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وزنامه ای برای همه ر

 فرار مالیاتی 
در مستطیل سبز

صفحه 3

رئیس جمهور در اجتماع مردم قزوین:

| چرا شکر نعمت نمی کنید؟ 
روحانی در جریان سفر استانی به قزوین با 
بیان خاطره ای از شهید رجایی در زمستان 

گفت...   صفحه 2 سال ۵۷ 

| رویای کسب جام جهانی 
شاید وقتی دیگر   صفحه 6

کارگران   | جای خالی 
کارت اعتباری   صفحه 3 در 

مبانی دفاع در پرتو کالم امیر مؤمنان علیه السالم

له
قا

رم
س انسانیت  و  اسالم  حریم  از  دفاع  و  بودن  نظامی 

امیر  كامل  انسان  جمال  جلوه  صدها  از  یكی 
»حیدر«  لقب  كه  است  علیه السالم   مؤمنان 

است.  داده  اختصاص  خود  به  را  الغالب«  »اسداهلل  و 
در  واال  ارزش های  و  عظمت ها  خوبی ها،  تمامی 
زیبایی ها  از  پرتوی  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طول 
كه جلوه ای  امام علی علیه السالم است  و خوبی های 
این  در  می كند.  خیره  را  چشم ها  نهج البالغه  در  آن  از 
مختصر، لمعه ای از آن را به تصویر كشیدیم تا مشتاقان 

كوی او به منبع پرنور جهان افروزش متصل شوند.
 الف: آمادگی

1- آمادگی قبل از تهاجم دشمن
نتیجه  این  به  می توان  انفال   60 آیه  از  برداشت  در 
حمله  فكر  به  دشمن  اینكه  از  قبل  باید  كه  رسید 
توطئه  مجال  و  داد  انجام  را  ترهیب  عملیات   باشد، 
گرفت؛ در غیر این صورت موجب ذلت  و تهاجم را از او 

و خواری و شكست خواهد شد ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 برخورد قاطع پلیس با مفاسد 
و شبکه های فساد در اصفهان  صفحه 7

  تحصیل در بهترین دانشگاه های
 دنیا از سراب تا موفقیت   صفحه 4

  دوچرخه سواران 
وام دریافت می کنند   صفحه7

  طوفان شکر آرام گرفت   صفحه 3

ویژه های امروز

اخبار روز

تفکر سازش، نظام اسالمی را تهدید می کند
كشور در خصوص   آیت اهلل نوری همدانی ضمن نقد تفكر برخی در 

گفت: تفكر سازش، نظام اسالمی را تهدید می كند   سازش با دنیا 
و باید مراقب این افكار بود...
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فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  کیمیای وطن

اســتان اصفهــان در اولیــن جشــنواره نظــام پیشــنهادها گفت: 
هم اکنــون واحــد نظــام پیشــنهادهای شــرکت آبفــای اســتان 
ــازنده  ــر و س ــرات مؤث ــا و نقطه نظ ــه ایده ه ــا ارائ ــان ب اصفه
ــه رشــد و بالندگــی بخش هــای مختلــف  کــه توانســته زمین

شرکت را فراهم سازد، پیشرو در کشور و استان است.
ــد  ــته واح ــال گذش ــزود: در س ــی اف ــم امین ــدس  هاش مهن
ــی ای  ــان در ارزیاب ــای اســتان اصفه نظــام پیشــنهادهای آبف
 کــه از ســوی شــرکت مهندســی آبفــای کشــور صــورت گرفــت 
ــه خــود  ــان شــرکت های آبفــای شــهری ب ــه دوم را از می رتب
اختصــاص داد کــه انتظــار مــی رود بــا افزایــش ســرانه 
پیشــنهادات و مشــارکت بیــش از پیــش مدیــران و کارکنــان 
 در ارائــه پیشــنهادات بــه جایــگاه واقعــی خــود دســت 

یابد.
ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا تفکــر اق ــه ب ــرادی ک ــان اینکــه اف ــا بی وی ب
پیشــنهادات مؤثــر می نماینــد، در واقــع ســعی در رفــع 
ــت  ــاخت: مدیری ــان س ــد، خاطرنش ــود دارن ــکات موج مش
ــت الزم را از  ــان حمای ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــد ش ارش
واحــد نظــام پیشــنهادات در دســتور کار قــرار داده اســت؛ چرا 
کــه معتقــد هســتیم افــرادی کــه دغدغــه ارائــه خدمــات بهتر 
ــترکین  ــه مش ــکل را ب ــن ش ــا بهتری ــان ب ــن زم در کوتاه تری

دارنــد پیشــنهاد ارائــه می دهنــد؛ بــر ایــن اســاس بایــد ایــن 
افــراد صاحــب نظــر کــه بــه نوعــی جــزو نخبــگان محســوب 
ــن  ــه بهتری ــوی ب ــادی و معن ــویق م ــورد تش ــوند، م می ش

ــد. شــکل قــرار گیرن
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه مدیــران و کارکنــان ســعی در ارائــه پیشــنهاداتی کننــد 
کــه اجرایــی شــدن آن تأثیــر بســیاری بــر افزایــش راندمــان 
ــان  ــران و کارکن ــرد: مدی ــوان ک ــد، عن ــته باش ــرکت داش ش
ــدگاری  ــد پیشــنهادهای مان ــا تفکــر و اندیشــه بای شــرکت ب
ارائــه دهنــد کــه بــا عملیاتــی شــدن آن بهــره وری در شــرکت 

بــه مراتــب افزایــش یابــد.
جعفــری شــهرام  دکتــر  جشــنواره  ایــن  در   همچنیــن 

ــت:  ــارس، گف ــرگام پ ــردی مه ــگاه علمی کارب ــس دانش رئی
ــرات  ــت تغیی ــنهاداتی در جه ــد پیش ــان بای ــران و کارکن مدی
ــل  ــزی حاص ــا برنامه ری ــم ب ــن مه ــد و ای ــه دهن ــت ارائ مثب
می شــود و در واقــع پیشــنهاد یعنــی ایــده ای قابــل اجــرا کــه 

ــراه دارد. ــه هم ــت توانمندســازی شــرکت را ب در نهای
وی بــر آمــوزش مدیــران و کارکنــان بــه منظــور ارائــه 
پیشــنهادات اثرگــذار تأکیــد کــرد و در ایــن راســتا مثال هــای 

ــرد. ــوان ک ــددی را عن متع
در پایــان ایــن جشــنواره اولیــن جایــزه ویــژه دبیرخانــه 
نظــام پیشــنهادات کــه ســفر علمــی -  تحقیقاتــی بــه 
از بخــش  بــه علــی رحیمــی  از کشــور اســت،  خــارج 
»تغییــر  پیشــنهاد  ارائــه  بــا  توســعه  و  مهندســی 
ســمت  بــه  گلپایــگان  تصفیه خانــه  آبرســانی  مســیر 
پیستون ســازی« تعلــق گرفــت کــه منجــر بــه کاهــش 
ــود  ــه اجــرای پــروژه شــده ب ــی در هزین ــارد تومان ــد میلی  چن
ــروه پیشــنهاددهنده  ــر، گ ــراد پیشــنهاددهنده برت ــز از اف و نی
 برتــر، مدیــران حامــی نظــام پیشــنهادات، رابطیــن تاشــگر 
ــر و  ــون تقدی ــدا تاکن ــنهادات از ابت ــام پیش ــران نظ و از دبی

ــد. ــل آم ــه عم ــکر ب تش

برگزاری اولین جشنواره نظام پیشنهادها در آبفای استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/95/52۴ مورخ 95/3/19 شورای اسامی شهر در نظر دارد عملیات 

موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

مبلغ برآورداولیه 
اعتبار)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

1
 بازسازی و تجهیز سالن ورزشی

 محله ب 5

95/15950

95/7/7
2/500/000/000125/000/000

چاپ اول

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/7/25 جهت اطاع از شرایط شرکت در مناقصه 

به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده
 اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 
و آئین نامه اجرایی آن نسبت به واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه بشرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/7/1۴ به این اداره واقع در 
فلکه فلسطین مراجعه فرمایند. بدیهی است زمان برگزاری کمیسیون مزایده روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 خواهد 

بود. رقبات قابل واگذاری به اجاره عبارتند از:
1-یکباب مغازه از موقوفه مسجد علی ابن ابیطالب واقع در خیابان پروین-پل سرهنگ-خیابان عطار نیشابوری-
جنب مسجد به مساحت حدود 16/72 متر مربع با اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال و مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان 

قرض الحسنه.
2-یکباب عرصه و اعیان منزل مسکونی از موقوفه مسجد صدرالعلماء واقع در خیابان طالقانی-کوچه زرگرباشی 
به مساحت حدود 250 متر مربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
از موقوفه مسجد جامع اصفهان واقع در خیابان عامه مجلسی-مجتمع تجاری کیش-طبقه  3-یکباب مغازه 
عنوان  به  ریال   30/000/000 مبلغ  و  ریال   ۴/500/000 ماهیانه  اجاره  با  مربع  متر  به مساحت حدود 8/۴  همکف 

قرض الحسنه.
به  بنزین  پمپ  در خیابان کاوه-اتوبان چمران-جنب  واقع  امام حسین)ع(  موقوفه مسجد  از  مغازه  ۴-یکباب 

مساحت حدود 22 متر مربع با اجاره ماهیانه 5/800/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
5-یکباب مغازه از موقوفه پاساژ صدر-طبقه اول واقع در بازار انقاب-پاساژ مدرسه صدر-طبقه اول به مساحت 

حدود 6/57 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/000/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
6-فروش ششدانگ اعیانی واحدهای ذیل واقع در خیابان طیب ساختمان ماتا احداثی بر روی عرصه متعلق به 

موقوفه محمدابراهیم تاجر اصفهانی.
مشخصات واحدها:

الف( مالکیت اعیان و سرقفلی واحد تجاری طبقه همکف و بالکن به مساحت حدود 95/73 متر مربع از قرار هر 
متر مربع 90/000/000 ریال حدود 25 متر مربع و بالکن مربوطه از قرار هر متر مربع 30/000/000 ریال.

ب( مالکیت اعیان واحد اداری شماره 8 بمساحت حدود 99/2۴ متر مربع ساختمان ماتا طبقه دوم از قرار هر 
متر مربع ۴۴/000/000 ریال.

ج( مالکیت اعیان واحد اداری شماره 27 ساختمان ماتا بمساحت حدود 12۴/75 متر مربع طبقه دوم از قرار هر 
متر مربع ۴۴/000/000 ریال.

محمدرضا اسماعیل پور

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه 1

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 نگاهی به سریال های 
ماه محرم

صفحه 5

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد
 ثروت بزرگ و واقعی کشورند

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید



یادداشتسرمقاله  

یکــی از مراجــع تقلیــد ضمــن نقــد تفکــر برخــی در کشــور 
در خصــوص ســازش بــا دنیــا گفــت: تفکــر ســازش، نظــام 
ــکار  ــن اف ــب ای ــد مراق ــد و بای ــد می کن ــامی را تهدی اس

بــود.
ــی از مراجــع تقلیــد ظهــر  ــوری همدان آیــت هللا حســین ن
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــود، ب ــه خ ــارج فق ــروز در درس خ دی
محــرم از هفتــه آینــده اظهــار کــرد: یکــی از رســالت های 
مبّلغــان در ایــن فرصــت ارزشــمند، تبلیــغ و ترویــج 

ــت. ــت)ع( اس ــل بی ــارف اه مع
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــرم فرصت ــه مح ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ماهیــت انقــاب اســامی اســت، افــزود: انقــاب اســامی 
عزتمنــد کــرد  را  جهــان  آزادی خواهــان  و   مســلمانان 

و موجب خواری مستکبران جهان شد.
ــزوم  ــر اهمیــت تبلیــغ، ل ــا تاکیــد ب ایــن مرجــع تقلیــد ب
توجــه طــاب بــه ایــن مســئله را یــادآور شــد و افــزود: در 
شــرایط فعلــی، طــاب بایــد اهمیــت ویــژه ای بــرای تبلیــغ 
ــه  ــن وظیف ــف از ای ــای مختل ــه بهانه ه ــند و ب ــل باش قائ

شــانه خالــی نکننــد.
بــه رســالت های طــاب و حوزویــان  اشــاره  بــا  وی 
ــر اســاس آیــه نفــر، طــاب پــس از  خاطرنشــان کــرد: ب
تحصیــل علــوم دینــی، بایــد در مناطــق مختلــف حضــور 
پیــدا کننــد و وظایــف خــود را انجــام دهنــد و تنهــا در قــم 

ــز نباشــند. متمرک

آیــت هللا نــوری همدانــی ارائــه مطالــب مســتند و محکــم 
در ســخنرانی ها را امــری ضــروری عنــوان و تصریــح 
کــرد: مبّلغــان، ســخنرانان و مداحــان در برنامه هــای 
 مختلــف خــود در ایــن روزهــا، اســتناد بــه مطالــب محکــم 

و مستند را در دستور کار قرار دهند.
وی ضمــن نقــد تفکــر برخــی در کشــور در خصــوص 
ســازش بــا دنیــا خاطرنشــان کــرد: تفکــر ســازش، نظــام 
ــکار  ــن اف ــب ای ــد مراق ــد و بای ــد می کن ــامی را تهدی اس

ــود. ب
ایــن مرجــع تقلیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه تفکــر ســازش بــا 
ــرد:  ــار ک ــدارد، اظه ــت ن ــی مطابق ــرآن و آموزه هــای دین ق
ســیره پیامبــر اســام)ص( نیــز بــا تفکــر ســازش در تضاد 

اســت.

