 100 
مترمربع اعیانی مشتمل بر یک طبقه به انضمام زیرزمین احداثی با مشخصات دیوارهای باربر و سقفها تیرآهن و طاق 
ضربی-بدنه ها گچ و نقاشی-کف ها موزایئک – چهارچوب ها فلزی و دربهای داخلی چوبی دربها و پنجره های خارجی 
پروفیل – سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد  با عنایت 
به موارد فوق االشاره :موقعیت محل –متراژ-واقع بودن در انتهای بن بست و ورودی با عرض کم و جمیع عوامل موثر 
به ارزش ششدانگ محل مذکور شامل عرصه و عیان و اشتراکات منصوبه جمعا بمبلغ 3/500/000/000 لاير )سه میلیارد 

و پانصد میلیون ریال ( برآورد و اعالم می گردد.1956۸/م الفمدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

متن و حاشیه درآمد مجریان تلویزیون 
)قسمت دوم(

خاطرات سینماگران دهه  60 در راه است



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

همه می خواهیم فینالیست شویم سه شنبه  6  مهرماه   61395
ـــمـــاره  261 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

نیمکت نشینی افشین در استقالل 
 مهاجــم اســتقالل کــه بــا کلــی 
تیــم  ایــن  بــا  ســروصدا 
قــرارداد امضــا کــرد، بــا شــروع 
ــازی  ــت ب ــر فرص ــل کمت فص
اســت.  پیــدا کــرده  کــردن 
در  تنهــا  نــه  افشــین  آرش 
اســتقالل  اخیــر  بازی هــای 
جایــی در ترکیــب اصلــی ایــن تیــم نداشــته اســت، بلکــه 
در 4 بــازی اخیــر تیمــش، حتــی در لیســت 18 نفــره هــم 
حضــور نداشــته اســت تــا ایــن شــائبه بــه وجــود بیایــد که 
ــن  ــن بازیک ــت ای ــه فعالی ــی ب ــان تمایل ــا منصوری علیرض
نــدارد. در روزهایــی کــه آرش افشــین دورتــر از همیشــه از 
حتــی  می شــود  گفتــه  دارد،  قــرار  اصلــی  ترکیــب 
ــه  ــم ب ــوالد ه ــه ف ــر بازگشــتش ب ــی ب ــی مبن صحبت های
ــان  ــد منصوری ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه البت ــده ک ــود آم وج
ــل  ــه دلی ــین ب ــدارد. افش ــاره او ن ــی درب ــن تصمیم چنی
مشــکالت  البتــه  و  مــدت  طوالنــی  مصدومیــت 
ــوده  ــال دور ب ــطح اول فوتب ــا از س ــربازی اش مدت ه س
ــاره ایــن  ــدارد درب ــان دوســت ن اســت و در واقــع منصوری
بازیکــن ریســک کنــد. منصوریــان بــرای افشــین تمرینات 
ــا  ــن ب ــن بازیک ــا ای ــت ت ــه اس ــر گرفت ــژه ای را در نظ وی

آمادگی کامل به تمرینات استقالل برگردد.

 جشن 100 امتیازی برانکو 
جلوی چشمان دایی

پرســپولیس از زمــان حضــور برانکــو در فوتبــال ایــران 52 
ــت. در دوران  ــته اس ــمی داش ــه رس ــمی و نیم ــازی رس ب
حضــور برانکــو پرســپولیس در 6 بــازی پایانــی لیــگ 
چهاردهــم، در 4 بــازی لیــگ قهرمانــان آســیا، در 30 بــازی 
ــته، در  ــی گذش ــام حذف ــازی ج ــم، در 3 ب ــگ پانزده لی
ــازی  ــال و 7 ب ــل پارس ــن فص ــه بی ــار جانب ــت چه تورنمن

ــه اســت.  ــگ امســال حضــور یافت لی
ــو 2  ــا برانک ــگ ب ــی در لی ــازی ابتدای ــپولیس در 6 ب پرس
ــگ  ــازی لی ــت. در 4 ب ــت گرف ــاوی و 2 باخ ــرد، 2 مس ب
ــگ  ــت آورد. در لی ــه دس ــت ب ــرد و 2 باخ ــان 2 ب قهرمان
پارســال 16 بــرد 9 مســاوی و 5 باخــت، در مســابقات جام 
حذفــی 2 بــرد ویــک باخــت، در تورنمنــت چهــار جانبــه 1 
ــر د و 3 مســاوی  ــرد و 1 باخــت و در لیــگ امســال 4 ب ب

ــه دســت آورده اســت.  ب
 در مجمــوع برانکــو بــا پرســپولیس صاحــب 27 بــرد

ــا 95 امتیــاز در  14 مســاوی و 11 باخــت شــده اســت و ب
آســتانه 100 امتیــازی شــدن قــرار دارد. بــا احتمــال بــاالی 
ــد  ــازی شــدن، بای ــر قشــقایی شــیراز و 98 امتی ــرد براب ب
گفــت شــاگردان برانکــو در بــازی برابــر تیــم فوتبــال نفــت 

تهــران آمــاده 100 امتیــازی شــدن هســتند.

 اخراج مهاجم میلیاردی گسترش فوالد 
مهاجــم گســترش  ظاهــرا 
فــوالد بــه دلیــل عملکــرد 
اول  هفتــه   7 در  ضعیــف 
لیــگ برتــر از ایــن تیــم کنــار 
گذاشــته شــد. محمدرضــا 
ــه ای  ــا هزین ــه ب ــری ک خلعتب
از  فصــل  اول  میلیــاردی 
ســپاهان بــه گســترش فــوالد آمــد بــا گذشــت 7 هفتــه 
از بازی هــا هنــوز نتوانســته رضایــت کادر فنــی ایــن تیــم 
را جلــب کنــد و بــه همیــن دلیــل بــا نظــر مســئوالن ایــن 
باشــگاه فعــال حــق شــرکت در تمرینــات را نــدارد. زمانی 
کــه بــا خلعتبــری تمــاس گرفتیــم تــا جویــای صحــت 
ایــن خبــر شــویم، او بــه ایــن شــکل پاســخ خبرنــگار ما 
ــدارم و واکنشــی هــم نســبت  ــه ن را داد: قصــد مصاحب
ــا  ــه آذرنی ــم. البت ــان نمی ده ــران نش ــم مدی ــه تصمی ب
سرپرســت گســترش فــوالد هــم در گفت وگــو بــا ورزش 
ــن  ــاره ای ــی درب ــام حذف ــد از ج ــد بع ــا می کن 3 ادع
ــه دلیــل  بازیکــن تصمیم گیــری می شــود؛ خلعتبــری ب
بیمــاری مــادرش مرخصــی گرفتــه اســت و مــا بعــد از 
بــازی جــام حذفــی در مــورد او تصمیم گیــری می کنیــم. 
شــایعه اخــراج خلعتبــری در حالــی بــه راه افتاده اســت 
ــازاد  ــت م ــم در لیس ــته ه ــل گذش ــری فص ــه خلعتب ک
ــد ــراز کمالون ــاال ف ــت و ح ــرار گرف ــپاهان ق ــگاه س  باش

دومیــن ســرمربی لیــگ برتــری اســت کــه احتمــاال این 
مهاجم پرآوازه را از تیمش کنار می گذارد.

بهادر موالیی باید در کمیته انضباطی 
پاسخگو باشد

ــی  ــادر موالی ــت: به ــرداری گف ــیون وزنه ب ــس فدراس رئی
ــرده  ــرح ک ــه مط ــواردی را ک ــی م ــه انضباط ــد در کمیت بای
ــا  اســت، توضیــح بدهــد و در صــورت حاضــر نشــدن او ی

ــود. ــادر می ش ــی ص ــم غیاب ــده اش حک نماین
ــه جلســه  ــی ب ــادر موالی ــاره احضــار به ــی مــرادی درب  عل
کمیتــه انضباطــی بیــان کــرد: مــا بــه هیئــت وزنه بــرداری 
ــا  ــی ی ــادر موالی ــه به ــم ک ــالغ کردی ــدران اب ــتان مازن اس
ــوند  ــر ش ــی حاض ــه انضباط ــه کمیت ــده او در جلس  نماین
و دربــاره مــواردی کــه مطــرح کــرده اســت، توضیــح 
بدهــد. اگــر واقعــا فدراســیون قصــوری کــرده باشــد بایــد 
پاســخگو باشــد و در غیــر ایــن صــورت بــا موالیــی طبــق 

برخــورد می شــود.  آیین نامــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــرده، ای ــرح ک ــه او مط ــواردی ک ــی از م یک
کارشــناس صــدا و ســیما حقــوق بگیــر فدراســیون اســت 
و بایــد در ایــن مــورد توضیــح دهــد. در صورتــی کــه او یــا 
نماینــده اش در جلســه کمیتــه انضباطــی حاضــر نشــوند، 

ــود. ــادر می ش ــش ص ــی برای ــم غیاب حک

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

نقــش دروازه بان هــا در ورزش فوتبــال بــه حــدی 
دروازه بــان  کارشناســان  از  بســیاری  کــه  اســت 
خوشــبختانه  می داننــد.  تیــم  یــک  درصــد   50 را 
ــی  ــه یک ــای درج ــواره دروازه بان ه ــران هم ــال ای فوتب
ایــن زمینــه  را در اختیــار داشــته و دســت کم در 
بــه خصــوص در دیدارهــای ملــی کمتــر دغدغــه 
ــور  ــال کش ــر فوتب ــگ برت ــز لی ــال نی ــته ایم. امس داش
پــر از دروازه بان هــای شــش دانــگ اســت کــه باعــث 
ــک  ــرای پوشــیدن پیراهــن شــماره ی ــت ب شــده رقاب
ــزارش  ــن گ ــی حســابی ســخت باشــد. در ای ــم مل تی
قصــد داریــم تــا نگاهــی داشــته باشــیم بــه عملکــرد 

دروازه بان هــای لیــگ برتــر.
    علیرضا بیرانوند

گلــر لرســتانی پرسپولیســی ها پــس از چنــد بــازی در 
ــاز شــده دیــد. دیــدار برابــر ســپاهان دروازه خــود را ب

ــود  ــار دروازه خ ــک ب ــا ی ــل تنه ــازی قب ــه در 6 ب  او ک
را بازشــده دیــده بــود، در ایــن دیــدار بــرای دومین بــار 
ــوان  ــان عن ــا همچن ــف شــد؛ ام ــان حری اســیر بازیکن
ــا  کم گل تریــن دروازه را بــه نــام خــود زده اســت. او ب
میانگیــن زمانــی 315 دقیقــه، بهتریــن معــدل زمانــی 
بســته نگــه داشــتن دروازه را از آن خــود دارد؛ عــالوه 
ــازی نیــز کلیــن شــیت کــرده  ــد در 5 ب ــر آن، بیرانون ب

اســت و در ایــن قســمت هــم صدرنشــین اســت.
    محمدرضا اخباری

دروازه بــان جــوان تراکتــوری در ادامــه دو فصــل 
ــز درخشــان  ــر، در بازی هــای لیــگ شــانزدهم نی اخی
ظاهــر شــده اســت. اخبــاری در 4 بــازی از 7 دیــداری 
اســت، گلــی  ایســتاده  تیمــش  دروازه  درون  کــه 
دریافــت نکــرده تــا در رده دوم بیشــترین کلین شــیت 
ــازی  ــی کــه در ب ــا 4 گل ــاری ب کننده هــا بایســتد. اخب
ــن  ــته میانگی ــت، توانس ــرده اس ــت ک ــف دریاف مختل
زمانــی 157 دقیقــه را بــرای بســته نگهداشــتن دروازه 

خــود ثبــت کنــد.
    فرناندو ده خسوس

بهتریــن دروازه بــان لیــگ پانزدهــم کــه از جنــوب 
بــه شــمال غربــی ایــران عزیمــت کــرده اســت، ایــن 
ــا پیراهــن گســترش فــوالد در لیــگ حاضــر  روزهــا ب
می شــود. وی کــه لیــگ را خــوب آغــاز نکــرد، اکنــون 
بــه فــرم ایــده آل رســیده اســت و توانســته آرام 
ــدازد.  ــا بین ــر ســر زبان ه ــام خــود را ب ــاز هــم ن آرام ب
ــده  ــاز شــده دی ــار دروازه خــود را ب ــه 4 ب خســوس ک

ــده  ــیت ش ــن ش ــه کلی ــق ب ــازی موف ــت، در 3 ب اس
اســت. دروازه بــان برزیلــی گسترشــی ها هــر 157 
دقیقــه یــک بــار دروازه خــود را بــاز شــده دیــده اســت.