وی بــا اشــاره بــه تــاش مکــرر دشــمنان بــرای برانــدازی 
ــر  ــه ه ــراد ک ــن اف ــا ای ــت: ســازش ب ــام اســامی گف نظ
روز توطئــه ای جدیــد را علیــه نظــام اســامی بــه راه 

می اندازنــد، چــه معنایــی دارد؟!
ــا  ــاط ب ــر اینکــه ارتب ــد ب ــا تاکی ــی ب ــوری همدان آیــت هللا ن
دنیــا بایــد در چارچــوب موازیــن اســامی و منافــع مــردم 
ــای الزم  ــه مراقبت ه ــن زمین ــت: در ای ــود، گف ــام ش انج

بایــد صــورت گیــرد.
ــبب  ــه س ــی ک ــز از اقدامات ــزوم پرهی ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
وهــن دیــن و مذهــب می شــود، افــزود: رفتارهــا در 
ــی از  ــود؛ یک ــت ش ــد مراقب ــام بای ــن ای ــای ای عزاداری ه
رفتارهایــی کــه موجــب وهــن عــزاداری امــام حســین)ع( 
و دیــن می شــود، قمه زنــی اســت؛ ایــن کار حــرام اســت 

ــرد. ــد از آن دوری ک و بای
ــز از  ــرورت پرهی ــر ض ــد ب ــا تاکی ــد ب ــع تقلی ــن مرج ای
ــرد:  ــه در عزاداری هــا خاطرنشــان ک اقدامــات تفرقه افکنان
ــاز جامعــه اســامی اســت  ــن نی  امــروز وحــدت، مهم تری
و بایــد از هــر عمــل اختاف افکنانــه بیــن شــیعه و ســنی 

اجتنــاب کــرد.
وی در پایــان ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر دقــت در 
گفتــار و رفتــار در عزاداری هــا گفــت: توهیــن بــه صحابــه 
ــزرگان اهــل  ــر)ص(، مقدســات دیگــر مذاهــب و ب پیامب

ــت. ــرام اس ــنت، ح س

ــا بیــان  ــه قزویــن ب ــان ســفر اســتانی ب روحانــی در جری
زمســتان ســال ۵۷  در  رجایــی  از شــهید  خاطــره ای 
گفــت: یــک شــب بــا عــده ای از بــزرگان کشــور در حضــور 
شــهید بهشــتی در ســاختمان نخســت وزیری جلســه ای 
داشــتیم. دیروقــت بــود. جلســه حــدود ســاعت ۱۰ شــب 
ــش  ــل کارهای ــرای تکمی ــی ب شــروع شــد. مرحــوم رجای
پشــت میــز نشســته بــود و مــا هــم روی زمیــن نشســته 
ــم مرحــوم  ــم و دیدی ــگاه کردی ــم. حــدود ۱۱ شــب ن بودی
ــرده اســت کــه آن زمــان  رجایــی پشــت میــز خوابــش ب
شــهید بهشــتی بــه مــا گفــت: ســاکت باشــید. ایشــان ۴۸ 

ــد. ــه نخوابیده ان ــت ک ــاعت اس س
رئیس جمهــور افــزود: مرحــوم رجایــی در آن شــرایط 
ــار مســئولیت را بــر دوش گرفــت و ۸  حســاس کشــور، ب
شــهریور را بــه عنــوان روز جاودانــه ایثــار و شــهادت خــود 

ــه ثبــت رســاند. ــار دیرینــش شــهید باهنــر ب و ی
ــهریور  ــه ۳۱ ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه مجری ــس ق رئی
صدامیــان متجاوزگــر بــه کشــور مــا حملــه کردنــد، عنــوان 
ــرزمین  ــلح س ــای مس ــی نیروه ــن قدرت نمای ــرد: اولی ک
ــه  ــا ب ــد هواپیم ــرواز ۱۴۰ فرون ــا پ ــر ب ــا در روز اول مه م
ــاران مراکــز حســاس و حیاتــی عــراق  قلــب عــراق و بمب
ــر  ــاوزان در کمت ــه متج ــران ب ــت ای ــه مل ــی ک ــود. درس ب
ــرزه درآورد  ــه ل ــراق را ب ــر ع ــد، سراس ــاعت دادن  از ۲۴ س
و پیامــی بــرای جهانیــان داشــت کــه غیورمــردان ایــران در 

هیــچ شــرایطی تجــاوز را تحمــل نخواهنــد کــرد.
ــپاه  ــدس، س ــاع مق ــال دف ــر ۸ س ــت: در سراس وی گف
غیــور  مــردم  انتظامــی،  نیروهــای  ارتــش،   بســیج، 
ــت  ــکوه مل ــتند ش ــد و توانس ــت کردن ــایر، مقاوم  و عش

را در تاریخ جهان به ثبت برسانند.
رئیس جمهــور افــزود: امــروز بایــد از دفــاع مقــدس درس 
ــتادگی  ــار، ایس ــایه ایث ــدس در س ــاع مق ــم. دف  بیاموزی

و انگیزه های دینی در برابر جهانیان بود.
 روحانــی افــزود: اگــر مــردم دو دســتگی، اختــاف 
ــه  ــردم در گوش ــر م ــود، اگ ــم ب ــان حاک ــکاف میانش و ش
و کنــار فقــط شــعار می دادنــد و کمــر همــت بــرای 
فــداکاری و ایثــار نمی بســتند، اگــر ملــت ایــران در 

مــا  آیــا  نمی کردنــد،  ایســتادگی  متجاوزیــن  برابــر 
ــاع  ــار در دف ــزرگ و پرافتخ ــروزی ب ــه پی ــتیم ب می توانس

مقــدس دســت یابیــم؟
پیشــرفت  راه  امــروز هــم،  داد:  ادامــه   رئیس جمهــور 
و تعالــی مــا در ســایه وحــدت، بــرادری و انســجام بــرای 

حفــظ منافــع ملــی امکان پذیــر اســت.
 روحانــی گفــت: دولــت اگــر هــر پیشــرفتی داشــته باشــد

در ســایه حمایت هــای ملــت و هدایت هــای رهبــری 
معظــم انقــاب بــوده اســت. ایــن شــما بودیــد کــه پیــروز 

شــدید و مــا نماینــده شــما بودیــم.
رئیس جمهــور عنــوان کــرد: مــردم بداننــد در یــک ســالی 
ــا  ــا م ــت، نه تنه ــت قیمــت نف ــا وجــود اف ــه گذشــت، ب ک
ــم، بلکــه ۲۰ درصــد درآمدمــان  ــر برداشــت نکردی  از ذخای

را به ذخایر ریختیم.
نفــت،  تولیدکننــده  همــه کشــورهای  در  گفــت:  وی 
ــه  ــه نصــف و در بعضــی کشــورها ب ــی ب ــول مل قیمــت پ
ــران  ــازار ای ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــدا ک ــزل پی ــم تن ــک پنج ی
ــت از ۱۲۰  ــه نف ــک ســال گذشــته ک در شــرایط ســخت ی
ــات  ــود، دارای ثب ــرده ب ــدا ک ــش پی ــه ۴۰ دالر کاه دالر ب
ــت  ــکر نعم ــرا ش ــد؛ چ ــه اداره ش ــور بی دغدغ ــود و کش ب

مهــر نمی کنیــد؟ 

ســید پرویــز فتــاح، رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
ــرافی  ــازل اش ــی و من ــای نجوم ــه حقوق ه ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــاد م ــت: اقتص ــت، گف ــی اس ــل فقرآفرین ــئوالن عام مس
مریــض اســت و ربطــی بــه ایــن دولــت هم نــدارد. مســائلی 

کــه در جامعــه داریــم فقرآفریــن اســت.
رئیــس کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره( تصریح کرد: درســت 
 کــردن طبقه اشــراف توســط مســئوالن و حقوق هــای نجومی 

و منازل اشرافی مسئوالن، فقرآفرین است.
فتــاح تاکیــد کــرد: همــه نهادهــا و وزارتخانه هــا و نیروهــای 

مســلح بایــد در خدمــت مــردم باشــند.
ــد  ــا بگوین ــن هســتند ت ــال ای ــه دنب ــزود: دشــمنان ب وی اف
بین الملــل  مســائل  درد  بــه  مــا  انقابــی  نهادهــای 

. رد نمی خــو
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( گفــت: چطــور مــا توانمندی 
مقابلــه بــا یــک داعشــی در یــک گوشــه کشــور را داریــم، امــا 

نمی توانیــم بــا قاچــاق مقابلــه کنیــم؟
فتــاح بــا بیــان اینکــه ســپاه بــا هزینــه خــود بــرای محرومان 
ــان  ــذارد، خاطرنش ــم نمی گ ــی ه ــازد و منت ــکن می س مس
ــن  ــداد ای ــای ســپاه تع ــا کمــک قرارگاه ه ــدوارم ب ــرد: امی ک

ــارس ــد. ف ــا افزایــش یاب خانه ه

بــه  واکنــش  در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــد  ــگان آگاهن ــت: هم ــر خارجــه فرانســه گف ــارات وزی اظه
ــا اتخــاذ  ــه ب فرانســه خــود یکــی از کشــورهایی اســت ک
سیاســت های اشــتباه، موجــب بــروز بحــران و پیچیده تــر 
ــوریه  ــی در س ــم فعل ــده و وخی ــاع نگران کنن ــدن اوض ش

ــت. ــده اس ش
ــارات  ــه اظه ــش ب ــرام قاســمی، روز چهارشــنبه در واکن به
ــورای  ــر ش ــت اخی ــه در نشس ــه فرانس ــور خارج ــر ام وزی
امنیــت درخصــوص ســوریه و نیــز در مصاحبــه بــا روزنامــه 
لیبراســیون اظهــار داشــت: متاســفانه اظهــارات وزیــر امــور 
ــوالت  ــد از تح ــه بای ــی ک ــم آگاه ــه رغ ــه ب ــه فرانس خارج
ــه و دور از  ــند، غیرواقع بینان ــته باش ــان داش ــه و جه منطق

انتظــار اســت.
نفــوذ  تاکیــد کــرد:  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــارزه  ــت مب ــه در جه ــورهای منطق ــران در کش ــوی ای معن
ــه  ــی رود ک ــه کار م ــدی ب ــی و پلی ــت های جان ــا تروریس ب
ــا جنایــات  ــه ویــژه فرانســه ب برخــی کشــورهای غربــی، ب

ــتند. ــنا هس ــک آش ــا از نزدی آن ه
قاســمی افــزود: آنــان بایــد تاکنــون بــه ایــن درک و فهــم 
ابتدایــی رســیده باشــند کــه نبایــد از ایــران بخواهنــد ایــن 
نفــوذ را علیــه مبــارزان خــط مقــدم مقابلــه بــا تروریســم 

در جهــان بــه کار گیــرد.

ــه  ــور خارج ــر ام ــت وزی ــروری اس ــرد: ض ــه ک وی توصی
ــان بعضــی  ــه احســاس و بی ــروز هرگون ــل از ب فرانســه قب
ســخنان نــاروا، قــدری بــه مطالعــه تاریــخ تحــوالت چنــد 
ــردان  ــی دولتم ــش برخ ــژه نق ــه، به وی ــر منطق ــه اخی ده
وقــت حاکــم بــر پاریــس در حمایــت از جنایتکارانــی چــون 
ــی  ــگ تحمیل ــاوز او در جن ــم متج ــلیح رژی ــدام و تس ص

ــردازد. ــت بپ ــران و اشــغال کوی ــه ای علی
آتش افروزی هــا  و  جنگ هــا  ایــن  گفــت:  قاســمی 
بی شــک تصویــر روشــنی از جنایتــکاران جنگــی و بانیــان 
خشــونت طلبان  و  تروریســت ها  امــروزی  حامیــان  و 

ــا ــد داد. ایرن ــت خواه ــه دس ــان ب ــه و جه منطق

آیت هللا نوری همدانی:
تفکرسازش،نظاماسالمیراتهدیدمیکند

رئیس جمهور در اجتماع مردم قزوین:
چراشکرنعمتنمیکنید؟

فتاح:
اقتصادمامریضاست
وربطیبهایندولتندارد
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ادامه از صفحه یک: 
می فرمایــد:  این بــاره  در  امــام)ع( 

استاد  دانشگاه
محمدجواد قاسمی

ــا  ــوهللا م ــم ف ــل ان یغزوک ــم قب »اغزوه
غزی قوم قط فی عقر دارهم اال و قد ذلوا« 

ــه  ــد؛ ب ــرد کنی ــان نب ــا آن ــد، ب ــا شــما بجنگن پیــش از آنکــه ب
خــدا ســوگند هیــچ گاه قومــی در درون خانــه خــود بــا دشــمن 

درگیــر نشــد، مگــر اینکــه خــوار و ذلیــل گردیــد.
2-جنگ روانی قبل از عملیات نظامی

چنیــن  معاویــه  پاســخ  در  علیه الســام  مؤمنــان  امیــر 
می نویســد: »فانــا ابوالحســن قاتــل جــدک و خالــک و 
ــک  ــی و بذل ــیف مع ــک الس ــدر وذل ــوم ب ــدخا ی ــک ش اخی
ــتحدثت  ــا و ال اس ــتبدلت دین ــا اس ــدوی م ــی ع ــب الق القل

ــا«  نبی
ــه روز  ــو ک ــرادر ت ــی و ب مــن ابوالحســنم! کشــنده جــّد و دای
ــکافتم. آن  ــان را بش ــر آن ــم و س ــت یافت ــان دس ــر آن ــدر ب ب
ــار  ــمنم دم ــان دل از دش ــا هم ــراه دارم و ب ــیر را هم شمش
 بــرآرم. دیــن خــود را تــرک نگفتــه ام و پیامبــری تــازه 

را نپذیرفته ام. 
ــیف  ــدی الس ــد: »... و عن ــاز می فرمای ــر ب ــی دیگ و در جای
ــام  ــی مق ــک ف ــک و اخی ــدک و خال ــه بج ــذی اعضضت ال

ــد«  واح
و در نــزد مــن همــان شمشــیری اســت کــه در جنــگ بــدر بــر 

پیکــر جــّد و دایــی و بــرادرت زدم.  
 ایشــان در جنــگ تبلیغاتــی علیــه دشــمن در جریــان جمــل

دشــمنان را بــه شــدت مــورد نکوهــش قــرار دادنــد و آن هــا 
را لشــکریان یــک زن، پیــروان یــک حیــوان )شــتر عایشــه( 
نامیدنــد.  کــه ایــن خــود یــک جنــگ روانــی علیــه آنــان بــه 

ــد. ــمار می آم ش
3- ایجاد ترس قبل از کارزار

»اکلموا الامه و قلقلوا السیوف فی اغمادها قبل سلها« 
قبــل از کارزار زره را بــه طــور کامــل در بــر کنیــد و شمشــیرها 

را در غــاف قبــل از بیــرون کشــیدن بجنبانیــد. 
از ایــن نکتــه، عــاوه بــر ترســاندن دشــمن، می تــوان نــکات 
آموزنــده نظامــی  دیگــری همچــون تکــرار و تمریــن، رزمایــش 
ــا  ــردن آن ه ــاده ک ــات و آم ــزات و مهم ــری تجهی ــه کارگی و ب

قبــل از وقــوع درگیــری را برداشــت کــرد.
4-آمادگی روانی

نمونــه آن جماتــی اســت کــه امــام علــی)ع( قبــل از عملیات 
ــدگان هشــت  ــود و رزمن ــه فرم ــدش محمدبن حنفی ــه فرزن ب

ســال دفــاع مقــدس مکــرر از آن بهــره می جســتند. 
5-آماده باش صددرصد

»و قامــت الفتنــه علــی القطــب فاســرعوا الــی امیرکــم و بــادر 
و اجهــاد عدوکــم« 

ــه و تباهــکاری روی  ــت و امامــت( فتن ــن )والی ــدار دی ــر م ب
 آوریــد و بــه ســوی رهبــر و پیشــوای خویــش بشــتابید 

و برای جنگ با دشمنان بکوشید.
ــم کــه حســاس ترین  ــن کام حضــرت اســتفاده می کنی از ای
زمــان فتنــه، زمانــی اســت کــه حاکمیــت دینــی و رهبــری در 
ــان  ــر همــه مؤمن ــگام ب ــرد. در آن هن معــرض خطــر قــرار گی
 اســت کــه بــا آمادگــی کامــل گــرد رهبــر خــود جمــع شــوند 

و گوش به فرمان او باشند.
6-آمادگی در زمان صلح:

حضــرت در پــی درخواســت یارانــش بــرای آمادگــی نظامــی 
 )پــس از صلــح بــا معاویــه و گســیل داشــتن جویربن عبــدهللا 
بــه ســوی او( فرمــود: »... الاکــره لکــم اال عــداد« بــا نرمــی 
 و مــدارا دســت بــه کار شــوید و ناخــوش نمــی دارم کــه آمــاده 

پیــکار شــوید.
بــا  »همیشــه  فرمــود:  این بــاره  در  خمینــی)ره(  امــام 
بصیــرت و چشــمانی بــاز بــه دشــمنان خیــره شــوید و آنــان 
را آرام نگذاریــد کــه اگــر آرام گذاریــد، لحظــه ای آرامتــان 

نمی گذارنــد.«

گسستگیدرکانونخانواده)2(

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

 الگوهــای غلــط تربیتــی در 
خانواده های ازهم گسسته:

طــرد  و  بی محبتــی 
بی محبتــی  نتیجــه   کــودک: 
کــودک بــه  بی توجهــی   و 

ایجــاد احســاس بی ارزشــی 
در کــودک و نگــرش منفــی او نســبت بــه خــودش 
 اســت. مراقبت هــای افراطــی از کــودک: ایــن امــر

ــده  ــازد و او را در آین ــل می س ــته و منفع ــودک را وابس ک
تحصیلــی، شــغلی و ازدواج بــا دشــواری و شکســت 

ــاخت. ــد س ــه رو خواه روب
آزادی  رهاشــدگی کــودک:  یــا  حــد  از  بیــش  آزادی 
ــاس  ــر اس ــا ب ــازد ت ــد می س ــودک را مقی ــده ک نظارت ش

ــد. ــار کن ــی رفت ــق خانوادگ ــی و مطل ــای اصول معیاره
ــن  ــت والدی ــاط درس ــدم ارتب ــل ع ــه دلی ــی: ب نازپروردگ
ــوف  ــد معط ــه فرزن ــا ب ــه آن ه ــام توج ــر، تم ــا یکدیگ ب

ــد. ــت کنن ــه دریاف ــا از او توج ــود ت می ش
انضبــاط شــدید و تنبیه کــودک: انضباط خشــک، تحمیلی 
 و یک جانبــه، هیــچ گاه شــیوه تربیتــی مناســبی نیســت 

و از کودک یک مستبد و خودکامه خواهد ساخت.
ــل ــی تحصی ــواده در دوران ابتدای ــم گسســتگی خان  از ه

ــذارد.  ــر جــای می گ ــر ب ــری از ســنین دیگ ــر عمیق ت تاثی
حــس عــدم امنیــت کــودکان را بــه شــدت آزار می دهــد 
و آن هــا از بازگــو کــردن شــرایط خانــواده خــود احســاس 

شرمســاری دارنــد. 
ــی ممکــن اســت کــه بچه هــا خــود  ــی پــس از مدت حت
را ســرزنش کننــد. بــه گونــه ای کــه نتایــج پژوهش هــای 
انجــام شــده در زمینــه ارتبــاط ســاخت خانوادگــی 
نشــان  دبســتانی  دانش آمــوزان  انزواطلبــی  رفتــار  و 
می دهــد کــه بچه هایــی کــه بــا پــدر و مادرشــان زندگــی 
ــارت  ــرس، حق ــی، ت ــاس تنهای ــتر احس ــد، بیش  نمی کنن
ــار مشــکل   ــری دچ ــد و در تصمیم گی ــدی می کنن  و ناامی

می شوند.
تأثیر طالق بر پدیده های روانی و اجتماعی:

انــواع بزهکاری هــا، ناســازگاری ها و رفتارهــای ضــد 
ــاق  ــدان ط ــان فرزن ــاد در می ــا و اعتی ــی، فحش اجتماع

ــت.  ــتر اس بیش
ــرار از  ــی و ف ــت تحصیل ــازگاری، اف ــگری و ناس پرخاش
ــود. ــاهده می ش ــاق مش ــدان ط ــان فرزن ــزل در می من

خودکشی زن یا شوهر و حتی کودکان.
افــراد خانــواده بــه ازدواج در دیگــر   کاهــش میــل 

به ویژه بچه های طاق.
ــدان  ــرای فرزن ــی و اجتماعــی ب ایجــاد آســیب های روان
ــم  ــن در تعلی ــامحه والدی ــال و مس ــی از اهم ــه ناش  ک

و تربیت آنان است.
ایجــاد تمایــات همجنس گرایانــه در میــان فرزنــدان 
ــرای  ــه ب ــازی مردان ــال در همانندس ــاق و اخت ــر ط پس

ــا. آن ه
عــدم  علــت  بــه  شــخصیتی  اختــاالت  ایجــاد 
ــن  ــان. دی ــخصیت آن ــزی ش ــته مرک ــکل گیری هس ش
ــای  ــد و اعض ــی می دان ــاد مقدس ــواده را نه ــام خان اس
خانــواده را بــه پاســداری از آن و رعایــت حقــوق یکدیگــر 

تشــویق و بــر آن تاکیــد می کنــد.
 بــدون شــک در ســایه رعایــت حقــوق یکدیگــر و انجــام 
ــی  ــواده، محیط ــط خان ــه محی ــت ک ــردی اس ــف ف وظای
ســالم و بســتری مناســب بــرای شــکل گیری جامعــه ای 

ســالم خواهــد بــود. 
والدیــن  و  نابســامان  خانــواده  قربانــی  فرزنــدان 
آســیب دیده هســتند؛ زیــرا خانــواده نابســامان بــه دالیــل 
گوناگــون از تعــادل خــارج شــده اســت و ریشــه آن بــه 
بی نظمــی و عــدم وجــود ســامت بازمی گــردد و والدیــن 
نمی تواننــد صاحیــت تربیــت کــودک را داشــته باشــند. 
 لــذا نظــر بــه اهمیــت اصــاح خانــواده و جامعــه جــا دارد 
اختافــات  عوامــل  و  علــل  ریشــه یابی  زمینــه   در 
و راهکارهــای حــل آن، تدابیــر کارشناســانه ای اندیشــیده 

شــده و راهنمایی هــای الزم بــه جوانــان داده شــود.

خبر سیاسی 

 رئیس مجلس نمایندگان یمن 
در نامه ای به الریجانی:
ملتیمنچشمامید
بهحامیاناینکشوردارد

ــی  ــه عل ــه ای ب ــن در نام ــدگان یم ــس نماین ــس مجل رئی
ــتار  ــامی، خواس ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی الریجان
ــد. ــن ش ــه یم ــی علی ــات نظام ــف حم ــرای توق ــک ب کم

یحیــی علی الراعــی، رئیــس مجلــس نماینــدگان یمــن 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان ــه عل ــه ای ب در نام
اســامی، ضمــن تشــریح وضــع موجــود کشــورش، خواســتار 
ــف ســاختن تجــاوزات، بمباران هــای  ــت متوق کمــک در جه
ــه  ــم آل ســعود و برداشــتن محاصــره اقتصــادی ظالمان رژی
علیــه ســرزمین و مــردم یمــن شــد. وی در ایــن نامــه تأکیــد 
کــرده اســت: ملــت یمــن در زمــان تجــاوز خارجــی و همزمان 
از  بســیاری  در  تروریســتی  جنایت هــای گروه هــای  بــا 
اســتان های ایــن کشــور چشــم امیــد بــه کســانی دارنــد کــه 
ــدگان  ــد. رئیــس مجلــس نماین ــار آن هــا بودن همــواره در کن
ــن در  ــارس ۲۰۱۵ کشــور یم ــه از ۲۵ م ــام اینک ــا اع ــن ب یم
معــرض تجــاوز ســعودی ها قــرار گرفتــه، خاطرنشــان کــرده 
اســت: در ۲۸ مــارس ۲۰۱6، کنفرانــس فراگیــر مردمــی همراه 
ــرای  ــی سیاســی ب ــرای تشــکیل شــورای عال ــا انصــارهللا ب ب
ــون اساســی تشــکیل  ــا تجــاوزات در چارچــوب قان ــارزه ب مب
ــاش  ــی ت ــی و بین الملل ــا بعضــی کشــورهای عرب شــده؛ ام
دارنــد ســامت و قانونمنــد بــودن پارلمــان یمــن را زیر ســؤال 
ببرنــد کــه بــا توجــه بــه نصــوص موجــود در قانــون اساســی 

ــا واهــی و بی اســاس اســت. ــای آن ه ــن کشــور، ادعاه ای
ــن  ــان یم ــروعیت پارلم ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب الراع
برگرفتــه از قانــون اساســی ایــن کشــور اســت، یــادآور شــده: 
ــان  ــودکان، زن ــه کشــور یمــن می شــود ک ــه ب ــی ک  در تجاوزات
ــن  ــاخت های ای ــند و زیرس ــل می رس ــه قت ــان ب و غیرنظامی
ــی  ــت محیطی فراوان ــع زیس ــده اند و فجای ــود ش ــور ناب کش
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــن کش در ای
متجــاوزان در حــال القــای ایــن تفکــر هســتند کــه در حــال 
ــت:  ــه داده اس ــتند، ادام ــن هس ــه یم ــات ب ــدن ثب بازگردان
ــروز تحــت ســیطره گروه هــای  بســیاری از مناطــق یمــن ام

ــده و داعــش اســت. ــد القاع ــه مانن تروریســتی ب

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
اطاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای، فرمانــده معظــم کل قــوا، صبــح 
تحلیــف  دانش آموختگــی،  مراســم  در   دیــروز 
ــه دانشــجویان دانشــگاه های  و اعطــای سردوشــی ب
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  افســری 
دانشــگاه علــوم هوایــی شــهید ســتاری حضــور 