   الساندرو فیلیپ
ــای  ــان در بازی ه ــی پوش ــی نارنج ــان برزیل دروازه ب

لیــگ شــانزدهم توانســت عملکــرد کــم نوســانی 
داشــته باشــد. الســاندرو کــه در تمــام بازی هــای 
ســایپا بــه عنــوان دروازه بــان ثابــت بــه میــدان آمــد 
تاکنــون 5 بــار دروازه خــود را بــاز شــده دیــد و در یــک 

ــد.  ــن شــیت کن ــز توانســت کلی ــازی نی ب
الســاندرو بــا میانگیــن 119 دقیقــه بســته نگهداشــتن 
ــه جــا  دروازه خــود توانســته آمــار مناســبی از خــود ب

بگــذارد.
   حسن حوری

ــردی  ــانزدهم عملک ــگ ش ــه در لی ــا ک ــر آبادانی ه گل
ــه  ــازی هفت ــش گذاشــت، در ب ــه نمای ــاده ب ــوق الع ف
هفتــم نتوانســت در حــد انتظــار ظاهــر شــود و دروازه 
خــود را 3 بــار بــاز شــده دیــد. اتفاقــی کــه باعــث شــد 
آمــار ایــن گلــر باتجربــه خدشــه دار شــود. حــوری کــه 
در 3 بــازی دروازه خــود را بســته نگــه داشــت، تاکنــون 
7 بــار اســیر مهاجمــان حریــف شــده اســت. میانگیــن 
زمانــی بســته نگــه داشــتن دروازه ایــن دروازه بــان 90 

دقیقــه اســت.
   وحید طالب لو

گلــر ســابق اســتقاللی ها کــه اخیــرا بــه عضویــت تیــم 
فــوالد خوزســتان درآمــده اســت، در دو بــازی اخیــر از 
ــده در  ــق ش ــرده و موف ــت ک ــا حراس دروازه اهوازی ه

ــازی دروازه خــود را بســته نگــه دارد. هــر دو ب

 ارزیابی دروازه بان های لیگ برتر

سنگربانان فوتبال ایران

ــای  ــران صحبت ه ــال ای ــی فوتس ــم مل ــان تی کاپیت
ــل  ــی مقاب ــل و گلزن ــا برزی ــازی ب ــاره ب ــی درب جالب
ــدواری داشــت  ــراز امی ــرد و اب ــرح ک ــم مط ــن تی ای
ــه  ــود ب ــا صع ــان را ب ــد موفقیت هایش ــد رون بتوانن

ــد. محمــد کشــاورز  ــال ادامــه دهن فین
یکــی از ســتاره های فوتســال ایــران 
ســخت  بازی هــا  همــه  می گویــد: 
اســت؛ ولــی دیــدار برابــر برزیــل طــور 
ــاص  ــرایط خ ــون ش ــود؛ چ ــری ب  دیگ
و ویــژه ای داشــت کــه مــا در آن بــازی 
توانســتیم بــا تمرکــز زیــاد قهرمــان 
جهــان را متوقــف کنیــم و موجــب 

ــابقه  ــن آن مس ــر م ــه نظ ــویم؛ ب ــا ش ــگفتی دنی ش
ــل تیاگــو  ــه برزی ــم ب ــود. در لحظــه گل فوق العــاده ب
 دروازه بــان حریــف، تمــام راه هــا را بســته بــود 
و راهــی بــه غیــر از چیــپ زدن نداشــتم؛ خــدا هــم 
کمــک کــرد و زحمــات بچه هــا بــا گل مــن بــه 
ــت  ــرای شکس ــمان را ب ــام تالش ــید. تم ــه رس نتیج

روســیه بــه کار می گیریــم تــا بــه فینــال جــام 
ــم  ــان ه ــر و ذکرم ــه فک ــم؛ هم ــود کنی ــی صع جهان
همیــن اســت و امیدواریــم مــردم خــوب کشــورمان 
هــم مــا را دعــا کننــد و بداننــد همــه بچه هــا تمــام 

تالششــان را انجــام می دهنــد. 
ــان  ــن بازیکن ــو یکــی از بزرگ تری فالکائ
دنیاســت کــه بــرای مــن، اعضــای 
تیــم ملــی فوتســال ایــران و مــردم 
ــوده اســت؛  ــرام ب ــل احت کشــورمان قاب
در روزی کــه او ناراحــت بــود و مــا 
شــادی  داشــتیم  قصــد  خوشــحال، 
کنیــم  تقســیم  او  بــا  را   خودمــان 
ــی  ــای مل ــی از دنی ــد خداحافظ ــه قص و در روزی ک
ــرای او  ــی ب ــم خیل ــت ه ــس از شکس ــت و پ داش
ایــن مســئله ســخت تر بــود، می خواســتیم بــه 
یــک شــکل او را دلــداری بدهیــم؛ بچه هــای ایــران 
ــت  ــرد و باخ ــری از ب ــای مهم ت ــد چیزه ــت کردن ثاب
وجــود دارد و از ایــن موضــوع خوشــحال هســتیم.

محمد کشاورز:
همه می خواهیم فینالیست شویم

اظهــارات افشــارزاده در پاســخ بــه وزیــر ورزش حــاال 
ــرده  ــپولیس ک ــگاه پرس ــه باش ــز متوج ــیه هایی را نی حاش

ــت.  اس
پــس از اظهــارات جنجالــی وزیــر ورزش در خصــوص 

باشــگاه  مدیریتــی  و  مالــی  مســائل 
بهــرام  سرپرســتی  زمــان  در  اســتقالل 
تنــد  در جوابیــه ای  نیــز  وی  افشــارزاده، 
بی پاســخ  را  گــودرزی  صحبت هــای 
نگذاشــت. او در جــواب صحبت هــای وزیــر 
باشــگاه  ایــن  هزینه هــای   درخصــوص 
ــه  ــر را ب ــا پرســپولیس، وزی و مقایســه آن ب
پرسپولیســی بــودن محکــوم کــرد و اذعــان 

داشــت کــه هزینه هــای پرســپولیس و مبلــغ قــرارداد 
ــر نیســت. ــم از اســتقالل کمت ــن تی ــان ای بازیکن

 افشــارزاده در بخشــی از صحبت هایــش مدعــی بــود کــه 
شــائبه های بســیار زیــادی دربــاره رقم هــای بازیکنــان 
حســینی  جــالل  امیــری،  وحیــد  ماننــد  تیــم  ایــن 
ــان  ــی و رضایی ــاه، طارم ــد عالیش ــور، امی ــد، علی پ بیرانون

 و پــول رضایتنامــه گولــچ، طارمــی و رضاییــان وجــود دارد 
و ارقــام هزینه هــا و قــرارداد بازیکنــان پرســپولیس واقعــی 
نیســت. پــس از اظهــارات افشــارزاده کــه بــه نوعــی اتهــام 
بــه باشــگاه پرســپولیس و دخالــت در مســائل مالــی 
ایــن تیــم بــه حســاب می آیــد، جعفــر 
ــره پرســپولیس  کاشــانی رئیــس هیئت مدی
این بــاره  در  می دهــم  ترجیــح  گفــت: 
صحبتــی نکنــم و معتقــدم ســوءتفاهمی 
ــه  ــده ک ــود آم ــه وج ــزان ب ــن عزی ــن ای بی
در  کاشــانی  می شــود!  حــل  بــه زودی 
ادامــه صحبت هایــش گفــت: تــا تکلیــف 
مالکیــت ایــن دو باشــگاه مشــخص نشــود 
ــو ــدار خمارل ــز پن ــه نی ــن مشــکالت وجــود دارد. در ادام  ای

مدیــر روابــط عمومــی باشــگاه پرســپولیس گفــت: باشــگاه 
پرســپولیس قصــد اظهارنظــر و پاســخگویی بــه حرف هــای 
ــپولیس در  ــگاه پرس ــت باش ــدارد و سیاس ــازاده را ن افش
ــی  ــه کارهــای روزمــره و آت ــاره ســکوت و رســیدگی ب این ب

باشــگاه اســت.

حاشیه صحبت های وزیر ورزش ادامه دارد
واکنش باشگاه پرسپولیس به اظهارات افشارزاده

مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه درباره 
بیانیــه یحیــی گل محمــدی نظــری نــدارد، گفــت: 
ــی حســینی ســرمربی ذوب آهــن اســت   فعــال مجتب
و چــه بســا اگــر موفــق باشــد، ســرمربی باقــی بمانــد. 
ــا  ــدی ب ــی گل محم ــه یحی ــاره بیانی ــعید آذری درب س
بیــان مطلــب فــوق گفــت: مــن نظــری در ایــن ارتبــاط 
نــدارم. همــه چیــز از نظــر مــن تمــام شــده اســت. مــا 
کارمــان را بــا مجتبــی حســینی بــه عنــوان ســرمربی 
ایشــان  اختیــار  در  فنــی  و کار  می دهیــم  ادامــه 
اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی اســامی 
 مطــرح شــده بــرای ســرمربیگری ذوب آهــن شــایعه 
و گاه شــیطنت برخــی افــراد اســت، گفــت: حســینی 
فعــال کار فنــی تیــم را در اختیــار دارد و چــه بســا اگــر 

موفــق باشــد، ســرمربی تیــم شــود. 
ــا  ــه آی ــاره اینک ــن درب ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
شــرایط خاصــی بــرای ســرمربیگری حســینی تعییــن 
کــرده اســت یــا خیــر، گفــت: هیــچ شــرایطی نیســت. 
مــا از حســینی خواســتیم بــا قــدرت بــه کارش ادامــه 
ــر  ــی فک ــائل فن ــز مس ــزی ج ــچ چی ــه هی ــد و ب بده

نکنــد. 
حواشــی  شــدن  بیشــتر  احتمــال  دربــاره  آذری 
ذوب آهــن بــا شــرایط پیــش آمــده، تاکیــد کــرد: مــا به 
ــه  ــا ک ــرایط م ــم. ش ــور کرده ای ــا عب ــی از بحران ه خوب
دیگــر بدتــر از روز اولــی نمی شــود کــه تیــم را تحویــل 
ــار  ــط یکب ــتیم. فق ــزی نیس ــران چی ــا نگ ــم. م گرفتی

ــای  ــدن گزینه ه ــرح ش ــم مط ــد کن ــد تاکی ــر بای دیگ
ســرمربیگری بــرای ذوب آهــن گمانه زنــی اســت؛ 
در حالــی کــه مجتبــی حســینی فرمانــده مقتــدر 
ذوب آهــن اســت و کارش را در تیــم انجــام می دهــد. 
ــن  ــی ذوب آه ــام حذف ــدار ج ــه دی ــاره ب ــا اش وی ب
تاکیــد کــرد: مــا بایــد در بوشــهر بــه مصــاف شــهرداری 
ــت و  ــرجی اس ــهر ش ــوای بوش ــم. ه ــم بروی ــن تی ای
ــان  ــد. از بازیکن ــت کن ــا را اذی ــم م ــت تی ــن اس ممک
ــر  ــازی ظاه ــن ب ــد در ای ــه و قدرتمن ــتیم مردان خواس
ــن  ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــل ذوب آه ــر عام ــوند. مدی ش
ــر ایجــاد شــده در  ــر تغیی ــران تأثی ــا نگ ــه آی ســوال ک
کادر فنــی بــر عملکــرد بازیکنــان نیســتید، گفــت: مــا 
نگــران چیــزی نیســتیم. حمایــت کارخانــه هــم پشــت 
ســر ماســت. بازیکنــان هــم می داننــد کــه بــا باشــگاه 
قــرارداد دارنــد و بــا قــدرت کارشــان را انجــام خواهنــد 
داد. آذری در پایــان گفــت: یحیــی گل محمــدی بــرای 
ذوب آهــن زحمــت زیــادی کشــید کــه از او بــه خاطــر 
ــی  ــن مرب ــم ای ــم. امیدواری ــش تشــکر می کنی زحمات

ــق باشــد. ــه راه موف در ادام

فوتبــال  مربیــان  و  باشــگاه ها  انتقــاد  مهم تریــن 
ــل  ــه دلی ــی روش ب ــوس ک ــا از کارل ــن روزه ــران ای ای
تعطیلی هــای زیــاد لیــگ بــا برنامــه ایــن مربــی اســت. 
در واقــع تعطیلی هایــی کــه بــه درخواســت کــی روش در 
لیــگ انجــام شــده، امــروز عامــل انتقادهــا از ایــن مربی 
پرتغالــی اســت و فشــار زیــادی بــه او وارد مــی آورد؛ امــا 
بــه نظــر می رســد ایــن انتقادهــا هــم چنــدان مســتند 
و حســاب شــده و دقیــق نیســت و جواب هــای کامــال 

قانــع کننــده ای بــرای آن وجــود دارد.
    باشگاه ها تعطیالت را پذیرفته بودند

ســندی وجــود دارد کــه همــه 16 مدیــر باشــگاه فوتبــال 
ایــران آن را امضــا کرده انــد. طبــق ایــن ســند 16 باشــگاه 
برنامــه تعطیــالت درخواســتی کــی روش را امضــا و آن 
ــه  ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــروز ب ــه ام ــد. آنچ را پذیرفته ان
ــان  ــگ از ســوی برخــی باشــگاه ها و مربی ــی لی تعطیل
دیــده می شــود بــا اســتناد بــه آن امضاهــا نوعــی دبــه 
درآوردن محســوب می شــود و نشــان از آن دارد کــه 

ــرای  ــزی ب ــران برنامه ری ــگ ای ــان لی ــران و مربی مدی
ــال  ــرای س ــد ب ــد و نمی توانن ــدی نمی گیرن ــده را ج آین
آینــده باشگاهشــان برنامه ریــزی کننــد و ســندهایی کــه 
امضــا می کننــد از دیــد خودشــان هــم چنــدان معتبــر 
ــزی کــه  ــه چی ــده ب نیســت و ممکــن اســت ســال آین

ــد. ــراض کنن ــد اعت ــا کرده ان ــان امض خودش
 ایــن وقتــی بیشــتر مهــم می شــود کــه ببینیــم تقریبــا 
همــه مربیــان ســال گذشــته امســال در لیــگ حضــور 
دارنــد و مربــی هســتند و نمی تــوان گفــت آن امضاهــا 
بــا مدیرانــی بــه غیــر از ایــن مربیــان امضــا شــده اند.