ــد. یافتن
ــا  ــم ب ــن مراس ــامی در ای ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــی  ــزون »ایمان ــای روزاف ــزوم آمادگی ه ــر ل ــد ب تأکی
»ســازمانی  و  فنــی«  و  »علمــی  اعتقــادی«،   و 
و انضباطــی« نیروهــای مســلح و انتقــال تجربیــات 
گرانبهــای دفــاع مقــدس بــه نیروهــای جــوان تاکیــد 
کردنــد: امــروز ملــت ایــران بــه دلیــل پافشــاری بــر 
اســام، اســتقال، ارزش هــای واالی خــود و اعتقــاد 
ــیعی از  ــه وس ــا جبه ــدا، ب ــن خ ــت دی ــه حاکمی ب
ــد  ــلح بای ــای مس ــت و نیروه ــه اس ــمنان مواج دش
همــواره آمــاده ایفــای نقــش خــود، در صــورت نیــاز 

باشــند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای نیروهــای جــوان، مؤمــن 
و کارآمــد را ثــروت بــزرگ و واقعــی کشــور خواندنــد 
ــد: دوران  ــه دوران دفــاع مقــدس گفتن ــا اشــاره ب و ب
دفــاع مقــدس، آزمونــی دشــوار بــود کــه در آن، 
ــکار و  ــران آش ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــر ارت جوه
کارهــای برجســته و درخشــانی بــه دســت نیروهــای 

ارتــش انجــام شــد.
ایشــان یکــی از اقدامــات ضــروری در دانشــگاه های 
نیروهــای مســلح را آشــنایی بــا دوران دفــاع مقــدس 
و تبییــن آن شــرایط بــرای نیروهــای جــوان دانســتند 
و افزودنــد: جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله در واقــع 
همه جانبــه  تهاجــم  و  بین المللــی  جنــگ  یــک 
جهانــی  دنباله روهــای  و  بــزرگ   قدرت هــای 
ــا،  ــت، ارزش ه ــا، هوی ــه مرزه ــا ب ــه ای آن ه و منطق

ــود. ــران ب ــت ای ــاب مل ــامی و انق ــام اس نظ
ــد: در  ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ایــن قیامــت کبــری و معرکــه عظیــم، ملــت بــزرگ 

 ایــران و نیروهــای مســلح بــا اتــکا بــر نیــروی ایمــان 
 و مقاومــت و اعتمــاد بــه خــدا و متکــی بــه روح هللا
ــا  ــه قدرت ه ــر هم ــتند ب ــد و توانس ــه کردن ــاِم لل قی

ــد. ــه کنن غلب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خطــاب بــه دانشــجویان 
دانشــگاه های افســری ارتــش گفتنــد: نســل گذشــته 
شــما چنیــن نســل پرافتخــاری بــود و اکنــون شــما 

ــر آن هــا هســتید. ــان میراث َب جوان
 ایشــان بــا تجلیــل از رشــادت ها و جانفشــانی ها 
ارتــش  امیــران  و  ســرداران  مجاهدت هــای  و 
همچــون صیادهــا و بابایی هــا خاطــر نشــان کردنــد: 

ــر  ــمن، ب ــت و دش ــم از دوس ــا اع ــه دنی ــروز هم ام
بــه عظمــت، هوشــمندی،  در دل خــود  و  زبــان 
ــامی  ــام اس ــران و نظ ــت ای ــدار مل ــجاعت و اقت ش

معتــرف هســتند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی ضمــن تشــکر از 
دانشــگاه های  فرماندهــان  و  ارتــش  فرماندهــان 
ــه  ــد: ب ــد کردن ــود تاکی ــان ســخنان خ ــش در پای ارت
ــب  ــه مرات ــور ب ــردای کش ــی، ف ــق اله ــف و توفی لط

بهتــر و درخشــان تر از امــروز آن خواهــد بــود.
ــا  در ابتــدای ایــن مراســم، رهبــر انقــاب اســامی ب
حضــور در یادمــان شــهدا، بــه شــهیدان ســرافراز ادای 
ــرای  ــو درجــات را ب ــت فاتحــه، عل ــا قرائ ــرام و ب احت

آنــان از خداونــد متعــال مســألت کردنــد.
ــر در  ــای حاض ــپس از یگان ه ــوا، س ــده کل ق فرمان

ــد. ــدان ســان دیدن می
در ایــن مراســم، یــک روحانــی نمونــه، یــک ایثارگــر 
ــاتید  ــن از اس ــان، دو ت ــن از فرمانده ــه ت ــه، س نمون
و پژوهشــگران و شــش نفــر از دانش آموختــگان 
نمونــه دانشــگاه های ارتــش هدایــای خــود را از 
ــد.  ــت کردن ــوا دریاف ــم کل ق ــده معظ ــت فرمان دس
ســتاری  شــهید  دانشــگاه  فرمانــده  همچنیــن 
ــرد  ــذ ک ــگاه را اخ ــگان دانش ــنامه دانش آموخت  دانش
ــده دانشــجویان  ــگان و نماین ــده دانش آموخت و نماین
ــت  ــه دریاف ــز مفتخــر ب دانشــگاه شــهید ســتاری نی

درجــه و سردوشــی شــدند.

 رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد، ثروت بزرگ و واقعی کشورند

جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب 
ــاب ــر انق ــا رهب ــر ب ــات آخ ــت: در ماق ــامی گف  اس

ایشــان بــر محرومیت زدایــی و فقرزدایــی بــه  عنــوان 

مأموریــت کلیــدی ســپاه تأکیــد کردنــد.
ســردار حســین ســامی، جانشــین فرمانــده کل 
ــروز  ــح دی ــامی، صب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
در مراســم افتتــاح ۳۳۰۰ پــروژه محرومیت زدایــی 
ســپاه، گفــت: انقــاب مــا، انقــاب کرامــت انســان ها 
بــوده و هســت؛ انقابــی کــه بــا فقــر و فحشــا مبــارزه 
روان  ایــن جریــان  دلیــل  بــه   را  می کنــد. خــدا 

می کنیــم. شــکرگزاری 
رفــاه  و  پیشــرفت  پرچــم  امــروز  افــزود:  وی 
یــک  دســت  در  مســتضعف  انســان های 
خــدا)ص(  رســول  نســل  از  جانبــاز  مبــارز 
خامنــه ای امــام  العظمــی  آیــت هللا   حضــرت 

 است.

ــی  ــروی زمین ــرد: نی ــان ک ــامی خاطرنش ــردار س س
ملــت  جامعــه،  نجات دهنــده  نیــروی   ســپاه، 
و انقــاب از هــر تهاجمــی بــوده و اینجــا محــل 

. ســت نی ها کهکشا
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران تصریــح کــرد: 
ــوزان  ــرداب س ــان گ ــد می ــر می بینی ــم اگ ــروز ه ام
ــه  برکــت  ــا امــن و آرام اســت، ب شــیاطین، کشــور م
فــوق  مجاهدت هــای  و  پایمردی هــا  رشــادت ها، 
ــدگان  ــا توســط فرماندهــان و رزمن طاقــت بشــری م

ــرو در مرزهاســت. ــن نی ای
ــرار  ــط اش ــروز فق ــرد: ام ــد ک ــامی تأکی ــردار س س
رژیم هــای  و  آمریکایی هــا  و  صهیونیســت ها  و 
مرتجــع وابســته بــه یهــود دشــمن مــا نیســتند؛ بلکــه 

ــه دشــمنی های مــا  محرومیــت و ســختی ها در دامن
ــت. ــد ماس ــالت های جدی ــن از رس ــد و ای ــرار دارن ق

جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران در ادامــه 
انقــاب  رهبــر  مهــم  توصیــه  از  داشــت:  اظهــار 
ــا  ــر ب ــات آخ ــه در ماق ــت ک ــپاه اس ــه س ــواره ب هم
ــی  ــر محرومیت زدای ــان ب ــز ایش ــان نی ــرت ایش حض
ــدی  ــت کلی ــوان مأموری ــم به عن ــاز ه ــی ب و فقرزدای

ــد. ــد کردن ــپاه تأکی س
وی گفــت: ظرفیت هــای زیــادی در کشــور وجــود 
ــاری  ــه ی ــد ب ــت و بای ــت اس ــت دول ــه در دس دارد ک

ــتابیم. ــود بش ــان خ همنوع
وی در پایــان بــا گرامیداشــت شــهدای مدافــع حــرم 
ــوغ  ــا مســلمانان از ی گفــت: آن هــا تکه تکــه شــدند ت

بردگــی جهالــت مــدرن نجــات یابنــد.

مأموریتکلیدیرهبرمعظمانقالببهسپاه
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بردیاعباس زادهسرویس  اقتصاد

بــر اســاس تعاریــف موجــود در نظام هــای بین المللــی 
مالیــات بــه مثابــه یــک نــوع هزینــه اجتماعــی اســت کــه 
آحــاد یــک ملــت در راســتای بهــره وری از امکانــات و منابــع 
ــا توانایی هــای  ــد ت ــد آن را پرداخــت کنن یــک کشــور موظفن
ــات  ــع فراهــم شــود. مالی ــات و مناب ــن امکان ــی ای جایگزین
ــت  ــه دول ــال بخشــی از درآمدهــای جامعــه ب ــع انتق در واق
ــه  ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــود فعالیت ه ــی از س ــا بخش ی
ــات دســتیابی  ــزار و امکان ــرا اب ــت می شــود؛ زی ــب دول نصی
بــه درآمــد و ســودها را دولــت فراهــم ســاخته اســت؛ امــا در 
ــی هــم هســتند  ــون، همیشــه قانون گریزان ــن قان ــل ای مقاب
ــه  ــد. ب ــت کنن ــود را پرداخ ــات خ ــد مالی ــت ندارن ــه دوس ک
گفتــه کارشناســان، متاســفانه کشــور مــا بــه دالیــل مختلــف 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی همــواره بــا فــرار مالیاتــی 
دســت بــه گریبــان بــوده و در ایــن بیــن، همــواره نــام یــک 
ــه  ــا فــرار از مالیــات گــره خــورده اســت. بل گــروه خــاص ب

ــت ها. ــد، فوتبالیس ــدس زدی ــت ح درس
    فوتبال

فوتبالیســت های ایــران از زمــان حرفــه ای شــدن فوتبــال بــا 
درآمدهــای شــگفت آوری روبــه رو بوده انــد و هــر ســال نیــز 

بــر ارقــام دســتمزدهای نجومــی آنــان افــزوده می شــود.
ــر  ــگ برت ــان لی ــت بازیکن ــط دریاف ــر متوس ــال حاض  در ح
فوتبــال ایــران حــدود 600 میلیــون تومــان بــرای هــر فصــل 

ــدود 2  ــوش ح ــان ملی پ ــتاره ها و بازیکن ــه س ــت. البت اس
ــد.  ــت می کنن ــل دریاف ــر فص ــرای ه ــان ب ــارد توم میلی

ایــن درآمدهــای کالن در مقایســه بــا حداقــل حقــوق 
دریافتــی کشــور کــه چیــزی کمتــر از یــک میلیــون در مــاه 
 یــا 12-14 میلیــون در ســال اســت، نه تنهــا ایــن عــده 
را راضــی نمی کنــد، بلکــه بــا روش هــای مختلــف ســعی در 

دور زدن قانــون مالیــات دارنــد.
    قانون و فرار از قانون

ــد خودشــان  ــان بای ــال و مربی ــان فوتب ــون، بازیکن ــق قان طب

ــه باشــگاهی کــه دســتمزد  ــد، ن مالیاتشــان را پرداخــت کنن
ــد.  ــت می کن ــا را پرداخ آن ه

ــا نادیده گرفتــن  در ســال های اخیــر، باشــگاه های فوتبــال ب
ایــن قانــون، مالیــات بازیکنــان را تقبــل کردنــد. البتــه 
ــد  ــول کردن ــات را قب ــت مالی ــر پرداخ ــط در ظاه ــا فق آن ه
ــی  ــان و برخ ــا بازیکن ــد ت ــت نکردن ــل آن را پرداخ و در اص
مربیــان بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو شــوند. هــر چنــد طبق 
قانــون جدیــد ســازمان لیــگ، پرداخــت مالیــات بــه عهــده 
ــان  ــان و مربیــان اســت؛ امــا متاســفانه بازیکن خــود بازیکن

ــه اصطــالح زیــر میــزی  ــا ب ــا بســتن قراردادهــای کاذب ی ب
ــان  ــن بازیکن ــع بی ــد. در واق ــان دور می زنن ــون را همچن قان
ــراردادی  ــی ق ــد. یک ــته می ش ــرارداد بس ــگاه ها دو ق و باش
ــات و یکــی هــم  ــر مالی ــرای پرداخــت کمت ــغ کــم ب ــا مبل ب
قــراردادی بــا مبلــغ اصلــی کــه زیرمیــزی و پنهانــی اســت تــا 
بازیکــن، مالیــات زیــادی پرداخــت نکنــد. اگرچــه بســیاری 
ــد  ــزی ندارن ــر می ــرارداد زی ــتند ق ــی هس ــگاه ها مدع از باش
ــه  ــه بهان ــه ب ــی ک ــد بازیکنان ــم بودن ــن امســال ه ــا همی ام
آپشــن های مختلــف، مبلــغ قراردادشــان از آنچــه در هیئــت 

ــوده اســت. ــال ثبــت شــده، بیشــتر ب فوتب
    جای خالی فرهنگ

شــاید یکــی از دالیــل اصلــی پرداخــت نکــردن مالیــات در 
ــی قراردادهــای  ــن فوتبالیســت ها، بحــث خألهــای قانون بی
ــز  ــرا نی ــی ماج ــث فرهنگ ــد از بح ــا نبای ــد؛ ام ــال باش فوتب
فرهنگی ورزشــی  نــام  کــه  باشــگاه هایی  شــد.   غافــل 
ــه دســت آوردن بازیکــن  ــرای ب را یــدک می کشــند، عمــال ب
ــوع رفتارهــای غیرفرهنگــی  ــه همــه ن مدنظرشــان دســت ب
می زننــد و راه هــای فــرار از قانــون را بــه بازیکنانشــان 
ــر  ــن مدنظ ــا بازیک ــه ب ــی ک ــازه زمان ــد و ت ــه می کنن توصی
ــد  ــاگری می زنن ــه افش ــت ب ــد، دس ــکل برمی خورن ــه مش ب
 تــا بــا پول پرســت جلــوه دادن فــالن ســتاره، وجهــه او 
را در بیــن طرفــداران خدشــه دار کننــد. آنچــه در ایــن 
ــا ایــن  میــان الزم اســت، برخــورد قاطــع مدیــران فوتبــال ب

باشــگاه ها و ایــن بازیکنــان اســت.

چرافوتبالیستهامالیاتخودرانمیپردازند؟

فرارمالیاتیدرمستطیلسبز

ــداد تســهیالت دهی در حــوزه  ــش حجــم و تع افزای
ــای  ــود وام ه ــرخ س ــر ن ــن تغیی ــکن و همچنی مس
ایــن بخــش، عاملــی شــده تــا بانــک مرکــزی 
تاکیــد داشــته باشــد ایــن موضــوع بــر تــکان بــازار 
ــد  ــه رون ــد ادام ــت و می توان ــر نیس ــکن بی تأثی مس

بــه همــراه  بــازار  ایــن  در  را  رونــق 
ــد.  ــته باش داش

ــزی  ــک مرک ــه بان ــاری ک ــن آم تازه تری
منتشــر  مســکن  بــازار  تحــوالت  از 
معامــالت  حجــم  رشــد  از   کــرده 
قیمــت مســکن خبــر  و همچنیــن 
می دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
شــهریورماه امســال، تعــداد معامــالت 

ــد  ــا رش ــران ب ــهر ته ــکونی در ش ــای مس آپارتمان ه
حــدود 10.۹ درصــدی در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال قبــل، بــه حــدود 14 هــزار و ۳00 واحد رســیده 
اســت کــه در ایــن بیــن تعــداد واحدهــای تــا پنــج 
ــا ســهم ۵1.۵ درصــدی بیشــترین  ســال ســاخت ب
ــه  ــده را ب ــکونی معامله ش ــای مس ــزان از واحده می

ــد  ــادآور ش ــد ی ــت. بای ــاص داده اس ــود اختص خ
ــرخ ســود  ــی کــه در ن کــه در ســال گذشــته تغییرات
ســپرده ها و تســهیالت بانکــی ایجــاد شــد و اکنــون 
ــی  ــبکه بانک ــد در ش ــا 1۸ درص ــهیالت ت ــود تس س
کاهــش یافتــه اســت، دربــاره وام هــای مســکن نیــز 
ــدوق  ــود و در تســهیالت صن ــر نب بی تأثی
پس انــداز مســکن از حــدود 14 درصــد 
در ســال گذشــته بــه ۹.۵ درصــد در 
مــاه اخیــر کاهــش یافــت و تک رقمــی 
ــدی  ــا ح ــت ت ــن توانس ــد. همچنی ش
حجــم اقســاط ســنگین ایــن تســهیالت 
را کاهــش دهــد و شــرایط مناســب تری 
ــن وام  ــت ای ــان دریاف ــرای متقاضی را ب
ایجــاد کنــد؛ امــا در ســویی دیگــر، وام 60 میلیونــی 
کــه از طریــق خریــد اوراق دریافــت می شــود و بیــن 
عمــوم از اســتقبال بیشــتری برخــوردار اســت، فعــال 
ــوده  ــوردار ب ــدی برخ ــاد حــدود 1۸ درص ــود زی  از س
و بــا وجــود وعده هایــی کــه بانــک مســکن در 
رابطــه بــا کاهــش آن داده، عملیاتــی نشــده اســت.

رشد حجم معامالت بازار مسکن کشور
در حالــی کــه طــی ماه هــای گذشــته قیمــت شــکر 
در بــازار بــه صــورت غیرمنطقــی افزایــش یافتــه بــود 
ــالم  ــد و شــکر اع ــع قن ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
ــه رونــق گرفتــن تولیــد شــکر  ــا توجــه ب  کــرد کــه ب
و وارد شــدن بیــش از نیمــی از نیــاز کشــور هم اکنون 

ــه  ــی ها ب ــکر در خرده فروش ــت ش قیم
ــک  ــیار نزدی ــی بس ــای منطق قیمت ه
ــان  ــدود ۳000 توم ــی ح ــده و کیلوی ش

ــود.  ــه می ش عرض
ــال  ــرد: امس ــار ک ــی اظه ــن دانای بهم
ــد شــکر  ــر تولی 20 روز از پارســال زودت
کشــور  چغندرقنــد  کارخانه هــای  در 
ــان  ــه اصفه ــوان ب آغــاز شــده کــه می ت

ــتان  ــدان، لرس ــاه، هم ــی، کرمانش ــان غرب آذربایج
قزویــن، خراســان، چهارمحــال و بختیــاری و ... 
 اشــاره کــرد کــه بــه خــط تولیــد وارد شــده اند 
ــده  ــه آین ــا هفت ــز ت ــی اســتان های کشــور نی و مابق
ــد.  ــاز می کنن ــود را آغ ــد خ ــل تولی ــورت کام ــه ص ب
وی همچنیــن درخصــوص قیمــت شــکر اظهــار 

کــرد: نــرخ مصــوب شــکر در کارخانــه کیلویــی 
رعایــت  هم اکنــون  کــه  اســت  تومــان   2۵20
می شــود. بــر اســاس قانــون، قیمــت منطقــی 
ــه  ــه اضاف ــرای عمده فروشــی ها ۳ درصــد ســود ب ب
ــا در کارخانــه اســت کــه هم اکنــون قیمــت  کرایــه ت
خرده فروشــی شــکر نیــز بــه حــدود 
ــت.  ــیده اس ــان رس ــی 2620 توم کیلوی
صنایــع  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
قنــد و شــکر اضافــه کــرد: قیمــت 
تــا 1۳  نهایتــا  خرده فروشــی شــکر، 
ــد  ــته باش ــد داش ــود می توان ــد س درص
ــی  ــن اســاس قیمــت منطق ــر ای ــه ب ک
ــوب  ــت مص ــه قیم ــه ب ــا توج ــکر ب ش
ــل  ــه حم ــده و کرای ــه ش ــر گرفت ــود در نظ ــرخ س ن
از کارخانــه تــا مبــدأ عرضــه، بایــد نهایتــا بــه 
کیلویــی 2۸۵0 تــا 2۹00 تومــان بســته بــه مســافت 
طی شــده و کرایــه حمــل برســد. البتــه قیمــت 
شــکر در خرده فروشــی ها کیلویــی 2۹00 تــا ۳000 

تومــان اســت.

طوفان شکر آرام گرفت

ــردم از  ــی م ــت نارضایت ــاره عل ــوخت درب ــداران س ــه جایگاه ــس اتحادی رئی
ــا  ــا ب ــه دقــت نکــردن مشــتری را م عملکــرد بعضــی جایگاه هــا گفــت: هزین
ــورت  ــی ص ــر تخلف ــد و اگ ــت کن ــتری دق ــم. ای کاش مش ــی می دهی بدنام
می گیــرد، اعتــراض کنــد تــا بــا کارگــر متخلــف برخــورد شــود. بیــژن 
حاج محمدرضــا بــا تاکیــد بــر اینکــه جایگاه هــای ســوخت بــه صــورت 
 شــبانه روزی مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد، افــزود: در شــبانه روز بیــش 
از ۳0 نفــر از ســازمان اســتاندارد و ســازمان های دیگــر بــه صــورت رســمی یــا 
ــت  ــی دس ــداران توانای ــد و جایگاه ــری می کنن ــن نمونه گی ــمی از بنزی غیررس
بــردن در کیفیــت بنزیــن را ندارنــد و مســئول پاســخگویی بــه میــزان کیفیــت 
بنزیــن نیســتند. از طــرف دیگــر چنانچــه کیفیــت بنزیــن مشــکلی هــم داشــته 
ــود.  ــد ب ــت نخواه ــه فعالی ــه ادام ــادر ب ــگاه ق ــزارش می شــود و جای باشــد، گ
همچنیــن همــه تجهیــزات از جملــه تلمبه هــا، مخــزن و... پلمــب اســت و بــاز 
هــم جایگاهــداران نمی تواننــد بــه تجهیــزات دســت ببرنــد. وی در ادامــه گفــت: 
ــد پاســخ دهــد؛  ــگاه نبای ــا خــوب اســت، جای ــد ی ایــن کــه کیفیــت بنزیــن ب
زیــرا جایــگاه فقــط واســطه اســت. کیفیــت بنزیــن یــورو چهــار فــرار و تولیــد 
شــرکت ملــی پخــش اســت. رئیــس اتحادیــه جایگاهــداران ســوخت بــا بیــان 
اینکــه ممکــن اســت کارگــر پمــپ بنزیــن در کار خــود بی دقتــی کنــد، توضیــح 
ــرای نفــر قبلــی 6 لیتــر بنزیــن زده   داد: ممکــن اســت کارگــر پمــپ بنزیــن ب
و شمارشــگر را صفــر نکــرده باشــد، خــود فــرد بایــد دقــت کنــد تــا اگــر چنیــن 

مــوردی پیــش آمــد، گــزارش کنــد تــا کارگــر همــان لحظــه اخــراج شــود.

ــه  ــاع مقــدس و ب ــه دف ــا گرامیداشــت هفت همزمــان ب
منظــور یــادآوری فداکاری هــای رزمنــدگان و شــهدا 
ــترک  ــگاه مش ــدس، صبح ــاع مق ــال دف ــت س در هش
نظامــی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اســتان و 
لنجــان، نیروهــای نظامــی و انتظامــی مســتقر در 
 منطقــه، شــورای تأمیــن شهرســتان، مدیــر عامــل

ــیجیان  ــان و بس ــران، کارکن ــاوران،  مدی ــان، مش معاون
شــهدا  خانواده هــای  از  تعــدادی  و   ذوب آهــن 
و ایثارگــران بــه همــت ســتاد برگــزاری مراســم هفتــه 
دفــاع مقــدس و بــا محوریــت حــوزه مقاومــت بســیج 
شــهید تندگویــان ایــن شــرکت روز دوشــنبه ۵ مهرمــاه 

در ذوب آهــن اصفهــان برگــزار شــد.
   ذوب آهــن، یکــی از پایگاه هــای اقتصــاد مقاومتی 

است کشور 
در ایــن آئیــن باشــکوه و افتخارآفریــن ســردار محمــد 
کرمــی، فرمانــده مجتمــع دانشــگاهی امیرالمؤمنین)ع( 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی اصفهــان و از یــادگاران 
هشــت ســال دفــاع مقــدس طــی ســخنانی با ســتودن 
فداکاری هــای رزمنــدگان اســالم بــه مــرور توطئه هــای 
دشــمن و اســتکبار جهانــی از ابتــدای پیــروزی انقــالب 
پرداخــت و گفــت: توطئه هــای دشــمن در نقــاط مــرزی 
 و توطئــه آمریــکا در طبــس بــه شکســت انجامیــد 
شــهریورماه   ۳1 در  تحمیلــی  جنــگ  ســرانجام  و 
ــام  ــرت ام ــتور حض ــه دس ــی ب ــد؛ ول ــروع ش 1۳۵۹ ش
خمینــی)ره(، ملــت ایــران ســیلی محکمــی بــه صــدام 
زد و ماشــین جنگــی او را شکســت داد. رزمنــدگان مــا 

ــار خــون  ــری و نث ــت از رهب ــر خــدا و تبعی ــوکل ب ــا ت ب
ــن  ــا کمتری ــی را ب ــف نظام ــای مختل ــود، عملیات ه خ

ــد. ــراه کردن ــروزی هم ــا پی ــات ب امکان
ــات در  ــام امکان ــا تم ــمن ب ــه دش ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: دشــمن  ــود،  اف ــوان ب ــدگان اســالم نات ــر رزمن  براب
در مراحــل بعــدی بــه فکــر راه انــدازی جنــگ نــرم افتــاد 
ــری  ــور رهب ــت. منظ ــرح اس ــر مط ــاد کبی ــروز جه و ام
از جهــاد کبیــر نیــز مقابلــه بــا توطئه هــای دشــمن 
 در ابعــاد و طرح هــای مختلــف نظامــی، فرهنگــی 