    تعطیالت در کشورهای رقیب
ــه  ــت: دو هفت ــن اس ــارات ای ــای ام ــه تعطیلی ه برنام
ــار  ــاره چه ــت روزه، دوب ــی بیس ــپس تعطیل ــگ، س لی
هفتــه بــازی در لیــگ و بیســت روز تعطیلــی در لیــگ. 
برنامــه قطــر درســت شــبیه بــه امــارات اســت بــا ایــن 
ــم  ــرای مســابقات تی ــه تعطیلی هــای آخــر ب ــاوت ک تف

ــت. ــی 14 روز اس مل

ــزاری  ــس از برگ ــت: پ ــن اس ــم چنی ــن ه ــه چی  برنام
مســابقه هفتــه 26، 19 روز لیــگ چیــن بــرای تیــم ملــی 
ایــن کشــور تعطیــل اســت و در 30 اکتبــر هــم کال لیــگ 
ــد.  ــی آن می دهن ــه مرب ــی را ب ــم مل ــده و تی ــام ش تم
ــم  ــه ه ــدت شــبیه ب ــه ش ــم ب ــره ه ــن و ک ــه ژاپ  برنام
و شــبیه بــه چیــن اســت؛ بــه گونــه ای کــه کــره هفتــه 
33 را در روز دوم اکتبــر، یعنــی 11 مهــر انجــام می دهــد 
و بعــد لیــگ کال تمــام می شــود و بازیکنــان در خدمــت 
ــس از دو  ــم پ ــا ه ــی هســتند. ژاپنی ه ــم مل ــی تی مرب
ــتند  ــل هس ــت روز تعطی ــگ بیس ــازی در لی ــه ب  هفت
و ســپس ســه هفتــه پایانــی را فشــرده برگــزار می کننــد 
و در نهایــت لیــگ تمــام شــده و بازیکنــان را بــه مربــی 
ــخ تعطیلی هــای  ــه تاری ــی ب ــد. وقت ــی می دهن ــم مل تی
ــا در  ــم کــه رقب ــاد می آوری ــه ی ــم و ب ــگاه می کنی ــا ن رقب
ــر  ــای صاف ت ــر و زمین ه ــان بزرگت ــان مربی  لیگ هایش
و جــام بیشــتر دارنــد، متوجــه می شــویم کــه انتقــادی 

بــه کــی روش وارد نیســت.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
همه چیز درباره گل محمدی تمام شده است

باشگاه هایی که تعطیالت لیگ را امضا کردند و حاال اعتراض می کنند

پیام تبریک
جناب آقای مهندس محسن نیرومند

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت سرپرستی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان را  تبریک عرض 
روابط عمومی روزنامه کیمیای وطنمی نماییم.

شرکت آب و فاضالب روستائی استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمین به ریال(

مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردیف

1

خرید و حمل و تخلیه تعداد 20000 عدد 
کنتور آب )19400 عدد کنتور 1/2 و 500 

عدد کنتور 3/4(
خشک و نیمه خشک - 100 عدد کنتور 
1/2 با قابلیت ارسال اطالعات از راه دور  

95 - 915

کلیه تولیدکنندگان 
واجد صالحیت

14.245.000.000712.250.000

2
قرائت کنتور و توزیع قبض در کلیه 

روستاهای تابعه شهرستان های استان 
اصفهان 916 - 95

شرکت های دارای 
صالحیت کد 

شماره 4 از وزارت 
کار و تعاون و رفاه 

اجتماعی 

13.851.216.756693.000.000

* محل دریافت اسناد مناقصه:
اداره حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان واقع در میدان جهاد

* محل تحویل پاکات فنی بازرگانی و پیشنهاد قیمت:
دبیرخانه شرکت آبفار اصفهان

تلفن: 32363066      دور نگار:  32369023
* تاریخ فروش اسناد:

از تاریخ 06 / 07 / 95 لغایت 13 / 07 / 95 
* آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات:

ساعت 14:00 مورخ 27 / 07 / 95 
*تاریخ گشایش پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( و پاکت ب )اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی( مناقصه ردیف یک 

آگهی روز چهارشنبه مورخ 28 / 07 / 95 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شرکت و تاریخ گشایش پاکت ج )پیشنهاد 
مالی( در جلسه گشایش پاکتهای الف و ب  اعالم خواهد شد.

* تاریخ گشایش پاکتهای الف و ب و ج مناقصه ردیف 2 آگهی در مورخ 28 / 07 / 95 ساعت 10 صبح می باشد.
ضمنا آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.Abfar - isfahan.ir و سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به 
نشانی http://tender.nww.co.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

کت  آب و فاضالب استان  �ش
اصفهان  )سهامی خاص( آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 915 - 95 و مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 916 - 95

5384 م الف



7اجتماعی سه شنبه  6 مهرماه   1395
ـــمـــاره 261 ســـــال دوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

حتمــا شــما هــم ایــن مثــل معــروف کــه »عقــد دخترعمــو 
ــت کم  ــت« را دس ــده اس ــته ش ــمان بس ــرعمو در آس و پس
ــد در کشــور مــا  ــی هــر چن ــار شــنیده اید. ازدواج فامیل یک ب
مرســوم نیســت، امــا بــر اســاس پژوهش هــای انجام شــده 
ــه  ــرد. ب ــر می گی ــای کشــور را درب حــدود 7 درصــد ازدواج ه
ــده  ــن پدی ــار ای ــوان از کن ــادگی نمی ت ــه س ــل ب ــن دلی همی
ــود  ــه خ ــم ب ــی داری ــا نگاه ــزارش م ــن گ ــرد. در ای ــور ک عب
ــن  ــب ای ــا و معای ــن مزای ــی و همچنی ــده ازدواج فامیل پدی

ــوع ازدواج. ن
    ازدواج فامیلی

ازدواج خویشــاوندی پدیــده ای اســت کــه عمیقــا ریشــه در 
فرهنــگ بعضــی جوامــع دارد. ایــن شــیوه ازدواج در مردمــان 
ــت  ــا محبوبی ــمال آفریق ــد و ش ــوب هن ــیا، جن ــرب آس غ
ــامل  ــا را ش ــد از ازدواج ه ــدود ۵۰-۲۰ درص ــادی دارد و ح زی
ــی  ــن کل ــه، میانگی ــک مطالع ــز در ی ــران نی ــود. در ای می ش
ازدواج هــای فامیلــی حــدود ۳۸/۶ درصــد تخمیــن زده 
ــه  ــوام درج ــن اق ــکل آن ازدواج بی ــایع ترین ش ــده و ش ش
ــرعمو و…  ــرخاله و دخترعمو-پس ــل دخترخاله-پس اول مث
ــن  ــف ای ــای مختل ــیوع و مدل ه ــی در ش ــت. تفاوت های اس
نــوع ازدواج بــر اســاس مســائل قومــی، مذهبــی، نــژادی و 
ــراد  ــودن اف ــا ســنی ب ــی و حتــی شــیعه ی ــه جغرافیای ناحی
ــای  ــادی از ازدواج ه ــد زی ــه درص ــب اینک ــود دارد و جال وج

فامیلــی در بخــش مرفــه جامعــه دیــده می شــود؛ امــا ایــن 
ــه در ســال  ــه طــوری ک ــی دارد؛ ب ازدواج هــا مشــکالتی در پ
۲۰۱۰ میــالدی در ۲۵ ایالــت آمریــکا ازدواج خویشــاوندی 
درجــه اول بــه علــت شــیوع نقایــص و ناهنجاری هــای 
ــرایط  ــت ش ــر تح ــت دیگ ــد و در ۶ ایال ــع ش ــی من ژنتیک
ــا  ــن ی ــی از طرفی ــی یک ــا نازای ــاد ی ــن زی ــل س ــی مث خاص
هــر دو یــا ارائــه گواهــی مشــاوره ازدواج معتبــر اجــازه انجــام 
آن داده شــد. حتــی در بعضــی مناطــق اجــازه یــک ازدواج 
فامیلــی در خانــواده صــادر می شــود، امــا از ازدواج فامیلــی 

ــد. ــری می کنن ــواده جلوگی ــان خان دوم در هم
    مزایا

ثبــات  داده  نشــان  مطالعــات جامعه شــناختی  بعضــی 
زندگــی زناشــویی در ازدواج هــای فامیلــی به دلیل ســازگاری 
و همخوانــی بیشــتر بیــن همســران و خانواده هایشــان 
ــت  ــت رف ــه عل ــل ب ــراد فامی ــن اف ــت. همچنی ــتر اس بیش
 و آمــد و معاشــرت بیشــتر بــا یکدیگــر شــناخت بهتــر 
و بیشــتری از اخــالق، اعمــال و رفتــار هــم دارنــد و همیــن 
ــت ازدواج  ــب جه ــه مناس ــاب گزین ــال انتخ ــناخت احتم  ش
نگرانــی  همــواره  کــه  آنجــا  از  می دهــد.  افزایــش   را 
و دغدغه هایــی بــرای زنــان دربــاره عــدم تأمیــن و حمایــت 
آن هــا از لحــاظ مســائل مالــی و ســالمت در زندگــی 

ــد ازدواج خویشــاوندی پشــتوانه  ــان می کنن وجــود دارد، گم
ــرای  ــه ب ــود در جامع ــن موج ــه قوانی ــری نســبت ب محکم ت

ــت. ــوق آن هاس ــاع از حق ــت و دف ــظ وضعی حف
    معایب

خانواده هــا  دخالــت  امــکان  پژوهشــگران  گفتــه  بــه 
از  بیشــتر  مراتــب  بــه  فامیلــی  ازدواج  در  اطرافیــان  و 

ــالمت  ــت و س ــان بهداش ــت. مراقب ــر اس ــای دیگ  ازدواج ه
و متخصصــان علــم ژنتیــک، خطــر بیماری هــای مــادرزادی 
انتقال یافتــه بــه فرزنــدان را در مقابــل تمــام مزایــای بالقــوه 
ــدی  ــم و ج ــی، مه ــای فامیل ــادی ازدواج ه اجتماعی-اقتص
قلمــداد می کننــد و در خصــوص آن هشــدار می دهنــد. 
در ازدواج هــای فامیلــی در مقایســه بــا ســایر ازدواج هــا 
ــد کمــی بیشــتر اســت و میــزان ســقط  ــاروری و تول ــرخ ب ن
تفــاوت بــارزی نــدارد. مرده زایــی و مــرگ نــوزاد از جمعیــت 
عمومــی بیشــتر و شــیوع نقایــص حیــن تولــد حــدود ۲-۳ 
درصــد بیشــتر از نــوزادان حاصــل از ازدواج غیرفامیلــی 
اســت. هرچنــد شــاید ایــن تفــاوت درصــدی انــدک باشــد 
امــا بــا احتســاب آمــار موالیــد ســاالنه عــدد جالــب  توجهــی 
ــی  ــی عقب ماندگ ــندروم داون )نوع ــد. س ــت می آی ــه دس ب
ذهنــی( در ازدواج خویشــاوندی بســیار شــایع تر اســت. 
 آمــار نشــان می دهــد احتمــال تولــد کــودکان معلــول

ناقــص و مبتــال بــه نابینایــی و ناشــنوایی، اختــالالت خونــی 
 و ناهنجاری هــای اســتخوانی، صــرع، اختــالالت ذهنــی 
ــی  ــای فامیل ــد در ازدواج ه ــی رش ــری و عقب ماندگ و یادگی
بیشــتر اســت. هــر چنــد همــه ایــن نــوع بیماری هــا در حــد 
احتمــال اســت، امــا توصیــه می شــود قبــل از ازدواج فامیلــی 
ــد ایــن  تمــام تســت های ژنتیــک را انجــام دهیــد. هــر چن
ــت  ــق اس ــا دقی ــد، ام ــت باش ــد صددرس ــت ها نمی توان تس
ــی  ــای ژنتیک ــروز بیماری ه ــد از ب ــادی می توان ــا حــد زی و ت

جلوگیــری کنــد.

اما و اگرهای ازدواج فامیلی

810 کشته نتیجه تصادفات در شهریورماه
پلیــس  رئیــس  جانشــین 
راهنمائــی و رانندگــی گفــت کــه 
شــهریورماه  مســافرت های  در 
امســال، ۸۱۰ نفــر از مــردم در 
تصادفــات جــاده ای کشــور جان 
باختنــد. ســردار موســی امیــری 
ــته ۳  ــداد کش ــن تع ــزود: ای  اف

و ۶ دهم نسبت به شهریور پارسال افزایش دارد. 
وی آمــار زخمی هــای ســوانح رانندگــی در شــهریورماه ســال 
جــاری را ۱۸ هــزار و ۶۰۰ نفــر اعــالم کــرد. ســردار امیــری گفت 
ــزار  ــش از ۱۵ ه ــوع بی ــال در مجم ــهریورماه امس ــه در ش  ک

و ۲۵۰ فقره تصادف در جاده های کشور ثبت شد. 
ــه  ــر اســاس بررســی های صورت گرفت ــا اعــالم اینکــه ب وی ب
ــاه  ــن م ــج ســال گذشــته پرتلفات تری شــهریور امســال در پن
کشــور بــوده اســت، افــزود: البتــه امســال بــه علــت شــرایط 
مناســب آب و هوایــی، آمــار ســفرها نیــز در کشــور افزایــش 

داشــته اســت. 
جانشــین رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا بیــان اینکــه 
یکــی  برون شــهری  تصادفــات  در  مازنــدران  جاده هــای 
بــود،  در شــهریورماه  جاده هــای کشــور  پرتلفات تریــن  از 
گفــت: اســتان های گلســتان، کرمــان و کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــای  ــی از تصادف ه ــات ناش ــزان تلف ــدی می ــه بع ــز در رتب نی
برون شــهری قــرار دارنــد. وی افــزود: در حــوزه تصادف هــای 
ــزگان  ــن و هرم ــارس، قزوی ــز اســتان های ف درون شــهری نی

ــتند. ــات را داش ــوانح و تلف ــترین س ــب بیش ــه ترتی ب

 فروشگاه مواد غذایی غیربهداشتی
 در کاشان تعطیل شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان از تعطیلی 
ــر داد.  ــی غیربهداشــتی در کاشــان خب ــواد غذای فروشــگاه م
ــر ســید علیرضــا مروجــی گفــت: کارشناســان بهداشــت  دکت
ــده  ــایی و پرون ــور را شناس ــگاه مذک ــگاه فروش ــط دانش محی

ــد.  ــه مراجــع قضایــی ارســال کردن ــرده را ب نامب
ــق  ــف مطاب ــب متخل ــل کس ــه مح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــواد خوردن ــاده ۱۳ م ــون م ــا قان  ب
ــزود:  ــد، اف ــل ش ــه تعطی ــک هفت ــدت ی ــه م ــتی، ب و بهداش
ــرح  ــا )ط ــدید فعالیت ه ــرح تش ــتای ط ــدام در راس ــن اق ای
ضربــت( از فروشــگاه های عرضــه مــواد غذایــی صــورت 

ــت.  گرف
دکتــر مروجــی در پایــان از کلیــه همشــهریان محتــرم تقاضــا 
کــرد در صــورت مشــاهده نواقــص بهداشــتی بــا ســامانه ۱9۰ 
بهداشــت ســتاد فوریت هــای ســالمت محیــط دانشــگاه 

تمــاس حاصــل کننــد.