و اقتصادی است.
    فرهنگ مقاومت در برابر استکبار

مهنــدس علمــداری، مشــاور فرهنگــی و اجتماعــی 
صبحــگاه  ایــن  در  نیــز،  ذوب آهــن  عامــل  مدیــر 
ــاره  ــا اش ــی ب ــخنان کوتاه ــی س ــی، ط ــترک نظام مش
بــه توطئه هــای مختلــف اســتکبار جهانــی علیــه انقــالب 

ــم از  ــران اع ــان ای ــردم قهرم ــد: م ــادآور ش ــالمی ی اس
زنــان و مــردان مجاهــد بــا نهایــت آمادگــی و رشــادت 
در مقابــل دشــمنان ایســتادند و بــه دشــمن غافــل ثابت 
ــج(  ــان عصر)ع ــام زم ــور ام ــا ظه ــان ت ــه آن ــد ک کردن
ــک  ــا تک ت ــد و ب ــتادگی می کنن ــم ایس ــل ظل در مقاب
ــاع  ــالب اســالمی دف ــود از اســالم و انق ســلول های خ
خواهنــد کــرد. وی برگــزاری مراســم بزرگداشــت دفــاع 
ــی  ــترک نظام ــای مش ــزاری صبحگاه ه ــدس و برگ  مق
ــورمان  ــردم کش ــاره م ــان دوب ــت و پیم ــان از بیع را نش
بــرای اطاعــت از رهبــری معظــم انقــالب و مبــارزه 
ــی  ــف اقتصــادی، اجتماع ــاد مختل ــا دشــمنان در ابع ب
فرهنگــی و نظامــی دانســت و افــزود: همــه می دانیــم 
ــمن در  ــا دش ــگ ب ــت و جن ــز عاشوراس ــروز نی ــه ام ک
ــاع  ــرای دف ــورها ب ــر کش ــن و دیگ ــوریه، یم ــراق، س ع
 از اســالم و قــرآن اســت و مــادران ایــن ســرزمین 

در همــان بــدو تولــد فرزنــدان خــود، همــراه بــا خوانــدن 
اذان در گــوش آن هــا، پرچــم مبــارزه و جهــاد در راه 

ــد. ــان می دهن ــه دستش ــز ب ــالم را نی اس
ــل های  ــی نس ــرورت آمادگ ــر ض ــداری ب ــدس علم مهن
آینــده جهــت مبــارزه بــا اســتکبار تاکیــد کــرد و گفــت: 
فرزنــدان مــا بایــد بــرای مبــارزه همیشــگی با دشــمنان 
اســالم و فرهنــگ ایثــار و شــهادت آمــاده باشــند؛ چــرا 
ــمن  ــه های دش ــت، دسیس ــی اس ــالب باق ــا انق ــه ت ک
ــون  ــنگرهای گوناگ ــمن در س ــا دش ــارزه ب ــت و مب هس

ادامــه خواهــد داشــت.
    تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و بسیجیان

 در بخشــی از ایــن صبحــگاه نظامــی از 6 خانــواده 
شــهدای دفــاع مقــدس و مدافــع و شــهدای حــرم بــه 
شــرح زیــر تجلیــل بــه عمــل آمــد و هدایایــی بــه آن هــا 

تقدیــم شــد:
ــهید  ــی، ش ــین همدان ــهید حس ــردار ش ــواده س - خان

ــرم. ــع ح مداف
- خانــواده شــهید بیــژن طاهــری، فرمانــده گــردان در 
ــمیران  ــاخ ش ــه در ش ــن ک ــاغل ذوب آه ــا و ش جبهه ه

بــه شــهادت رســید.
- خانواده شهید پویا ایزدی، شهید مدافع حرم.

ــون  ــدری از لشــکر فاطمی ــی حی ــواده شــهید عل - خان
ــع حــرم. افغانســتان و شــهید مداف

- رضا عبداللهی، رزمنده ذوب آهنی مدافع حرم.
- مســلم منتظــری، فرمانــده پایــگاه امــام خمینــی)ره( 

ذوب آهــن و همــکار بازنشســته.

پیش بینــی می شــود واردات انــواع خودروهــای ســواری در 10 ســال آینــده بــه 
۳00 هــزار دســتگاه در ســال افزایــش یابــد. قدیمــی و بی کیفیــت بــودن بعضــی 
از خودروهــای در حــال تولیــد باعــث شــده تــا بخشــی از تقاضــای بــازار خــودرو 
ــه ســمت خودروهــای وارداتــی جــذب شــود. البتــه اخــذ تعرفــه و عــوارض  ب
ــن محصــوالت  ــاال از خودروهــای خارجــی، باعــث شــده قیمــت ای ــی ب گمرک
ــد.  ــر قیمــت جهانــی آن هــا افزایــش یاب ــه بیــش از 2 براب در داخــل حــدودا ب
ایــن موضــوع موجــب شــده تــا برخــی متقاضیــان خودروهــای وارداتــی موفــق 
ــد  ــن رابطــه نوســان تقاضــای خری ــن محصــوالت نشــوند. در ای ــد ای ــه خری ب
خودروهــای خارجــی از ســوی مصرف کننــدگان ایرانــی در ســال های مختلــف 
موجــب نوســان و تغییــر در تعــداد خودروهــای وارداتــی بــه ایــران شــده اســت. 
در نتیجــه همیــن نوســانات در ســال 1۳۹۳ حــدود 100 هــزار دســتگاه و ســال 
1۳۹4 اندکــی بیــش از ۵0 هــزار دســتگاه خــودروی خارجــی وارد ایــران شــد. 
ــود واردات  ــی می ش ــه پیش بین ــت ک ــی اس ــودرو در حال ــان در واردات خ نوس
ایــن محصــول حــدود 10 ســال آینــده بــه ۳00 هــزار دســتگاه افزایــش یابــد. 
در ایــن زمینــه در ســند »اهــداف و سیاســت های توســعه صنعــت خــودرو در 
ــازار خودروهــای ســبک  ــی شــده کــه تقاضــای ب ــران 1404« پیش بین ــق ای اف
ــتگاه  ــزار دس ــون و ۳00 ه ــال 1404، 2 میلی ــت( در س ــواری و وان ــامل س )ش
اســت کــه ۳00 هــزار دســتگاه آن از طریــق واردات تأمیــن خواهــد شــد. تحقــق 
ــودرو در  ــری واردات خ ــدود 6 براب ــش ح ــای افزای ــه معن ــی ب ــن پیش بین ای

ســال 1404 نســبت بــه وضعیــت فعلــی اســت.

اولیــن اپراتــور مجــازی )MVNO( کشــور از ارائــه ســیم کارت های خــود 
ــر  ــر داد. مدی ــاری خب ــال ج ــاه س ــامان تل از آذرم ــل و س ــوان ایران ت ــه عن ب
ــری  ــکام در نشســتی خب ــا حضــور در نمایشــگاه تل ــن MVNO ب ــل اولی عام
ــا  ــای شــرکت خــود پرداخــت. هوشــنگ مرتضــوی ب ــه تشــریح فعالیت ه ب
بیــان اینکــه ایــن شــرکت از آذرمــاه ســال جــاری واگــذاری ســیم کارت های 
ــن  ــذاری ای ــاز دوم واگ ــه ف ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــد، اظه ــاز می کن ــود را آغ خ

ــود.  ــال ش ــاری دنب ــال ج ــفندماه س ــیم کارت ها در اس س
وی همچنیــن از درخواســت سرشــماره 0۹۹۹ بــه رگوالتــوری خبــر داد و گفــت: 
در بحــث تعرفه هــا نیــز تابــع رقم هایــی کــه از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات 
ارتباطــات مصــوب شــود، هســتیم. مدیــر عامــل اولیــن MVNO همچنیــن از 
مشــاوره آلمانی هــا در ایــن کار خبــر داد و اظهــار کــرد: حــدود دو ســال اســت 
کــه وارد بخــش موبایــل و خدمــات ارزش افــزوده آن شــده ایم. مرتضــوی در 
ــه ایــن مطلــب کــه گفتــه می شــود ۸0 درصــد اپراتورهــای مجــازی   پاســخ ب
ــه داد:  ــوند، ادام ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــود ب ــت خ ــال اول فعالی در دو س
ایــن تحلیــل تقریبــا درســت بــوده؛ نــرخ شکســت اپراتورهــای مجــازی در دنیا 
حــدود ۷۳ درصــد اســت؛ امــا بــا ایــن وجــود مــا در ایــران نمی توانیــم بــر ایــن 
اســاس قضــاوت کنیــم؛ چــرا کــه اگــر بــازار هــدف و شــرایط آن بــه درســتی در 
نظــر گرفتــه شــده و شــرکت ها اســتارت خوبــی بزننــد، در صــورت بهره منــدی 
ــش  ــت پی ــود دارد. الزم اس ــت وج ــکان موفقی ــوب ام ــرمایه گذاری خ  از س

از ورود به این بازار مطالعات تخصصی صورت گیرد.

پیش بینی رشد ۶ برابری واردات خودرو تا سال ۱۴۰۴هزینه دقت نکردن مشتری را ما با بدنامی می دهیم

در مراسم صبحگاه مشترک نظامی در ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

کارکنان ذوب آهن، آماده پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس

معرفی اولین سیم کارت های اپراتورهای مجازی

حتما بخوانید!
3رشد حجم معامالت بازار مسکن کشور پنجشنبه  8  مهرماه  1395

ـــمـــاره 263 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

حذف یارانه پردرآمدها کلید خورد
آئین نامــه  دولــت  هیئــت 
حــذف یارانــه نقــدی خانوارهــای 
ــا درآمــد ســاالنه ۳۵ میلیــون  ب
ــه وزارت  ــرای اجــرا ب تومــان را ب

تعاون ابالغ کرد. 
آئین نامــه ایــن  اســاس   بــر 
رقــم ۳۵ میلیــون تومان شــامل 
ــای  ــرای خانواره ــت و ب ــن اس ــه پایی ــره ب ــای 4 نف خانواره

ــد.  ــم افزایــش می یاب ــن رق ــر ای باالت
گفتنــی اســت اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور 

ایــن مصوبــه را ابــالغ کــرد.

 گوشت برزیل، ارمنستان و مغولستان
 در راه ایران

قائم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بــرای تنظیــم بــازار 
ــش  ــی افزای ــز در کشــور، عرضــه گوشــت برزیل گوشــت قرم
ارمنســتان  کشــورهای  از  ســبک  دام  واردات  بــه زودی   و 

و مغولستان صورت می گیرد. 
علی اکبــر مهرفــرد اظهــار کــرد: بــرای تنظیــم بــازار مــاه محــرم 
بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی ابــالغ شــده حــدود ۳0 هــزار تن 

برنــج خارجــی در اســتان ها توزیــع کنــد. 
وی افــزود: بــه مناســبت ایــن مــاه، بــرای تنظیــم بــازار عــالوه 
بــر برنــج، مــرغ و روغــن مــورد نیــاز بــازار مصــرف نیــز، بــر 
اســاس ابالغــی کــه صــورت گرفتــه طــی روزهــای آینــده در 
ــازار توزیــع می شــود. قائم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی در  ب
امــور بازرگانــی ادامــه داد: بــرای تنظیــم بــازار، عرضــه گوشــت 
برزیلــی منجمــد بیشــتر می شــود و ترتیبــی اتخــاذ شــده کــه 
از کشــورهای اطــراف، گوشــت گــرم ســبک در کنــار گوشــت 
منجمــد ســنگین وارد شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــه دمای دام ســبک از کشــورهای همســایه ک
دمــای هوایــی ایــران دارنــد، صــورت می گیــرد، تصریــح کــرد: 
ــورهای  ــتان و کش ــتان، مغولس ــامل ارمنس ــورها ش ــن کش ای

همســایه ای هســتند کــه بــا آن هــا ارتبــاط داریــم.