اخبار کوتاه

 تکلیف تعطیلی 2 هفته ای مدارس 
مشخص نیست

وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره 
محیــط  ســازمان  پیشــنهاد 
کاهــش  بــر  مبنــی  زیســت 
ســاعت یــا تعطیلــی مــدارس در 
ــه علــت آلودگــی  فصــل پاییــز ب
ــی  ــت تعطیل ــت: وضعی ــوا گف ه
ــز  ــدارس در پایی ــه ای م دو هفت
هنــوز مشــخص نیســت. علی اصغــر فانــی در این بــاره افــزود: 
تعطیلــی دو هفتــه ای مــدارس، یــک پیشــنهاد اســت و بایــد 
یــک کمیتــه مشــترکی برگــزار شــود تــا در ایــن کمیتــه 
مشــترک امــکان اجرایــی شــدن ایــن مســئله را بررســی کنیــم 
و هــر زمــان بــه نتیجــه رســیدیم، اعــالم می کنیــم. وی پیــش 
ــاره ایــن پیشــنهاد گفتــه بــود: مــا نمی توانیــم بــه  از ایــن درب
طــور شــناور مدارســمان را تعطیــل کنیــم. اینکــه در چــه 
ــت؛  ــات اس ــد، از ابهام ــوا رخ می ده ــی ه ــی وارونگ تاریخ های
امــا مــا اســتقبال می کنیــم و در کمیتــه مشــترکی بــا محیــط 
ســالمت  زیــرا  می کنیــم؛  بررســی  را  موضــوع  زیســت 
دانش آمــوزان بــرای مــا مهــم اســت. فانــی ادامــه داده بــود: 
از ســوی دیگــر ۱۰ درصــد مــدارس مــا در کل کشــور دو شــیفته 
ــم  ــر دهی ــدارس را تغیی ــم ســاعات م ــر بخواهی  هســتند و اگ
ــی  ــاد مختلف ــود. کار ابع ــه وارد می ش ــوزان لطم ــه دانش آم ب

دارد و خیلی ساده نیست.

مهم ترین خواسته بحق مردم از پلیس
ســردار حســین اشــتری، فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه امنیــت مهم تریــن خواســته بحــق مــردم از پلیــس 
بــه شــمار مــی رود، اظهــار داشــت: مــردم پشــتیبانان واقعــی 

پلیــس در تأمیــن امنیــت پایــدار در کشــور هســتند. 
ــام  ــع عظ ــری از مراج ــت هللا مظاه ــا آی ــدار ب ــتری در دی اش
تقلیــد و رئیــس حــوزه علیمــه اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: 
ــور  ــرای کش ــی ب ــته، برکت ــون برجس ــا و روحانی ــود علم وج
ــی  ــا در تمام ــود آن ه ــه از وج ــی رود ک ــمار م ــه ش ــردم ب و م

می شــویم.  بهره منــد  محولــه  مأموریت هــای 
 وی بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه گرامیداشــت نیــروی انتظامــی

گفــت: هــر ســاله در طــول هفتــه ناجــا برنامه هــای متعــددی 
ــی شــده  ــد پیش بین ــا علمــا و مراجــع تقلی ــدار ب ــه دی از جمل

کــه از محضــر آن هــا بهــره کافــی و وافــی می بریــم. 
زیــاد  حجــم  ادامــه  در  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــن  ــردم از ای ــاد م ــات زی ــده و توقع ــای محول ش مأموریت ه
ــزار  ــش از ۸ ه ــود بی ــا وج ــت: ب ــد و گف ــادآور ش ــرو را ی نی
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــورهای همســایه و همجــوار کــه 
تأمیــن امنیــت آن هــا وظیفــه ســنگینی اســت، خوشــبختانه 
ــازیم. ــق س ــم را محق ــن مه ــوان ای ــام ت ــا تم ــته ایم ب توانس

اخبار کوتاه

ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتی ب ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــی  ــور زندگ ــالمند در کش ــزار س ــون و ۲۰۰ ه ــر 4 میلی حاض
ســالمندان  میــزان   ،۱4۳۰ ســال  تــا  می کننــد، گفــت: 
ــد.  ــور می رس ــت کش ــد جمعی ــدود ۲۵ درص ــه ح ــور ب کش
ــه  ــه ب ــری ک ــت خب ــی در نشس ــنی بندپ ــیروان محس انوش

مناســبت هفتــه ملــی ســالمند برگــزار شــد، 
ــداد  ــش تع ــه افزای ــد رو ب ــه رون ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــای اخی ــی دهه ه ــور ط ــالمندان در کش س
افــزود: در حالــی کــه در ســال ۱۳۵۵ تنهــا ۳ 
درصــد جمعیــت کشــور را ســالمندان تشــکیل 
ــه بیــش  ــد، ایــن آمــار در ســال 9۰ ب می دادن

ــت.  ــیده اس ــد رس از ۸ درص
ــزان  ــود می ــی می ش ــه داد: پیش بین وی ادام

ــت  ــد جمعی ــه ۱۰ درص ــال ۱4۰4 ب ــا س ــور ت ــالمندان کش س
ــور  ــت کش ــد جمعی ــدود ۲۵ درص ــه ح ــال ۱4۳۰ ب ــا س و ت
برســد. محســنی بندپــی بــا بیــان اینکــه کشــور می توانــد از 
ــدار  ــه توســعه پای ــوان و ظرفیــت ســالمندان در رســیدن ب ت
اســتفاده کنــد، تأکیــد کــرد: ســالمندان می تواننــد در مســائل 
اجتماعــی و سیاســی مــورد بهره بــرداری مثبــت قــرار گیرنــد؛ 

ــیاری  ــای بس ــته تفاوت ه ــا گذش ــروز ب ــالمندان ام ــرا س زی
دارنــد. ســالمندان کشــور ظرفیــت و اســتعداد فراوانــی دارنــد 
اجتماعــی   و شــاخص ها نشــان می دهــد حمایت هــای 
و ســطح بهداشــتی ســالمندان افزایــش یافتــه اســت. 
ــوت  ــه اجــرای پایل ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان بهزیســتی ب
بــه  ذهــاب  و  ایــاب  »پرداخــت  طــرح 
ســالمندان« گفــت: برنامــه تغییــر ســبک 
زندگــی و مهارت هــای ســالمندان بــا همــکاری 
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت 
ــالمند در ۱۰  ــزار زن س ــرای 4۵ ه ــوری ب جمه
ــنی  ــت. محس ــده اس ــی ش ــتان پیش بین اس
ــاری  ــف اعتب ــزود: در ســال 9۵ ردی ــی اف بندپ
خــاص بــرای ســالمندی در نظــر گرفتــه شــد 
ــالمندان  ــژه س ــی وی ــای حمایت ــتان، طرح ه ــن اس  و چندی
را اجرایــی کردنــد. وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی بنیــاد 
فرزانــگان در اســتان های کشــور گفــت: ایــن بنیــاد، رســیدگی 
انجــام می دهــد. همچنیــن  را   بــه مســائل ســالمندان 
در قالــب تفاهم نامه هایــی، ترویــج دوره طــب ســالمندی در 

مؤسســات آموزشــی برنامه ریــزی شــده اســت.

افزایش دو برابری سالمندان تا سال ۱۴۳۰

دکتــر ســید علــی مرعشــی، رئیــس مرکــز پزشــکی 
ــتانه  ــر، در آس ــالل احم ــت ه ــارت جمعی ــج و زی ح
ــه  ــی ک ــاره خدمات فرارســیدن محــرم حســینی، درب
 در عتبــات عالیــات بــه زائــران ارائــه می شــود 
ــم  ــداری ه ــتری و نگه ــات بس ــا خدم ــه آی و اینک

ــت:  ــر، گف ــا خی ــود دارد ی ــا وج در آنج
ــتری  ــز بس ــات مرک ــا در عتب ــر؛ م خی
صــورت  بــه   خدمــات  و  نداریــم 
ارائــه می شــود. خدمــات  ســرپایی 
بیمارســتان های  از  هــم  را  بســتری 

می کنیــم.  دریافــت  عــراق 
مرعشــی در زمینــه برنامه هــای جدیــد 
ــالل  ــارت ه ــج و زی ــکی ح ــز پزش مرک

ــا ســال گذشــته  ــار کــرد: م احمــر در ســال 9۵ اظه
ــادر  ــال ۱۱ چ ــا کرب ــف ت ــیر نج ــن و در مس در اربعی
کوچــک برپــا کردیــم؛ امــا امســال می خواهیــم 
کیفیــت خدمــات را افزایــش داده و تعــداد چادرهــا 
ــات در  ــاس خدم ــن اس ــر ای ــم. ب ــش دهی را کاه
چادرهــای بزرگ تــر و بــا امکانــات بیشــتر در ۵ 

ــن راه  ــته بی ــال گذش ــود. در س ــه می ش ــه ارائ نقط
نجــف تــا کربــال در انتقــال زائــران مصــدوم و بیمــار 
بــه داخــل کشــور بــا کمبــود آمبوالنــس اتوبوســی در 
ــال  ــا امس ــم؛ ام ــه بودی ــراق مواج ــاک ع ــل خ داخ
تعــداد اتوبــوس آمبوالنس هــا را بــه ۶ دســتگاه 
ــه  ــا توج ــن ب ــم. همچنی ــش دادی افزای
ــه«  ــات در »حل ــاد تصادف ــداد زی ــه تع ب
امســال دو اتوبــوس آمبوالنــس را در 
ــک  ــم؛ ی ــتقر می کنی ــه مس ــن منطق ای
»دیوانیــه«  در  آمبوالنســی   اتوبــوس 
و یــک بیمارســتان صحرایــی در »کــود« 

مســتقر خواهــد شــد. 
ــارت  ــز پزشــکی حــج و زی ــس مرک رئی
جمعیــت هــالل احمــر ادامــه داد: در عیــن حــال در 
ســال گذشــته مســیرهای پیــاده روی کمتــر بــود؛ امــا 
ــتانداری  ــا اس ــی ب ــاال هماهنگ ــن ح ــال از همی امس
»امــاره« در عــراق بــرای پیش بینــی و جانمایــی 
ــه  ــوده ک ــی ب ــر کارهای ــران از دیگ ــانی زائ خدمت رس

انجــام شــده اســت.

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به خواسته  : صادق شجاعی   به طرفیت خوانده  دادخواستی  فاخری  احمدی  : سید علی  خواهان 
مطالبه وجه سفته  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 کالسه پرونده 
9۵۰99۸۳7۵9۲۰۰4۸۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۸/۱۱ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۶۵۲/م الف به تاریخ 9۵/۰۶/۱۱
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

به  سند   انتقال  خواسته  به  دادخواستی  هادی  حمیدرضا  آقای  وکالت  با  عقیلی  بهرام  سید  آقای 
طرفیت مریم نیل پور- علیرضا احمدی- جعفز احمدی- و صدیقه طالب به این شورا تسلیم که به 
کالسه 9۵/۲94 ثبت و برای روز 9۵/۰۸/۱7 و ساعت ۰4:۳۰ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  لذا حسب  باشد،  المکان می  اینکه خوانده مجهول  به 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۶۵۰/م الف به تاریخ 9۵/۰۶/۲9
آگهی حصر وراثت

آقای رمضانعلی رنجکش آدر منابادی دارای شناسنامه شماره ۲۰9۵ به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   ۱ ح  ش   ۳7۳/9۵
داده که شادروان علی اکبر رنجکش آدر منابادی بشناسنامه ۱۶4۰ در تاریخ ۱۳94/۰۶/۱7  اقامتگاه 
به:۱-عباسعلی ش.ش  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی 
 )۵(  ۵۰ ش.ش  حسن   )4(  ۵۳۰ ش.ش  حسینعلی   )۳(  ۲۰9۵ ش.ش  رمضانعلی   )۲(  ۱۵
 ۳۶ ش.ش  فاطمه   )۸(  ۵7 ش.ش  بتول   )7(  9۲۸ ش.ش  زهره   )  ۶(  ۱۲۰۰ ش.ش  عصمت  
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  اکبر  علی  فرزند  آدرمنابادی  رنجکش  همگی 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 
خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۶۵۵/م الف به تاریخ 9۵/۰7/۰۳
آگهی حصر وراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۱۲۰4 شماره  شناسنامه  دارای  منابادی  آدر  رنجکش  علیرضا  آقای 
۳74/9۵ ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رمضان رنجکش آدرمنابادی بشناسنامه 7۰۸ در تاریخ ۱۳7۳/۱۱/۰4  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-حسین رنجکش آدرمنابادی فرزند 
آدرمنابادی فرزند رمضان ش.ش 4۵ )فرزندان متوفی(  رقیه رنجکش  رمضان ش.ش ۱۶4۱ )۲( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۶۵4/م الف به تاریخ 9۵/۰7/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

به  طالق  خواسته  به  بابائی   اله  روح   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  معتمدی  رقیه   : خواهان 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 
9۵۰99۸۳7۵۱۳۰۰۳9۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۸/۲۳ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۶۵۲/م الف به تاریخ 9۵/۰7/۰۳

دادنامه
کالسه 94۰۸۲4    شماره دادنامه :۱۸7    مورخ:9۵/۲/۶    مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم شورای حل 
اختالف اصفهان    خواهان:اکرام نظری    نشانی:ملک شهر-خیابان مفتح-خیابان بهاران-کوی میالد 
روبروی پالک ۵۱    وکیل : -    نشانی : -   خوانده:امین محمودی     نشانی:مجهول المکان    وکیل : -    
نشانی : -    خواسته مطالبه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق رسید عادی     با عنایت به محتویات پرونده و 
 اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای قاضی شورای حل اختالف « : در خصوص دعوی آقای/خانم  اکرام نظری به طرفیت آقای 
/ خانم امین محمودی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق رسید عادی مورخ 94/۶/۳۰ 
به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با توجه به محتویات پرونده پاسخ استعالم بانکی و تصویر فیش 
و  نیافته و هیچگونه دلیل  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  واریزی 
دعوی  شورا  لذا  ننموده  ارائه  خواهان  دعوی  به  نسبت  )خود(  خویش  ذمه  برائت  موید  مدرکی که 
خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به مواد ۲۶۵ قانون مدنی و  ۱9۸و ۵۱9و۵۲۲ قانون آیین 
بابت اصل   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم 
خواسته و سیصد و بیست هزار ریال ۳۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه ی قانونی 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.
شماره :۱9۱۸۵ /م الف    -   مریم هاشمی قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

احضار
شماره در خواست : 9۵۱۰4۶۰۳۵۰۸۰۰۰۵7   شماره پرونده : 9۳۰99۸۰۳۵۰۸۰۰9۳۵   شماره بایگانی 
شعبه : 9۳۰977    تاریخ تنظیم: ۲۳ / ۰۶ / ۱۳9۵   پیوست : -    نظر به اینکه رسول ترابی سوالری 
فرزند ماوراله در پرونده 9۳۰977 نسبت به دادنامه شماره 94۰997۰۳۵۰۸۰۰447۶   این شعبه به 
اللهی یان چشمه تجدید نظر خواهی نموده است  و تجدید نظر خواه  طرفیت آقای علیرضا  شکر 
آدرس تجدید نظر خوانده آقای را مجهول المکان معرفی نموده است لهذا در اجرای ماده ۳4۶ قانون 
آئین دادرسی مدنی به تجدید نظر خوانده از طریق این آگهی اخطار می گرددظرف ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی فرصت دارد به دفتر این شعبه به نشانی اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه سوم اتاق ۳۱۵ مراجعه و ضمن معرفی نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخی به اعتراض ایشان دارد کتبا  اعالم نماید در غیر اینصورت 

برابر مقررات اقدام می گردد
مدیر دفتر شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حسین جمالی – شماره : ۱9۲۲7 / م الف 

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱۳9۵  /  ۰۶  /  ۲۳  : تنظیم  تاریخ     9۵۰997۰۳۵۲9۰۱۰۰۶ دادنامه  شماره 
9۵۰99۸۰۳۵۸7۰۰۱۳۲   شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۵۳4   پروند ه کالسه 9۵۰99۸۰۳۵۸۰۰۱۳۲   شعبه 
۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۳۵۲9۰۱۰۰۶   
شاکی : آقای علی ضیائی فرزند محمد علی به نشانی شاهین شهر گلدیس فاز ۳ خ قدر فرعی 7 
شرقی پ ۱۵۱   متهمین : ۱. آقای آرش شیبانی فرزند  پرویز به نشانی مجهول المکان   ۲.. آقای علی 
موالیی به نشانی مجهول المکان    اتهام ها : ۱. استفاده از وسیله نقلیه با پالک تقلبی  / دارای تغییر 
در ارقام و مشخصات    ۲. قدر ت نمایی با چاقو    ۳. ضرب و جرح عمدی    4. تهدید با چاقو   ۵. 
تخریب عمدی خودرو   گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه: بزهکاران آقایان ۱- علی موالیی مبنی بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی – تخریب عمدی خودرو پروتن تهدید و قدرت نمایی با چاقو  ۲- آرش شیبان فرزند 
پرویز مبنی بر تغییر در مشخصات و ارقام پالک وسیله نقلیه از توجه به شکایت آقای علی ضیایی 
گزارش مرجع محترم انتظامی تحقیقات انجام شده دفاعیات غیر موجه متهم ردیف دوم در دادسرا 
و عدم حضور متهم ردیف اول و دوم در جریان تحقیقات  و در جلسه دادرسی محرز می باشد فلذا 
با ختیار حاصل از ماده 4۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به مواد ۲9۰ – 44۸ – 449 – 
4۶۲ – 4۸۸ – ۵49 – 7۰9 قانون مجازات اسالمی و مواد ۶۱7 – ۶77 و 7۲۰ قانون تعزیرات و با در 
نظر گرفتن ماده ۱۳4 قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳9۲ حکم بر محکومیت متهم ردیف اول 
به پرداخت چهار صدم دیه کامل بابت دیه دامیه پلک فوقانی و زیر چشم راست ظرف مدت یکسال 
از تاریخ ۱9 / 9 / 94 در حق شاکی و تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار  ضربه شالق تعزیری به 
عنوان مجازات بزه تهدید و قدرت نمایی با چاقو و تحمل سه سال حبس تعزیری به عنوان مجازات 
تخریب عمدی و محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری ضمن احتساب و کسر 
ایام بازداشت قبلی صادر و اعالم می گردد بدیهی است در خصوص متهم ردیف اول صرفا مجازات 
اشد قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی این 
دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از مضی مدت فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان می باشد./ک
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اصفهان – علی حق شناس – شماره : ۱9۵۵۳ / م الف

احضار 
در  مشارکت  اتهام  به   ۱4 ب   9۵۰۸۳4 کالسه  پرونده  در  ماجانی  عبدهللا  آقای  اینکه  به  نظر 
نیز  احضاریه  ابالغ  و  باشند  می  تعقیب  تحت  بازپرسی  این  طرف  از  احشام  آزار  به  مقرون  سرقت 
آیین  قانون   ۱۱۵ ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به 

ظرف  تا  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  چهاردهم  شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
بهشتی  شهید  قضائی  مجتمع  ساختمان  شریعتی  خیابان  در  واقع  اصفهان  پنج  شماره  مجتمع 
تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شوند  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 
دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمن  در  آمد  خواهد  عمل  به  قانونی  اقدام  آگهی   انتشار 

پرداخت می گردد.
بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – شماره : ۱9۵79 / م الف

دادنامه
کالسه : 9۵۰۲۱۸   شماره دادنامه : ۱۱۱۲   مورخ : ۲۳ / ۶ / 9۵   مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای 
الغدیر پ  بهار بن بست  راه  ناژوان سه   : امیر عشوریان   نشانی   : حل اختالف اصفهان   خواهان 
۲   وکیل : -   نشانی :-   خوانده : محسن قائدی    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -   نشانی 
: -   خواسته : مطالبه وجه سفته   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 
 محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
به  خلیل  فرزند  قائدی  محسن  طرفیت  به  عشوریان  امیر  دعوی  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
داری کل  به شماره خزانه  / سفته های  ریال وجه سفته  میلیون  پنج  و  مبلغ سی  خواسته مطالبه 
خواهان که  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   ۸۱7۲۰۸
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه  در 
و   ۵۱۵ و   ۱9۸ مواد  و  تجارت  قانون   ۳۰9 و   ۳۰7 مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد 
محکومیت  بر  حکم  امورمدنی  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   ۵۲۲ و   ۵۱9
پنج  و  پنجاه  و  ششصد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  سی  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9 / ۱۲ 
جمهوری  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  لغایت   9۵  /
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی  بیست روز پس 

 اصفهان می باشد.
هاشمی – قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان – شماره : ۱9۵۳۲ / م الف

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳9۵/۰۶/۱۰     تاریخ  دادنامه:9۵۰997۰۳۵۰7۰۰999     شماره 
محمدی     ابراهیم  خواهان:آقای  شعبه:94۱۳۱۳  بایگانی  شماره  پرونده:94۰99۸۰۳۵۰7۰۱۱۸۱    
اصفهان- نشانی  به  یداله     فرزند  محمدیان     حسین  آقای  وکالت  با  علی     محمد  فرزند 
موسسه  ۱۸ کاخ  واحد  سوم  طبقه  تجارت)ارغوان(  بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان 
نشانی مجهول  به  فرزند علی     قلعه     نوید بخشان عدالت    خوانده:آقای رحیم سید  حقوقی 
تادیه    ۳.مطالبه خسارت  تاخیر  ها:۱.مطالبه وجه چک    ۲.مطالبه خسارت  المکان    خواسته 
نماید. می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم   دادرسی    گردشکار:دادگاه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست ابراهیم محمدی با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان 
شماره  به  چک  برگ  دو  وجه  ریال   7۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  قلعه  سید  رحیم  بطرفیت 
میلیون  4۵و۳۰  مبالغ  به  ترتیب  به  ملی  بانک   94/۶/۵-۸۰۵۰4۰ و   94/۵/۲۶-۸۰74۸۶ های 
آن  پرداخت  عدم  و گواهی  مصدق  تصویر  پرونده،  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  و  ریال 
دلیلی  خوانده  و  است  آن  صادره کننده  ذمه  اشتغال  نشان  دارنده  دست  در  چک  ماندن  اینکه  و 
می  داده  تشخیص  مسلم  و  ثابت  خواهان  ادعای  نکرده  دفاعی  و  ایراد  و  ارائه  خود  ذمه  برائت  بر 
دادرسی  آئین  قانون   ۵۲۲،۵۱۵،۵۰۲،۵۱9،۱9۸ مواد  و  قانون صدور چک   ۳ ماده  به  مستندا  و  شود 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   7۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی 
و همچنین  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۳/۱7۸/۰۰۰ مبلغ  و  وکیل  الوکاله  بابت حق  ریال   ۲/7۰۰/۰۰۰
تغییر  شاخص  وفق  اجرا  زمان  در  که  حکم  اجرای  زمان  تا  سررسید  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
ایران محاسبه خواهد شد.در حق خواهان  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  اعالمی  قیمتهای ساالنه 
و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  شده  صادر  می گردد.رای  صادر 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   ۲۰ مزبور ظرف  مهلت  انقضای   با 

است./ض 
شماره:۱9۵4۵/م الف    -   دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   -    هادی وطن خواه 

دادنامه
شماره دادنامه:9۵۰997۰۳۵۰۱۰۰9۱۸    تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰۶/۰9    شماره پرونده:94۰99۸۰۳۵۰۱۰۰۱۱۸    
با وکالت آقای احمد  بایگانی شعبه:94۰۱۳۶ خواهان:شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه     شماره 
انصاری فرزند عیدی    به نشانی اصفهان-میدان آزادی-ابتدای هزار جریب-ساختمان فراز-طبقه 
اول-واحد ۵    خواندگان:۱.خانم افسانه نادری قنبرانی فرزند رضا    ۲ .آقای جواد مرکزی    ۳.آقای 
میثم شایان نژاد فرزند احد4.آقای امید کشاورز فرزند محمدرضا همگی به نشانی مجهول المکان    
تادیه      تاخیر  ۳.مطالبه خسارت  وجه چک     ۲.مطالبه  دادرسی      ها:۱.مطالبه خسارت  خواسته 

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید.

انصاری  احمد  آقای  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  : در خصوص دعوی شرکت  دادگاه  رای 
بطرفیت افسانه نادری قنبرانی و امید کشاورز و میثم شایان نژاد و جواد مرکزی به خواسته مطالبه 
بانضمام  به شماره 9۳/۵/۲۸-۱7۵۳۶۵  فقره چک  بابت وجه یک  ریال   7۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  وجه 
محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست  به شرح  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  خسارت 
پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات 
ابرازی خواهان مصون ازایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از 
اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱94،۱9۸،۵۱9 آیین 
دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰،۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصالحی صدور چک و 
استسفاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ  7۸/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از 
محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

مرکز استان میباشد% 
شماره :۱9۵۵۱/م الف     -   داود مومن زاده    -   دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳9۵/۰۲/۲۳     تاریخ  دادنامه:9۵۰997۰۳۵۰۳۰۰۲۵۲     شماره 
نباتی  فرزاد  خواهان:آقای  شعبه:94۰۸۶۰  بایگانی  شماره  پرونده:94۰99۸۰۳۵۰۳۰۰7۵9    
خیابان  اصفهان  نشانی  به  اصغر     فرزند  امیری  مهران  آقای  وکالت  با  عباس     فرزند  پور    
خوانده:آقای       4 واحد  سوم  طبقه   4۰۰ مجتمع  پارس  داروخانه  جنب  شمالی  صدوق  شیخ 
مصطفی صفاییه فرزند حسین به نشانی )فعال مجهول المکان(    خواسته ها:۱.مطالبه وجه چک 
با  گردشکار:دادگاه  دادرسی  خسارت  4.مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  خواسته۳.مطالبه  ۲.تامین 
نماید. می  رای  به صدور  مبادرت  زیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات   بررسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای فرزاد نباتی پور    فرزند عباس    با وکالت آقای مهران 
وجه  ریال   ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بر  دائر  حسین  فرزند  صفائیه  مصطفی  آقای  طرفیت  به  امیری 
چک شماره ی 4۱۶۱9۶-9۲/7/۱۰ عهده بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه 
پرداخت که  عدم  گواهی  و  چکها  مصدق  رونوشت  شامل  پیوست  تقدیمی  مستندات  مالحظه  با 
 حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چکها در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت 
نیامده است ادعای خواهان را وارد  ایرادی بعمل  از ناحیه خوانده دفاع و  اینکه  به  با عنایت  دارد و 
دانسته و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱9۸و۵۱9و۵۲۲ قانون آئین دادرسی خوانده را 
به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان تادیه و پرداخت مبلغ ۱۵۸4۰۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی 
 خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت 