صادرات تخم مرغ نصف شد
ــش 4۳  ــذار از کاه ــرغ تخم گ ــری م ــون سراس ــر کل کان دبی
ــر داد  ــال خب ــه امس ــرغ در ۵ ماه ــادرات تخم م ــدی ص درص
ــرای صــادرات  ــه ب ــدم تخصیــص یاران ــت: در صــورت ع و گف
ــید  ــت. س ــد یاف ــه خواه ــادرات ادام ــش ص ــن کاال، کاه ای
فــرزاد طالکــش بــا بیــان اینکــه صــادرات تخم مــرغ در 
ــت ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدود 4۳ درص ــال ح ــه امس  ۵ ماه

اظهــار داشــت: دلیــل ایــن امــر، ناتوانــی ایــران در رقابــت بــا 
کشــورهای همســایه در زمینــه قیمــت ایــن محصــول اســت.
 وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا ایــن وضعیــت چگونــه 
ــی  ــری در بازارهــای جهان ــران حضــور پررنگ ت ــرار اســت ای ق
ــاون  ــل، مع ــاه قب ــا ۳ م ــدود 2 ت ــت: ح ــد، گف ــته باش داش
ــه  ــان یاران ــارد توم ــد هــزار میلی ــول دادن ــور ق اول رئیس جمه
صادراتــی بــرای صــادرات انــواع کاالهــا اختصــاص پیــدا کنــد 
ــوالت  ــه محص ــود ب ــرار ب ــز ق ــه نی ــن یاران ــی از ای ــه بخش ک
کشــاورزی داده شــود و تاکنــون محقــق نشــده اســت. دبیــر 
کل کانــون سراســری مــرغ تخم گــذار ایــران ادامــه داد: 
ــه  ــا بلک ــتیم ت ــه هس ــن یاران ــاص ای ــر اختص ــز منتظ ــا نی م
ــت کــرد.  ــه رقاب ــن زمین ــا کشــورهای همســایه در ای ــوان ب بت
طالکــش اظهــار داشــت: اگــر یارانــه مذکــور بــه صنعــت طیــور 
اختصــاص پیــدا نکنــد، رونــد فعلــی صــادرات ادامــه خواهــد 
یافــت و مــا بــا ۳0 تــا 40 درصــد کاهــش صــادرات تخم مــرغ 

ــه پایــان خواهیــم رســاند. ســال را ب

فضای رقابتی، راه حل گرانفروشی آیفون
بــا   ۷+ و   ۷ آیفــون  همــراه  تلفن هــای  قاچــاق  عرضــه 
قیمت هــای نجومــی و خــارج از عــرف، یکــی از مســائل 
بــازار  حاضــر  حــال  در  می شــود کــه  تلقــی  بغرنجــی 
ــان  ــه گریب ــا آن دســت ب خریدوفــروش تلفن هــای همــراه ب
هســتند. در همیــن زمینــه قائم مقــام وزیــر صنعــت معتقــد 
ــی را در  ــای رقابت ــد فض ــرایطی بای ــن ش ــه در چنی ــت ک اس
ــا عرضــه  ــاط ب ــی خســروتاج در ارتب ــازار ایجــاد کــرد. مجتب ب
ــا قیمــت بســیاری  ــه ب ــران ک ــازار ای آیفون هــای ۷ و +۷ در ب
در حــال خریدوفــروش اســت، اظهــار کــرد: بــر اســاس 
ارائــه  مــا  بــه  نماینــدگان شــرکت ها  گزارش هایــی کــه 
ــمی  ــی رس ــل نمایندگ ــرکت اپ ــدیم ش ــه ش ــد، متوج کردن
بــه کســی نمی دهــد و تــا بــه حــال نیــز در ایــران بــه 
ــده  ــل داده نش ــمی اپ ــی رس ــادی نمایندگ ــا نه ــرد ی ــچ ف هی
ــون ســازمان  ــر اســاس مــاده 4 قان اســت. وی ادامــه داد: ب
حمایــت کاالهــای ســرمایه ای نیازمنــد ارائــه خدمــات پــس 
از فــروش بــه مشــتریان هســتند و افــرادی کــه قصــد 
واردات تلفــن همــراه بــه کشــور دارنــد، بایــد بــرای خدمــات 
پــس از فــروش آن نیــز اقــدام کننــد. در ایــن زمینــه حتــی 
 برخــی معتقدنــد کــه تلفــن همــراه کاالی ســرمایه ای نیســت 
و کاالی مصرفــی اســت؛ امــا مــا دربــاره تلفــن همــراه نیــز بــر 
ــه  ــد خدمــات پــس از فــروش ب ــاور هســتیم کــه بای ــن ب ای

مشــتریان ارائــه شــود.

 وقتی قانون در خدمات خودرویی
 رعایت نمی شود

بیــش از ۹0 درصــد از خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو 
در ایــران، بخش هــای مهمــی از قانــون حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان خــودرو را اجرایــی نکرده انــد. بــا وجــود گذشــت 
چنــد مــاه از ابــالغ ایــن قانون،ارزیابی هــای صورت گرفتــه 
ــوی  ــون از س ــن قان ــی از ای ــای مهم ــد بخش ه ــان می ده نش
ــت.  ــده اس ــی نش ــودرو اجرای ــدگان خ ــازان و واردکنن خودروس
ــت  ــی شــرکت بازرســی کیفی ــر اســاس ارزیاب ــن رابطــه ب در ای
ــات  ــران، بیــش از ۹0 درصــد شــرکت های خدم و اســتاندارد ای
ــوز  ــودرو هن ــدگان خ ــازان و واردکنن ــروش خودروس ــس از ف پ
ــزم سیســتماتیک پرداخــت  ــزی و اجــرای مکانی ــرای طرح ری ب
»خســارت خــواب خــودرو« اقــدام نکرده انــد. بــر اســاس 
ــرکت های  ــدودی از ش ــداد مع ــا تع ــی، تنه ــن ارزیاب ــج ای نتای
عرضه کننــده خــودرو در ایــران صرفــا در صــورت دریافــت 
شــکایت مشــتری، بــرای پرداخــت خســارت خــواب )توقــف( 
خــودرو در تعمیــرگاه اقــدام می کننــد کــه ایــن موضــوع 
ــون حمایــت از حقــوق  ناقــض الزامــات آئین نامــه اجرایــی قان

ــت. ــه اس ــن زمین ــودرو در ای ــدگان خ مصرف کنن

جای خالی کارگران در کارت اعتباری
عرضــه کارت هــای اعتبــاری 
اســت  روزی  چنــد  مرابحــه 
آغــاز شــده امــا ضوابط و ســود 
بــه گونــه ای اســت کــه  آن 
امــکان  کارگــری  جامعــه 
 اســتفاده از ایــن تســهیالت 

را ندارد.
 بنــا بــر اعــالم مســئوالنبیش از ۷0 درصــد کارگــران کشــور 
ــزان  ــی می ــد؛ یعن ــت می کنن ــتمزد را دریاف ــن دس کمتری
 حقــوق ماهانه شــان امســال حــدود ۸10 هــزار تومــان اســت 
و بانــک مرکــزی در مکانیــزم اعطــای کارت هــای اعتبــاری 
مرابحــه، شــرایط را بــه گونــه ای در نظــر نگرفتــه کــه جامعــه 
ــت  ــا در جه ــن کارت ه ــای ای ــد از مزای ــز بتوانن ــری نی کارگ
ــت  ــود معیش ــد. بهب ــتفاده کنن ــود اس ــت خ ــود معیش بهب
کارگــران و تدویــن سیاســت های حمایتــی در ایــن حــوزه 
بــه عنــوان یــک ضــرورت در دولت هــای مختلــف مدنظــر 
مســئوالن اســت؛ بــا ایــن وجــود در مقــام عمــل، دســتاورد 
ــی در  ــد گاه طرح های ــذاری مشــاهده نشــده. هــر چن اثرگ
ایــن راســتا از جملــه ارائــه ســبد کاال بــه بعضــی گروه هــای 
اجتماعــی در ابتــدای دولــت یازدهــم اجــرا شــد، امــا 
اجــرای مقطعــی ایــن طــرح نیــز نتوانســت کارنامــه 
ــه بهبــود معیشــت کارگــران  ــرای دولــت در زمین موفقــی ب

بــر جــای گــذارد.

افزایش ۱8 درصدی درآمد گمرک اصفهان 
در سال جاری

مدیــر کل گمــرک اصفهــان گفــت: در 6 ماهــه 1۳۹۵ گمــرکات 
اســتان اصفهــان بــا داشــتن ۵ گمــرک تابعــه فعــال و 
ــن  ــزار ت ــادرات 6۷۹ ه ــریفات ص ــی، تش ــار اختصاص  11 انب
و بــه ارزش 404 میلیــون و ۸11 هــزار دالر انجــام داده اســت 
 کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزن 
۸ درصــد و از حیــث ارزش 24 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
اســداله احمــدی ونهــری ادامــه داد: حتــی بــا کاهــش واردات 
گمــرکات اســتان، در راســتای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــور گمرکــی شــاهد افزایــش  ــع ام ــدازی ســامانه جام و راه ان
1۸ درصــدی درآمــد گمــرکات اســتان اصفهــان هســتیم. ایــن 
اداره کل بــا داشــتن 1۳۸ کارمنــد در 6 مــاه ســال 1۳۹۵، بالــغ 
ــه  ــب و ب ــد کس ــال درآم ــون ری ــارد و 10۵ میلی ــر 621 میلی ب

خزانــه واریــز کــرده اســت. 
احمــدی ونهــری اضافــه کــرد: طــی ایــن مــدت، 1۵ میلیــون و 
160 هــزار دالر کاال مربــوط بــه واحدهــای تولیــدی بــا معافیــت 

ترخیص شــده اســت. 
وی مهم تریــن کاالهــای وارداتــی گمــرک اصفهــان طــی 
 6 ماهــه 1۳۹۵ را ماشــین آالت مکانیکــی بــا ۳0 درصــد

ماشــین آالت برقــی بــا 1۳ درصــد، اجــزا و قطعــات منفصــل 
ــالم  ــد اع ــا ۵ درص ــوا ب ــذ و مق ــد، کاغ ــین آالت ۸ درص ماش
کــرد و گفــت: عمده تریــن کشــورهای صادرکننــده بــه مقصــد 
ــا 16 درصــد  ــا 22 درصــد، ایتالیــا ب گمــرک اصفهــان چیــن ب

ــد. ــا 10 درصــد بوده ان ــی ب ــره جنوب ــا 11 درصــد، ک آلمــان ب

تأسیس سازمان مترو در کرمان
اســتاندار کرمــان از ارائــه خدمــات دولــت بــه صــورت مســتند 
در روز 16 آذرمــاه ســال جــاری خبــر داد و گفــت: بالــغ بــر ۸0 
ــت و  ــال اجراس ــده، در ح ــات انجام ش ــد از صورت جلس درص
معتقــدم اگــر نــگاه سیاســی و سیاســی کاری در اســتان بــود، 

هیــچ کاری صــورت نمی گرفــت. 
پــروژه  از  بهره بــرداری  آئیــن  در  رزم حســینی  علیرضــا 
فرهنگســرای  در  اتوبوســرانی کرمــان  نــاوگان  بازســازی 
سیاســت های  بــا  دولــت  امــروز  کرمــان گفــت:  کوثــر 
ــم  ــرایطی را فراه ــی ش ــوزه خارج ــی در ح ــت و منطق درس
کــرده کــه می تــوان زیــر چتــر اقتصــاد مقاومتــی بــه 
پیــدا کــرد.  دســت  کشــور  سراســر  در  پایــدار  توســعه 
رزم حســینی افــزود: صــادرات در شــش مــاه اول ســال 
 جــاری نســبت بــه ســال گذشــته، ۸0 درصــد افزایــش 
ــرده و در حــوزه واردات کاالهــای ســرمایه ای نســبت  ــدا ک پی
بــه دوره هــای قبلــی نیــز صددرصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــت در اســتان کرمــان ب ــی دول مقــام عال
ــت ــته اس ــژه ای داش ــه وی ــادی توج ــق اقتص ــه رون ــت ب  دول

بیــان کــرد: بســیاری از مؤسســات یــا واحدهــای نیمه فعــال 
امــروز توانســتند از تســهیالت مدنظــر اســتفاده کننــد. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متــرو امــری امنیتــی اســت، تصریــح 
ــت  ــق اس ــبز منطب ــهر س ــت های ش ــا سیاس ــرو ب ــرد: مت  ک
ــردم در دنیاســت.  ــل م ــن وســیله حمــل و نق و کم هزینه تری
ــبت  ــریع تر نس ــه س ــم هرچ ــان می خواهی ــهرداری کرم از ش
ــینی از  ــد. رزم حس ــدام کن ــرو اق ــازمان مت ــیس س ــه تأس ب
ــر داد  ــان خب ــمند در کرم ــتان هوش ــتین شهرس ــرح نخس ط
ــاده  ــرح آم ــن ط ــده ای ــاه آین ــک م ــا ی ــاال ت ــت: احتم و گف

بهره بــرداری باشــد.