نماید.
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  بوده  غیابی  خوانده  به  نسبت  صادره  رای 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف  سپس  و  مرجع   این 

می باشد.الف/ 
شماره:۱9۵4۸/م الف  - سید ابوالحسن موسوی   -  رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳9۵/۰4/۳۱     تاریخ      9۵۰997۰۳۵۰7۰۰74۵ دادنامه:  شماره 
پرونده:94۰99۸۶794۱۰۰۸۳9    شماره بایگانی شعبه:94۱4۶۵ خواهان:آقای سید محمد طبا طبا به 
نشانی اصفهان خ امام خمینی بلوار امام رضا ک هجرت منزل درب سفید اخر کوچه    خوانده:آقای 

اصغر واسعی به نشانی مجهول المکان    خواسته :مطالبه وجه
: در خصوص خواسته سید محمد طبا طبا به طرفیت اصغر واسعی مطالبه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  رای دادگاه 
تادیه  تاخیر  شامل  قانونی  خسارات  جمیع  احتساب  با  عادی  سند  استناد  به  الحساب  علی  ریال 
بدون  نوشته  به تصویر مصدق دست  توجه  با  تا صدور رای است.دادگاه  قراردادی و هزینه دادرسی 
و  ریال   ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  پیتزا  فر  دستگاه  یک  بابت  خواهان  به  خوانده  بدهی  از  حاکی  تاریخ 
ثمن  تحویل چک  عدم  صورت  در   9۳/7/۲ تاریخ  از  ریال   ۲۰۰/۰۰۰ روزانه  پرداخت  به  خوانده  تعهد 
و این که خوانده ایراد یا دفاعی نکرده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده، خواسته خواهان را 
ثابت می داند و به استناد مواد ۱۰ و ۲۲۳ و ۳۶۲ قانون مدنی و ۵۱9،۵۱۵،۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثمن معامله و ۱۳۳/۶۰۰/۰۰۰ 
دادرسی  هزینه  ریال   ۱/9۸۵/۰۰۰ و   9۵/4/۳۱ تا  از 9۳/7/۳  التزام(  قراردادی)وجه  خسارات  ریال 
و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  ۲۰از  ظرف  و  غیابی  رای  این  می کند  صادر  خواهان  حق  در 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   ۲۰ ظرف  مهلت  این  انقضای   با 

می باشد.
شماره:۱9۵4۶/م الف    -   دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان-   هادی وطن خواه 

خدمات جدید هالل احمر برای زائران کربال

حتما بخوانید!
افزایش دو برابری سالمندان تا ...
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امام صادق علیه السالم:

چهل شب بر بنده مؤمن نگذرد، مگر اینکه واقعه ای 

برایش رخ دهد و او را غمگین سازد و به واسطه آن متذکر 

شود.

 اصول کافی)ط-االسالمیه(، ج2، ص 254 

)باب شدة ابتالءالمومن، حدیث 11(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

27   ْC

33   ْC

34   ْC

12  ْC

7   ْC

20   ْC

19   ْC

خاطره

یادداشت

یادداشت

ماندگار

خاطره اعزام به جبهه

در ســال 65 کــه اعزامــی  از مهابــاد اردســتان بــه 
اصفهــان بــودم، بــه پــادگان 15 خــرداد اصفهــان رفتــم 
ــری  ــد منتظ ــادگان محم ــه در پ ــدت دو هفت ــه م و ب
دوره آموزشــی خــود را گذرانــدم و از پــادگان 15 خــرداد 
بــه شــهرک دارخوییــن اهــواز اعــزام شــدم و در لشــکر 
14 امــام حســین)ع( مســتقر شــدم. در آنجــا تعــدادی 
از فرماندهــان گــردان و معاونــان گــردان بــرای جــذب 

نیــرو آمــده بودنــد. 
بــه یــاد مــی آورم شــهید تورجــی زاده و معاونــش 
شــهید اســدی نیــز در آنجــا حضــور داشــتند کــه اعــام 
کردنــد هــر کــس می خواهــد در گــردان یــا زهــرا)س( 
وارد شــود، دســتش را بلنــد کنــد. مــن بــه خیالــم کــه 
گــردان یــا زهــرا)س( همــان گــردان خواهــران اســت 
ســریع دســتم را بلنــد کــردم و بــا خــودم گفتــم: 
مــی روم در گــردان خواهــران و در عقــب جبهــه در 
خدمــت  رزمنــدگان  بــه  کمــک  بســته بندی های 
می کنــم. نمی دانســتم کــه گــردان یــا زهــرا)س( 
ــا  ــی کــه وارد گــردان ی گــردان خط شــکن اســت. زمان
ــه  ــده ب ــای رزمن ــدادی از بچه ه ــدم، تع ــرا)س( ش زه
ــد.  ــود بردن ــوله خ ــا را در س ــد و م ــا آمدن ــتقبال م اس
ــا اینجــا  ــی واقع ــم: یعن ــه خــود می گفت ــدام ب مــن م
 گــردان یــا زهــرا)س( اســت و بــرای مــن ســؤال شــده

 بود. 
ــده  ــرادران رزمن ــی از ب ــاوردم و از یک ــاب نی ــره ت باالخ
ــده  ــت؟  آن رزمن ــردان چیس ــن گ ــام ای ــیدم: ن پرس
یازهــرا)س( گــردان  مــن گفــت:  بــه  جــواب  در 

ــردان  ــرا )س( گ ــا زه ــردان ی ــر گ ــم: مگ ــت. گفت اس
 خواهــران نیســت؟ گفــت: نــه. نــام ایــن گــردان 

یازهراست و گردان خط شکن است.
 لشــکر هــر موقعــی کــه بخواهــد عملیــات کنــد، یــک 
گوشــه  عملیــات بــه عهــده  گــردان یازهــرا)س( 
اســت. مــن تــازه متوجــه شــدم کــه خیال هایــم 

ــوده.  ــتباه ب اش
ایــن بــود اولیــن خاطــره  مــن از اعــزام بــه جبهه هــای 

ــه باطل. حــق علی
راوی: رضا عقیلی

تکریم خانواده و بازنشستگان 
A.Hajian@eskimia.ir

علی حاجیانجانشین سردبیر

از ســال 1386 روز 25 ذی الحجه به عنوان روز خانواده 
و تکریــم بازنشســتگان در تقویــم رســمی  کشــور درج 
شــده اســت؛ علــت انتخــاب ایــن روز، شــأن نــزول آیه 
»هــل اتــی« در ســوره االنســان کــه راجــع بــه خانــواده 
شــده  عنــوان  اســت،  آن  پایه هــای  اســتحکام   و 

است. 
اتــی در روز 25 ذی الحجــه در شــأن  ســوره هــل 
اهــل بیــت پیامبــر)ص( نــازل شــد کــه پــس از 
ــد  ســه روز روزه و انفــاق افطــار خــود، از طــرف خداون
اطعــام شــدند. خانــواده بــه عنــوان کوچک تریــن 
برابــر  نهــاد اجتماعــی، آســیب پذیرترین گــروه در 
آســیب های اجتماعــی اســت؛ بــه طــوری کــه بیشــتر 
مشــکات و آســیب ها ابتــدا در خانواده هــا بــروز پیــدا 
می کنــد و در صــورت عــدم پیشــگیری و برخــورد 
ــوخ  ــز رس ــه نی ــه درون جامع ــا، ب ــا آن ه ــت ب نادرس
می کنــد. نقــش خانــواده بــه عنــوان اثرگذارتریــن 
نهــاد تربیتــی در پــرورش و تربیــت ســرمایه های 
از بزرگ تریــن پشــتوانه های توســعه  انســانی کــه 
ــان  ــد، از چن ــمار می آی ــه ش ــوری ب ــر کش ــی ه و تعال
اهمیتــی برخــوردار اســت کــه ســامت و صابــت 
ــالم  ــای س ــود خانواده ه ــون وج ــه ای مره ــر جامع  ه

عفیف و باتقواست.
بازنشســتگان عزیــز! در واقــع ســرمایه های علــم 
ــم  ــن باوری ــر ای ــروت کشــور هســتند. امــروز مــا ب و ث
کــه آرامــش و امنیــت اجتماعــی و اقتصــادی کشــور 
را مدیــون تاش هــای بی دریــغ شــما خردورزانــی 
ــچ  هســتیم کــه طــی ســال های فعالیــت خــود از هی
کوششــی مضایقــه نکــرده و بــا پشــتکار و سختکوشــی 
وصف ناپذیــر در عرصــه آبادانــی و ســازندگی ایــن مــرز 
ــه  ــم توســعه و پیشــرفت را ب ــای عظی ــوم، چرخ ه و ب

ــد. ــت درآورده ای حرک
ســخن گفتــن از ارزش ســالیان طوالنــی فعالیــت 
ســازنده شــما عزیــزان آســان نیســت؛ بــه طــور قطــع 
ــتحکام  ــرای اس ــده ب ــتوانه ای ارزن ــاش، پش ــن ت ای
صنعتــی  توانمندی هــای  اقتصــادی،   پایه هــای 

و انسجام نظام اداری کشور بوده است.
ــان  ــداری از زحماتت ــم و پاس ــتان را ارج می نهی   تاش

را تکلیف خود می دانیم.

دانشگاه صنعتی اصفهان در رده 4 

کشوری و 600 تا 800 دنیا قرار گرفت
ــه  ــز ک ــال 2017-2016 تایم ــی س ــدی جهان   در رتبه بن
ــام 13 دانشــگاه  روز اول مهــر امســال منتشــر شــد، ن

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی ب ایران
 طبــق نتایــج آخریــن رتبه بنــدی پایــگاه تایمــز در 
ــان دررده  ــی اصفه ســال 2017-2016، دانشــگاه صنعت
 4 رده  و  جهــان  برتــر  دانشــگاه های   800 تــا   600

دانشــگاه های برتــر کشــور قــرار گرفــت.
تایمــز  در  منتشرشــده  اطاعــات  اســاس  بــر    
ــره  ــاز چه ــگاه 19.5، امتی ــن دانش ــی ای ــاز آموزش امتی
ــت 89.8 ــا صنع ــاط ب ــاز ارتب ــی 18.9، امتی  بین الملل

ــتناد 38.4 )از 100  ــاز اس ــی 20 و امتی ــاز پژوهش امتی
ــاز( اســت. امتی

ــجو  ــزار دانش ــان دارای 11 ه ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
نســبت 26.5 دانشــجو بــه یــک اســتاد، 1 درصــد 
ــبت  ــر نس ــجوی پس ــی و 61 دانش ــجویان خارج دانش

ــت. ــر اس ــجوی دخت ــه 39 دانش ب
دانشــگاه  دو  تنهــا  ایــران  از   2014-2015 ســال  در 
نظــام  در  اصفهــان  صنعتــی  و  شــریف  صنعتــی 
رتبه بنــدی تایمــز حضــور داشــتند کــه ســال قبــل ایــن 
تعــداد بــه 8 دانشــگاه افزایــش یافــت و بدیــن ترتیــب 
در ســال جــاری 13 دانشــگاه از ایــران در جمــع 978 
ــد؛  ــور یافتن ــور حض ــان از 79 کش ــر جه ــگاه برت دانش
ایــن موضــوع نویدبخــش حرکــت هرچــه بیشــتر 
دانشــگاه های توانمنــد کشــورمان در رتبه بندی هــای 

معتبــر بین المللــی اســت.

باقیات صالحات

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیر مسئول

اعمــال انســان دو دســته اند: 1 – ماتقــدم  2-ماتأخــر. 
ــا مــرگ پرونــده  عمــل انســان در زمــان حیــات کــه ب
ــواع  ــل ان ــت؛ مث ــدم اس ــا تق ــود، م ــته می ش آن بس
عبــادات و ... . عمــل انســان کــه ممکــن اســت آثــارش 
تــا ده هــا ســال بمانــد مــا تأخــر اســت؛ مثــل ســاختن 

مدرســه و... .
بــرای  بســیاری  روایــات، مصادیــق  اســاس  بــر   
ــه شــامل اعمــال  ــات صالحــات مطــرح اســت ک باقی
و  فــردی  و  اجتماعــی  نیــک  و کارهــای  عبــادی 
ــه  ــان ب ــه انس ــود ک ــا می ش ــد آن ه ــخصی و مانن ش
 نیــت وجــه هللا و بــا اخــاص بــرای رضــای الهــی انجــام 

می دهد.
بقــا  بــه ســبب  اعمــال صالــح  از  بعضــی   البتــه 
ــر  ــذاری ب ــس از مــرگ و تأثیرگ ــی پ ــدگاری حت و مان
ــرزخ از  ــم ب ــی در عال ــی  حت ــد آدم ــه رش ــد رو ب رون
ایــن خصوصیــت بقــا و مانــدگاری و پایــداری بیشــتر 
ــا  ــه ب ــی ک ــی در زمان ــان حت ــت و انس ــوردار اس برخ
مرگــش تــوان عمــل را از دســت می دهــد، بقــای 
همیــن اعمــال صالــح در دنیــا موجــب می شــود 
ــته  ــه داش ــز ادام ــرگ نی ــس از م ــل او پ ــار عم ــا آث  ت

باشد. 
ــس از  ــان پ ــت انس ــاره محدودی ــی)ع( درب ــام عل ام
مــرگ می فرمایــد: الیــوم عمــل باحســاب و غــدا 
حســاب باعمــل. امــروز، دنیا، زمــان تــاش و فعالیت 
 بــدون حســاب اســت و فــردای قیامــت، زمان حســاب 
 و بررســی اعمــال اســت و امــکان عمــل وجــود 
ــاب  ــده: ج 1 کت ــن عب ــه، اب ــرح  نهج الباغ ــدارد. )ش ن

41(؛ 
ــرا  ــت؛ زی ــگان نیس ــرای هم ــت ب ــن محدودی ــا ای ام
ــدی از  ــوب و ب ــنت های خ ــه س ــتند ک ــانی هس کس
خــود بــه جــا می گذارنــد کــه تبعــات و آثــار آن حتــی 

ــان اســت. ــرای آن ــرگ ب ــس از م پ
 خداونــد می فرمایــد: إّنــا نحــن نحیی الموتــی و نکتب 
ــاه فــي امــام  مــا قدمــوا و آثارهــم و کل شــی احصین
ــده می ســازیم   مبیــن؛ آری! ماییــم کــه مــردگان را زن
و آنچــه را از پیــش فرســتاده اند، بــا آثار  ]و اعمال[شــان 
 درج می کنیــم و هــر چیــزی را در کارنامــه ای روشــن 

برشمرده ایم. )یس، آیه 12(
ــد  ــت می کن ــل را ثب ــود عم ــا خ ــد نه تنه ــس خداون پ
بلکــه آثــاری کــه حتــی پــس از مــرگ باقــی می مانــد 
ــت  ــا در قیام ــرد ت ــار آن را می گی ــرده و آم ــت ک را ثب

بازخواســت کنــد یــا پــاداش دهــد.
امــام صــادق)ع( نیــز دربــاره باقــی ماندن اعمــال حتی 
 پــس از مــرگ فرمــوده اســت: پــس از مــرگ انســان

ــه او نمی رســد:  ــل، پاداشــی ب ــه ســه عم جــز از ناحی
 صدقــه ای کــه در حــال حیاتــش جــاری ســاخته 
و پــس از مرگــش هــم جریــان می یابد، ســنت و روش 
هدایتــی کــه بنیــان گذاشــته و پــس از مرگ هــم به آن 
 عمــل می شــود و فرزنــد شایســته ای کــه بــرای او ادعــا 

می کند. )وسائل الشیعه، ج12، ص292(
ــش از  ــرگ خوی ــس از م ــی پ ــد حت ــان می توان انس
دارایی هــای خــود بــرای آخرت ســازی اســتفاده کنــد. 
ــات  ــوان باقی ــه عن ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از راه های یک
صالحــات عمــل کنــد، وصیــت بــه یــک ســوم از 
 دارایی هــا و امــوال بــرای کارهــای نیــک و عام المنفعــه 
اســت.امام صــادق)ع( فرمــود: شــخص صاحــب  مــال 
ــوع تصرفــی در مــال  ــده اســت، هــر ن ــا زن ــد ت می توان
ــد  ــد، آن را می بخش ــر بخواه ــد: اگ ــام ده ــود انج خ
اگــر  و  می دهــد  صدقــه  را  آن  بخواهــد،  اگــر  و 
 بخواهــد می توانــد همان طــور بگــذارد تــا مرگــش
ــی  ــت کــرد )کــه در راه  فرارســد. پــس اگــر وصی
خــرج شــود( جــز بــه انــدازه یــک ســوم حــق وصیــت 
ــت  ــراد تح ــق اف ــه ح ــت ک ــت در آن اس ــدارد؛ فضیل ن
ــان ــود زی ــه خ ــه ورث ــد و ب ــع نکن ــود را ضای ــل خ  تکف

 نرساند. )وسائل الشیعه، ج13، ص381(

قانون های طالیی امنیت کودک
ــه در  ــد، ن ــی کنی ــت راهنمای ــت مثب ــودک را در جه ک
جهــت منفــی و بــه او اعتمادبه نفــس دهیــد. بــه جــای 
اینکــه بــه کــودک بگوییــد چــه کارهایــی را انجــام ندهد، 
بــه او بگوییــد چــه کارهایــی را انجــام دهــد؛ بــه عنــوان 
مثــال: بــه جــای اینکــه بــه او یــاد بدهیــد »هیچوقــت 
ــر  ــده ه ــول ب ــد »ق ــر« بگویی ــزی نگی ــا چی از غریبه ه
ــا از  ــا اســباب بازی داد ی ــه ی ــو هدی ــه ت وقــت کســی ب
ــه مــن حتمــا  ــروی، ب ــی ب ــه جای ــا او ب ــو خواســت ب ت
ــین  ــا او را تحس ــن چیزه ــرای کوچک تری ــی.« ب بگوی
کنیــد: »اطمینــان دارم کــه می توانــی ایــن کار را انجــام 
دهــی.« هیچ وقــت ایــن جمــات را بــه کار نبریــد: »تــو 

نتوانســتی یــا تــو مــرا فریــب دادی.«
ــا او  ــودک ب ــه ک ــتور دادن ب ــاندن و دس ــای ترس ــه ج ب
یــک بــازی اختــراع کنیــد؛ یــک مثــال از یــک موقعیــت 
ــه  ــه چ ــد ک ــاد بدهی ــه او ی ــد و ب ــودک بزنی ــرای ک ب
کارهایــی را در آن موقعیــت انجــام دهــد؛ »چگونــه بــه 
تلفــن جــواب دهیــم.«، »اگــر زنــگ در زده شــد، چــه 

ــم.« ــه« بگویی ــه »ن ــم.«، »چگون کنی
ــاد  ــه او امن تریــن مــکان و راه در مســیر مدرســه را ی ب

بدهیــد.

ــه  ــک غریب ــه ی ــه هنگامی ک ــد چگون ــه او نشــان دهی ب
قصــد داشــت بــا او همراهــی کنــد پــا بــه فــرار بگــذارد.

ــودک بپرســید چــه انســان هایی مشــکوک و چــه  از ک
ــند. ــر می رس ــه نظ ــاد ب ــل اعتم ــان هایی قاب انس

تمــام مــوارد بــاال را بــرای او توضیــح دهیــد و دوبــاره از 
او بخواهیــد کــه برایتــان تکــرار کنــد.

همیشــه و در هــر فرصتــی بــا او دربــاره امنیــت صحبــت 
کنیــد. وقتــی وارد آسانســور می شــوید، از امنیــت 
رد می شــوید  کنــار ســاختمانی  از  وقتــی   بگوییــد؛ 
از  از گاراژ رد می شــوید،  بگوییــد؛ وقتــی  امنیــت  از 

امنیــت بگوییــد.
 همیشــه مثــال بیاوریــد. قبــل از بــاز کــردن در از 
چشــمی  در بیــرون را نــگاه کنیــد. وقتــی بیــرون 
ــد  ــرای چن ــر ب ــی اگ ــد؛ حت ــل کنی ــد در را قف می روی
دقیقــه باشــد. بــه او آدرس کامــل خانــه و شــماره تلفن 
خانــه را یــاد بدهیــد. همچنیــن بــه او یــاد بدهیــد کــه 
مراقــب ماشــین ها باشــد و پــاک و مــدل ماشــین ها 
ــن  ــم نزدیک تری ــه او اس ــد ب ــپارد. بای ــر بس ــه خاط را ب
ســوپرمارکت و فروشــگاه های خانــه را یــاد بدهیــد. 

ایــن آموزش هــا و نکته هــا نه تنهــا دقــت و توجــه 
ــد  ــاد می ده ــه او ی ــه ب ــد، بلک ــودک را بیشــتر می کن ک

ــد. ــی کن ــت ارزیاب ــه دق ــراف را ب ــای اط دنی
ــل  ــه قاب ــی را ک ــنایان آن های ــتان و آش ــان دوس از می
اعتمــاد هســتند، بــه کــودک یــادآور شــوید. بــه او 
ــه  ــد. ب ــه او دســت بزنن ــد ب ــا نبای ــه غریبه ه ــد ک بگویی
عنــوان مثــال بگوییــد: هــر فــردی محــدوده شــخصی 
خــود را دارد و تنهــا خانــواده و خویشــان می تواننــد بــه 
آن محــدوده وارد شــوند. نزدیک تریــن افــراد بــه شــما 

ــت. ــواده شماس خان
بیشــتر  نکنیــد.  اجتنــاب  ســخت  موضوعــات  از 
ــاره آدم دزدی ــودک درب ــا ک ــد ب ــن دوســت ندارن  والدی
ــد  ــت کنن ــی صحب ــتفاده جنس ــرداری و سوء اس کاهب
ــاره ایــن  ــا صحبــت درب و ایــن کامــا اشــتباه اســت. ب
مســائل بــه او یــاد می دهیــم کــه بیشــتر بــه مــا 

ــد. ــاد کنن اعتم
ــه او اجــازه دهیــد  ــد. ب ــه کــودک اســتقال را بیاموزی ب
کــه از وســایل نقلیــه عمومــی  اســتفاده کنــد یــا اینکــه 

تنهــا بیــرون باشــد.

ــا  ــودک را تنه ــه ک ــت ک ــخت اس ــیار س ــم بس  می دان
ــادی  ــات زی ــرا اتفاق ــتید؛ زی ــرون بفرس ــای بی ــه دنی ب
ممکــن اســت رخ دهــد؛ امــا بــا آموختــن اســتقال بــه 
کــودک مســئولیت پذیری و اعتمادبه نفــس را بــه او 

یــاد می دهیــم.
دربــاره نقــاط ضعــف خــود بگوییــد. بــا فرزندتــان 
باشــید کــه  داشــته  یــاد  بــه  و  باشــید  دوســت 
حــرف  چیــزی  هــر  دربــاره  واقعــی  دوســتان 
اشــتباهاتتان  و  ضعــف  نقــاط  اینکــه  از  می زننــد. 
را بــه کــودک بگوییــد تــرس نداشــته باشــید. در 
ــا  ــد؛ ام ــا را بدان ــان این ه ــت کودکت ــن اس ــع ممک واق
ــر  ــما را محکم ت ــه ش ــاره آن رابط ــردن درب ــت ک  صحب

می کند.
بــه توافق هــا احتــرام بگذاریــد. وقتــی کــودک از پیــش 
ــل  ــه دلی ــد ب ــد، نبای ــر می آی ــه دی اطــاع داده باشــد ک

دیــر کردنــش او را ســرزنش کنیــد. 
ــل اجــازه  ــد: اگــر از قب ــون تعییــن کنی ــر اســت قان بهت
بگیــری می توانــی آن کار را انجــام دهــی امــا اگــر مــرا 
فریــب دهــی مجــازات خواهــی شــد. و بــه او توضیــح 
دهیــد کــه احتــرام بــه توافق هــا بــرای هــر دوی شــما 

بهتــر اســت.

توصیه هایی برای محافظت از کودک )2(

 S.fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

اولیــن مدرســه طــرح برکــت شهرســتان فاورجــان در 
ــا حضــور  ــع بخــش مرکــزی ب روســتای کــروچ از تواب
مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
خمینــی)ره( اســتان، مدیــر کل اداره نوســازی مــدارس 

ــد.  ــاح ش ــتان افتت ــئوالن شهرس ــتان و مس اس
مدیــر کل اداره نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان  
ــن مراســم  گفــت: 200 طــرح برکــت در سراســر  در ای
ــان از  ــتان اصفه ــهم اس ــه  س ــد ک ــاح ش ــور افتت کش
ایــن رقــم 9 طــرح برکــت بــود. 2 طــرح بــه فاورجــان 
ــروچ  ــتای ک ــتان روس ــی دبس ــت؛ یک ــاص داش اختص
ســهروفیروزان   روســتای  بــه  مربــوط  دیگــری  و 

ــجاد ــه س ــه گفت ــت. ب ــران اس ــش پیربک ــع بخ  تواب
بنیــاد برکــت، بنیــادی اســت کــه تحــت نظــارت 
رهبــری  فعالیــت می کنــد و در مناطــق محــروم 
مدرسه ســازی بخش هــای  در  را  خدماتــی   کشــور 
ــن  ــاز ای ــا نی ــق ب ــی، فرهنگــی و آموزشــی  مطاب درمان
ــرای  ــاری ب ــال اعتب ــر س ــد و ه ــه می ده ــق  ارائ مناط
ایــن منظــور جهــت اجــرای  طــرح  هــا تخصیــص داده 
می شــود. رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
فاورجــان بــا بیــان اینکــه شهرســتان فاورجــان، 
ســومین شهرســتان پرتراکــم جمعیــت کشــور پــس از 
ــزود:  ــت، اف ــهر اس ــرج و خمینی ش ــتان های ک شهرس
مهاجــرت بی رویــه، علــت اصلــی تراکــم جمعیــت 

ایــن شهرســتان اســت کــه همیــن امــر موجــب شــده 
نــرخ رشــد مــدارس ابتدائــی شهرســتان بــه 10 درصــد 
افزایــش یابــد؛ ایــن در حالــی اســت  کــه ایــن رقــم در 

ــی اســتان 5 درصــد اســت. مــدارس ابتدائ
تــا  از ســال 1386  کمالــی  علی اکبــر  بــه گفتــه   
ــد  ــداث ش ــتان اح ــن شهرس ــه در ای  1393، 7 مدرس
و از ســال 1393 تاکنــون، 12 مدرســه نوســازی، تکمیــل 
و بازســازی شــد کــه بــا اعتبــارات بخش هــای دولتــی 
خیــران مدرسه ســاز و طــرح برکــت احــداث شــده 
ــان ســال  ــا پای ــا در حــال احــداث اســت؛  مابقــی ت ی
از آغــاز احــداث 3  افتتــاح می شــود. وی  جــاری 
مدرســه در آینــده نزدیــک در ایــن شهرســتان خبــر داد 

و گفــت: اواخــر هفتــه  جــاری کلنــگ عملیــات اجرایــی 
ــا کمک هــای  3 مدرســه بــر زمیــن زده می شــود کــه ب

ــود. ــاز می ش ــداث  آن آغ ــران اح خی
ــت  ــی  برک ــام فعل ــه ن ــه ب ــان ک ــتان صاحب الزم دبس
نامگــذاری شــد، از مــدارس تخریبــی شهرســتان 
ــده  ــرر نماین ــای مک ــا پیگیری ه ــه ب ــود ک ــان ب فاورج
مــردم فاورجــان و مســئوالن شهرســتان از ســهمیه ای  
ــه  ــد ب ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــن شهرس ــرای ای ــه ب ک
ــن دبســتان 6  ــن مدرســه  تخصیــص داده شــد. ای ای
کاســه دارای یــک هــزار و 600 متــر مســاحت و 600متر 
ــه  ــان ب ــون توم ــار 850 میلی ــا اعتب ــه ب ــت ک زیربناس

ــدت یکســال احــداث شــد. م

همزمان با افتتاح 200 طرح برکت در سراسر کشور

اولین مدرسه طرح برکت شهرستان فالورجان افتتاح شد

یافته هــای یــک تحقیــق جدیــد حاکــی از آن 
اســت کــه صابون هــای ضدباکتــری حــاوی مــاده 
شــیمیایی تریکلــوزان در حــذف باکتــری از دســت 
عملکــرد بهتــری نســبت بــه صابون هــای معمولــی 
ندارنــد؛ از ایــن رو اســتفاده از مــواد شــیمیایی در 
صابون هــای ضدباکتــری کــه اغلــب خطرنــاک 

ــدارد. ــی  ن ــوند، لزوم ــوب می ش محس
ــش  ــری بخ ــای ضدباکت ــروش صابون ه  خریدوف
ــه خــود اختصــاص  ــای تجــارت را ب بزرگــی از دنی
داده و تنهــا در آمریــکا ســاالنه بالــغ بر یــک میلیارد 
ــاده  ــن م ــی دارد. پرمصرف تری ــش مال دالر چرخ
گنــدزدای مــورد اســتفاده در ایــن صابون هــا، یعنی 
تریکلــوزان می توانــد بــا مقاومــت باکتریایــی، 
هورمونــی  سیســتم  در  تداخــل  و  حساســیت 
پســتانداران مرتبــط باشــد و طبــق بررســی ها، 
ایــن مــاده می توانــد خطــر ســرطان زایی بــه 
ــرا  ــه اخی ــی ک ــد. در پژوهش ــته باش ــال داش دنب
 Antimicrobial Chemotherapy مجلــه  در 
ــر  منتشــر شــده، محققــان اثــرات ایــن مــاده را ب
ــتریا  ــه لیس ــاک از جمل ــری خطرن ــویه باکت 20 س
مونوســیتوژنز، ایشرشــیا کــوالی و ســالمونا مــورد 
بررســی قــرار دادنــد. آن هــا ایــن باکتری هــا 
را در ظــرف آزمایشــگاهی حــاوی صابون هــای 
آنتی باکتریــال و صابون هــای معمولــی کشــت 
ــرارت  ــیوس ح ــه سلس ــا 40 درج ــا 22 ی داده و ت
ــرم  ــی گ ــا خیل ــرم ی ــا آب گ ــاس ب ــا تم ــد ت  دادن

را به مدت 20 ثانیه مدلسازی کنند.

ــط  ــش را در محی ــن پژوه ــن ای ــان همچنی محقق
واقعــی بــا آزمایــش بــر روی چنــد داوطلــب 
کــه  خواســتند  داوطلبــان  از  و  کردنــد  تکــرار 
 دســت های خــود را بــه باکتــری آلــوده کننــد 
ــا  ــه ب ــدت 30 ثانی ــه م ــان را ب ــپس دستش و س
ــای  ــی و صابون ه ــای معمول ــتفاده از صابون ه اس
تریکلــوزان  درصــد   0.3 حــاوی  آنتی باکتریــال 
بشــویند. هیــچ تفاوتــی میــان ایــن صابون هــا در 
قــدرت باکتری کشــی مشــاهده نشــد. تریکلــوزان 
تنهــا در صورتــی قــادر بــه کشــتن باکتری هــا بــود 
ــاده  ــن م ــاعت در ای ــدت 9 س ــه م ــا ب ــه آن ه ک
شــناور بودنــد. محققــان تأکیــد می کننــد کــه 
ــری  ــرات ضدباکت ــاره اث ــراق درب ــت از اغ  الزم اس
می توانــد  صابونــی کــه  محصــوالت  و کارایــی 
شــود  مصرف کننــده  شــدن  بــه گیــج   منجــر 
ــوه  ــرات بالق ــه اث ــه ب ــا توج ــت و ب ــت برداش دس
خطرنــاک ایــن مــواد، تدابیــری بــرای محدودیــت 

ــید. ــرف آن اندیش مص

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 پــروژه پــارک ســامت شــهر ورنامخواســت بــا 
پیشــرفت فیزیکــی 20 درصــدی در حــال احــداث در 

ــت.  ــی اس ــی ملک ــاج رجبعل ــه ح موقوف
 رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
ــک  ــروژه، ی ــن پ ــی ای ــات عمران ــت: عملی لنجــان گف
ــه صــورت رســمی  آغــاز شــده اســت  هفتــه پیــش ب
شــناژبندی  خاک بــرداری،  مــدت  ایــن  در   کــه 
و بتن ریــزی ایــن مجموعــه انجــام شــده اســت. 
رونــد اجــرای عملیــات عمرانــی ایــن پــروژه حاکــی از 
20 درصــد پیشــرفت فیزیکــی ایــن مجموعــه در فــاز 

اول اســت.
 محمدرضــا ترحمــی  تأکیــد کــرد: مســاحت ایــن 
توســط  اســت کــه  مربــع  هزارمتــر   15 موقوفــه 
ورنامخواســت  شــهر  در  ملکــی  رجبعلــی  حــاج 
بــرای احــداث پــارک ســامت جهــت اســتفاده 
ــخص  ــط ش ــت و توس ــده اس ــف ش ــالمندان وق س
احــداث  حــال  در  مجموعــه  ایــن  نیــز   واقــف 

است.

ــورایی در 26  ــرت عاش ــه بصی ــرای ویژه برنام    اج
بقعــه متبرکــه ناحیــه 2 اصفهــان

همچنیــن رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه 
2 اصفهــان گفــت: همزمــان بــا فرارســیدن مــاه 
مبــارک محــرم 26 امامــزاده عظیم الشــأن ناحیــه 
2 اصفهــان، میزبــان خیــل عــزاداران ابــا عبــدا... 

الحســین)ع( هســتند.
  حجت االســام و المســلمین ســید محمد هــادی 
روح االمینــی افــزود: ایــن برنامه هــا بــرای تمــام 
بانــوان  بــرای  می شــود.  اجــرا  ســنین  و  اقشــار 
ــی  ــروان زینب ــب ره ــی در قال ــوان والی ــش بان همای
برگــزار می شــود و همچنیــن بــرای دانش آمــوزان 
نیــز ویژه برنامــه »اهــا مــن العســل« در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. وی گفــت: همچنیــن برنامه هــای شــب 
ــام  ــهادت ام ــب ش ــین)ع(، ش ــام حس ــهادت ام ش
ســجاد)ع( و ویژه برنامــه لبیــک یــا حســین)ع( 
نیــز بــرای عمــوم مــردم در جــوار بقــاع متبرکــه اجــرا 
ــا  ــارکت اعض ــا مش ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــود ک می ش
ــی  ــای مذهب ــه و هیئت ه ــاع متبرک ــا بق ــت امن هیئ

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

عــادت مکیــدن انگشــت )انگشــت شســت( در 
ــات  ــب اوق ــت و در اغل ــایع اس ــودکان ش ــان ک می
ــد  ــوان عــادت طبیعــی تلقــی شــده کــه نبای ــه عن ب

ــود.  ــران آن ب نگ
هنــگام   در  یــا  ســالگی   2 در  غالبــا  کــودکان 
دائمــی  ایــن  دندان  هــای  درآمــدن  و  پیدایــش 
ــادت  ــن ع ــر ای ــا اگ ــد؛ ام ــار می  گذارن ــادت را کن ع
پــس از درآمــدن دندان  هــای دائمــی  ادامــه یافــت، 
چــه بایــد کــرد؟ بایــد دالیلــی کــه کــودک را ترغیــب 
ــود.  ــت وجو ش ــد، جس ــر می  کن ــن ام ــام ای ــه انج ب
ــی اســت و از عــدم  ــار، روان ــن رفت ــل ای ــب دالی اغل
احســاس امنیــت یــا اضطــراب دائمــی  کــودک 

ناشــی می  شــود. 
راحتــی  و  آرامــش  کــودک،  حالــت،  ایــن   در 
ــدم  ــر ع ــن ام ــد. ای ــت می  یاب ــدن انگش را در مکی
خوابیــدن برخــی از کــودکان بــدون مکیــدن انگشــت 
را توجیــه می  کنــد. حــال ممکــن اســت ایــن ســؤال 
پیــش آیــد کــه مگــر مکیــدن انگشــت چــه ضــرری 
بــرای کــودک دارد کــه مــا تــاش کنیــم حتمــا ایــن 

عــادت را از او دور کنیــم؟ 
نکتــه اینجاســت کــه بایــد تــاش کــرد کــودک 
ــن  ــر ای ــون در غی ــذارد؛ چ ــار گ ــادت را کن ــن ع ای

صــورت باعــث ایجــاد مشــکاتی در اســتخوان  بندی 
کــه  می شــود  کــودک  دندان  هــای  و  فک  هــا 

ــود. ــد ب ــان خواه ــاج درم محت
 3 از  پــس  انگشــت  مکیــدن  زیان بــار  اثــرات   

ســالگی
تغییر شکل استخوان های فک صورت

کج درآمدن دندان ها
نازک شدن دندان

ــت در اطــراف ناخن هــا و بیماری هــای  ایجــاد عفون
نی عفو

ــه  ــی ب ــای فوقان ــاال )دندان ه ــک ب ــرون زدن ف بی
ــمت  ــه س ــن ب ــای پایی ــرون و دندان ه ــمت بی س

داخــل رشــد می کننــد(
تأثیر بر رشد کام )سقف دهان(

نادرست قرار گرفتن زبان
افتادگی لوزه و درنتیجه خرخر کردن

بازمانــدن دهــان و فاصلــه افتــادن میــان فــک بــاال 
و پاییــن

باقی ماندن بلع نوزادی در افراد
اختاالت گفتاری مثل لکنت زبان

پینه بستن انگشت
منحرف شدن انگشت

محبوب تریــن  از  یکــی  قــزل آال،  ماهــی 
آن  افــراد  اغلــب  و  دنیاســت  در   ماهی هــا 
ــی در  ــذای دریای ــک غ ــاب ی ــوان انتخ ــه عن را ب
ــرار  ــود ق ــه خ ــا ماهان ــی ی ــی هفتگ ــم غذای رژی

 . هنــد می د
ــی  ــن ماه ــد ای ــان می ده ــد نش ــات جدی تحقیق
ســمی  مــواد  حــاوی  می توانــد  خوش طعــم 
 بســیار خطرناکــی باشــد کــه در فــرد بیماری هایــی 
ماننــد ســرطان، مســمومیت غذایــی، اختــال 
در سیســتم ایمنــی بــدن، بیش فعالــی، بهــره 
ــواع  ــز و ان ــدد درون ری ــکات غ ــم، مش ــی ک هوش

ــد. ــاد کن ــرژی را ایج آل
بیشــتر  در  قــزل آال  ماهــی  پــرورش  شــیوه 
کشــورهای دنیــا و نگهــداری آن هــا در اســتخرهای 
پرورشــی کــه بــا مــواد صنعتــی تغذیــه می شــوند 
و اســتفاده از انــواع کودهــا و آنتی بیوتیک هــا، 
و مــواد  آرد ذرت  دانــه ســویا، روغــن کانــوال، 
غذایــی از ایــن دســت، باعــث ایجــاد ســم در بــدن 
ماهــی می شــود کــه بــا ورود بــه زنجیــره غذایــی 
انســان، ابتــا بــه انــواع بیماری هــا را در پــی دارد.

نــام  بــه  رنگــی  مــاده  نوعــی  از  اســتفاده   
آســتاگزانتین در اســتخرهای پــرورش ماهــی 
ــدن  ــگ ب ــدن رن ــتری ش ــث خاکس ــزل آال باع ق
ــواع وحشــی خــود می شــود کــه  ــد ان ماهــی مانن
ــن  ــد؛ ای در طبیعــت و رودخانه هــا زندگــی می کنن
مــاده بــرای مصــرف توســط انســان ها بســیار 
خطرنــاک اســت؛ ولــی در بعضــی کشــورها از ایــن 

مــاده بــرای همرنــگ شــدن ماهی هــای پرورشــی 
و فریــب دادن مشــتریان اســتفاده می شــود.

به ویــژه  پرورشــی،  قــزل آالی  ماهی هــای  در 
ــگا  ــمی، ام ــواد س ــواع م ــی ان ــورهای غرب در کش
ســه بســیار ناچیــز، آنتی بیوتیــک بــه میــزان 
و  ماهــی  بــدن  گوشــت  الیه هــای  در  زیــاد 
توصیــه  دارد کــه  وجــود  طعمــی  غیرطبیعــی 
ماهی هــای  امــکان  تاحــد  افــراد  می شــود 
در  و  کننــد  مصــرف  غیرپرورشــی  و  طبیعــی 
صــورت اســتفاده از نــوع پرورشــی از ســامت 
کســب  اطمینــان  آن  تغذیــه  نــوع  و   ماهــی 

کنند.
ماهــی منبــع بســیار مغــذی بــرای دریافــت 
ــد از  ــه می توان ــگا3 اســت ک اســیدهای چــرب ام
ــرطان،  ــون س ــی چ ــه بیماری های ــراد ب ــای اف ابت
ــز مشــکات قلبی عروقــی جلوگیــری  ــت و نی دیاب

ــوز ــع: ســامت نی ــد. منب کن

صابون های ضدباکتری خطرناک تر از صابون های عادی

کوتاه از وقف  
احداث پارک سالمت شهر ورنامخواست در موقوفه حاج رجبعلی ملکی

 روش های ترک 
مکیدن انگشت در کودکان

این ماهی پرورشی را به هیچ عنوان نخرید!
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