 فعالیت ۱3۱ دفتر پیشخوان 
خدمات دولت در چهارمحال و بختیاری

توســعه  و  تحــول  برنامه ریــزی،  مرکــز  سرپرســت 
فنــاوری اطالعــات چهارمحــال و بختیــاری از فعالیــت 
 1۳1 دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت در چهارمحــال 
ــرد:  ــار ک ــازی اظه ــر داد. کرامــت هللا جهانب ــاری خب و بختی
ــل  ــا حمایــت دســتگاه های دولتــی تعــداد خدمــات قاب ب
ــد  ــدا خواه ــش پی ــخوان افزای ــر پیش ــه دفات ــذاری ب واگ

کــرد. 
ــر  ــداد 1۳1 دفت ــون در ســطح اســتان، تع ــزود: اکن وی اف
ــوع  ــه 200 ن ــا ارائ ــی شــهری و روســتایی ب خدمــات دولت

ــال هســتند.  خدمــت در ســطح اســتان فع
ــات  ــالش شــود خدم ــد ت ــه بای ــان اینک ــا بی ــازی ب جهانب
بــه صــورت یکســان در مجمــوع دفاتــر پیشــخوان توزیــع 
ــت  ــه رقاب ــاد زمین ــا ایج ــوان ب ــرد: می ت ــار ک ــود، اظه ش
ــات  ــت خدم ــه کیفی ــردم را در ارائ ــدی م ــطح رضایتمن س
افزایــش داد. وی واگــذاری خدمــات 1۸ دســتگاه اجرایــی 
امــور مالیاتــی، شــرکت گاز احــوال،  ثبــت   از جملــه 

پســت، مخابــرات، آب و فاضــالب، شــهرداری ها و تأمیــن 
اجتماعــی را از مهم تریــن خدمــات دفاتــر پیشــخوان 
دولــت برشــمرد و گفــت: خدمــات ســه دســتگاه اجرائــی 

ــر واگــذار خواهــد شــد. ــه ایــن دفات ــز ب دیگــر نی
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 اغلــب تصــور غلــط دانشــجویان آن اســت کــه بــرای تحصیــل 
در کشــورهای آســیایی، اروپایــی یــا آمریــکا فــرش قرمــزی 
ــک  ــا ی ــرودگاه ب ــا از ف ــود و آن ه ــن می ش ــا په ــرای آن ه ب
ــد  ــود می رون ــخصی خ ــان ش ــه آپارتم ــخصی ب ــین ش ماش
ــا  ــد ت ــد ش ــات خواهن ــل و تحقیق ــغول تحصی ــط مش و فق
بعــد از تحصیــل، شــغلی در یــک شــرکت بــزرگ پیــدا 
ــه  ــی ک ــود. در حال ــاده ش ــا آم ــت آن ه ــل اقام ــد و مراح کنن
کشــورهای اروپایــی بعــد از ســال 2010، قوانیــن بســیار 
ســختی را جهــت دادن اقامــت و تابعیــت بــرای کســانی کــه 
ــانده اند  ــب رس ــه تصوی ــتند، ب ــا هس ــه اروپ ــارج از اتحادی  خ
ــکا در حــال  ــی و آمری ــن اقامــت در کشــورهای اروپای و گرفت
حاضــر تقریبــا غیرممکــن اســت؛ امــا کشــورهایی چــون 
ــان  ــد جوان ــه بتوانن ــرای اینک ــوئد و ... ب ــه، س ــان، فرانس آلم
نخبــه را جــذب کننــد، از راهکارهــای متفاوتــی چــون دارا بــودن 
معدل هــای بــاال، مقاله هــای ISI و ثبــت اختــراع فرش هــای 
قرمــز خــود را بــرای جــذب ایــن دانشــجویان پهــن کرده انــد 
و در ایــن میــان بســیاری از جوانــان نخبــه کشــور هــم بــرای 

ــد. ــدام کرده ان ــگاه ها اق ــن دانش ــذب در ای ج

    فرار مغزها
ــا  ــرار مغزه ــوان ف ــه عن ــال ها ب ــن س ــه در ای ــده ای ک ــا پدی ب
یــا جــذب نخبــگان علمــی دانشــگاه ها بــه دروازه هــای 
ــته های  ــی از رش ــت، بعض ــوده اس ــرح ب ــم مط ــی عل خارج
علمــی ماننــد پزشــکی متقاضیــان بیشــتری را بــرای تحصیــل 
بــه خــود اختصــاص داده  در دانشــگاه های برون مــرزی 
اســت کــه در ایــن میــان شــاید بتــوان لیســت دانشــگاه های 
مطــرح علــوم پزشــکی کشــور بــرای اعــزام دانشــجو در قالــب 
ــر  ــر پیمان ت ــی را پ ــی و تحقیقات ــای علم ــا طرح ه ــیه ی بورس
ــت  ــاید رقاب ــت. ش ــور دانس ــی کش ــای علم ــر بخش ه از دیگ
دانشــجویان و اســاتیدی کــه از بخــش پزشــکی کشــور 
ــد  ــه بتوانن ــرای اینک ــاال ب ــد و ح ــدوزی کرده ان ــال ها علم ان س
در کارنامــه ســوابق خــود نامــی پــرآوازه ثبــت نماینــد، بــرای 
خارجــی  دانشــگاه های  در  تحصیــل  و  کشــور  از  خــروج 
تنگاتنگ تــر از بقیــه باشــد. افــرادی کــه بــه محــض ورود بــه 
ــات  ــی امکان ــن بعض ــار گرفت ــی و در اختی ــورهای خارج کش
 حتــی حاضــر نمی شــوند کــه بــه کشــور خــود برگردنــد 
انجــام دهنــد.  بــرای هموطنــان خــود خدمت رســانی  و 
این هــا افــرادی هســتند کــه بــا رفتنشــان برگشــتی در 

کارشــان نیســت.

ــه فعالیــت      علــل تمایــل دانش آموختــگان پزشــکی ب
در خــارج از کشــور

ــوم پزشــکی  ــگاه رئیــس دانشــگاه عل البتــه در ایــن میــان ن
ــگان  ــکان و دانش آموخت ــل پزش ــل تمای ــاره عل ــان درب اصفه
پزشــکی بــه فعالیــت در خــارج از کشــور، بــه گونــه ای 
ــکان  ــه پزش ــی ب ــگاه سیاس ــد: ن ــت؛ وی می گوی ــر اس دیگ
ــت. ــور اس ــا در کش ــور آن ه ــدم حض ــل ع ــرده عام مهاجرت ک

ــگاه  ــراد ن ــن اف ــه ای ــی ب ــای سیاس ــه و فض ــی در جامع وقت
ــا کار دیگــری  ــم و فکــر می کنیــم طــرف آمــده ت منفــی داری
ــا  ــت آن ه ــرای برگش ــط راه را ب ــد، فق ــام ده ــور انج  در کش
و حضورشــان در کشــور ســخت می کنیــم. غالمرضــا اصغــری 
ــد: عمــده پزشــکان  ــای وطــن می افزای ــا کیمی ــو ب در گفت وگ
در داخــل کشــور می ماننــد و فقــط درصــد محــدودی از 
ــد و در آنجــا  ــه خــارج از کشــور می رون ــه ب ــا هســتند ک آن ه
مانــدگار می شــوند. ایــن بحــث آنجایــی اهمیــت پیــدا 
ــه  ــور را ب ــارج از کش ــه، خ ــرآمد و نخب ــراد س ــه اف ــد ک می کن
ــد  ــده خــود انتخــاب می کنن ــت آین ــوان محــل کار و فعالی عن
ــد  ــود. او دی ــروع می ش ــا ش ــوع از اینج ــیت موض و حساس
ــدارد  ــد، ن ــه خــارج از کشــور می رون ــه افــرادی کــه ب  منفــی ب
و می گویــد: بیاییــد بــه ایــن امــر مثبــت نــگاه کنیــم و از نــگاه 

ــردی  ــه ف ــم ک ــی کنی ــور تلق ــم؛ این ط ــه آن بپرهیزی ــی ب منف
ــور  ــران در آن کش ــده ای ــوان نماین ــه عن ــت ب ــه در آنجاس ک
ــگاه های  ــات و دانش ــتفاده از امکان ــری اس ــور دارد. اصغ حض
ــه  ــد: اینک ــد و می افزای ــوان می کن ــد عن ــری مفی ــا را ام دنی
ــد  ــل کن ــا تحصی ــز دنی ــن دانشــگاه ها و مراک ــردی در بهتری ف
 و ســپس بــه کار و فعالیــت مشــغول شــود و جایگاهــی 
را در کشــوری پیــدا کنــد، مشــکلی نــدارد؛ مــا هــم می توانیــم 
بــه او بگوییــم دو مــاه از ســال را بــه ایــران بیایــد و تدریــس 
ــرح  ــم. او مط ــز داری ــرادی را نی ــن اف ــه چنی ــا اینک ــد؛ کم کن
ــات  ــه موضوع ــی ب ــد مســائل سیاســی و امنیت ــد: نبای می کن
علمــی اولویــت داده شــود؛ زیــرا بحــث پزشــکی ماننــد بحــث 
ــم روی آن  ــه بخواهی ــت ک ــی نیس ــانی و سیاس ــوم انس عل

حســاس شــویم.

کیمیای وطن بررسی کرد:

 تحصیل دربهترین دانشگاه های دنیا از سراب تا موفقیت

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
  اشتغال زایی کمیته امداد 

برای 7 هزار خانواده بی بضاعت اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

زهرانصیریسرویس در شهر

ــرای کمــک  برگــزاری جشــن عاطفه هــا اقدامــی اثرگــذار ب
تــا  اســت  راهــکاری  و  بی بضاعــت  دانش آمــوزان  بــه 
دانش آمــوزان  بــرای  مســتقیما  مردمــی  کمک هــای 

ــود.  ــه ش هزین
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان در مراســم 
ــان  ــهر اصفه ــال در ش ــه امس ــا ک ــگ عاطفه ه ــن زن نمادی
بــا  و  بهشــت آئین  دبیرســتان دخترانــه  بــه میزبانــی 
 حضــور مســئوالن آمــوزش و پــرورش اســتان برگــزار شــد

ــتان  ــوز در اس ــزار دانش آم ــر 14 ه ــال حاض ــت: در ح گف
اصفهــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد هســتند. هــر یــک 
ــکالت  ــان دارای مش ــوزان و خانواده هایش ــن دانش آم از ای
ــد.  خاصــی هســتند کــه نیــاز بــه مســاعدت و کمــک دارن
ــرای  ــداد ب ــه ام ــون کمیت ــزود: تاکن ــیران اف ــا ش حمیدرض
7 هــزار و 800 خانــواده دانش آمــوزان تحــت پوشــش 
ــا 13  ــهم 12 ت ــاد س ــن نه ــت و ای ــرده اس ــتغال زایی ک اش
درصــدی اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال قبــل 24 میلیــارد تومــان 
ــک  ــدان کم ــرای نیازمن ــات ب ــای صدق ــل صندوق ه از مح
جمــع آوری شــد، افــزود: اگرچــه ایــن مبلــغ جالــب 
ــادل  ــن کمک هــا و مع ــر ای ــد براب ــا چن ــی اســت، ام توجه
42 میلیــارد تومــان کمیتــه امــداد بــرای بیمــه مددجویــان 

ــه کــرده اســت. هزین
ــی  ــم تمام ــان می ده ــردم اطمین ــه م ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
صدقــات  صندوق هــای  در  کــه  مردمــی  کمک هــای 
بــه  کمــک  صــرف  مســتقیما  می شــود،  جمــع آوری 
ــود  ــان می ش ــای آن ــت و خانواده ه ــوزان بی بضاع دانش آم
و هیــچ مبلغــی از محــل ایــن صندوق هــا بــه بیــرون 
ــن  ــه ای ــت. در ادام ــده اس ــال نش ــان ارس ــتان اصفه از اس
ــان  ــتان اصفه ــوزی اس ــازمان دانش آم ــر س ــم، مدی مراس
ــوزان  ــوکاری دانش آم ــگ نیک ــه زن ــه اینک ــا اشــاره ب ــز ب نی
بــرای کمــک بــه محصــالن بازمانــده از تحصیــل در اصفهــان 
ــه  ــا ب ــگ عاطفه ه ــال زن ــت: امس ــد، گف ــدا درآم ــه ص ب
ــدارس  ــطح م ــاه در س ــه در 7 و 10 مهرم ــورت دو مرحل ص

ــد.  ــرا در می آی ــه اج ــه مرحل ــان ب ــتان اصفه اس
عبــاس زهیــری بــا اشــاره بــه اینکــه امســال طــرح زنــگ 
عاطفه هــا در 5 هــزار و 300 مدرســه در ســطح اســتان 
ــه  ــن مرحل ــرد: در ای ــح ک ــود، تصری ــرا می ش ــان اج اصفه
هدایــای اهداشــده بــا اولویــت دانش آمــوزان نیازمنــد 
همــان مدرســه و در صــورت بی نیــازی آن مرکــز از طریــق 
کمیتــه امــداد بیــن دیگــر دانش آمــوزان بی بضاعــت 

توزیــع می شــود.

گزارش

  10 امامزاده شهرستان مبارکه 
میزبان عزاداران حسینی 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

مســئول نمایندگــی اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان مبارکه 
گفــت: ســتاد اجرایــی برگــزاری طــرح ســوگواری بصیــرت 
عاشــورایی در مبارکــه تشــکیل شــد و ویژه برنامه هــای ایــن 
 روزها شــامل لبیک یا حســین)ع(، شــیرخوارگان حســینی

 همایــش نوجوانــان حســینی، برنامه هــای روز تاســوعا 
و عاشورای حسینی و شام غریبان خواهد بود. 

ــاه  ــن م ــای ای ــر برنامه ه ــزود: از دیگ ــری اف ــی مبش عل
در جــوار بقــاع متبرکــه، برپایــی خیمه هــای معرفــت 
 بــرای پاســخگویی بــه مســائل شــرعی، مشــاوره خانــواده
 ایســتگاه همــه واقــف باشــیم و... بــه کلیــه زائــران 

و مجاوران بقاع متبرکه است.
     پروژه فرهنگی تفریحی در لنجان

ــان  ــتان لنج ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
انجام شــده پیگیری هــای  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره   بــا 

ــه فرهنگی تفریحــی  ــی و احــداث مجموع ــات عمران عملی
در  واقــع  نوع گــران  شــهر  صاحب الزمــان  مســجد 
شهرســتان لنجــان آغــاز می شــود، گفــت: ایــن مجموعــه 
فرهنگی تفریحــی در زمینــی بــه مســاحت 900 متــر مربــع 
ــداث  ــه اح ــع و در 3 طبق ــر مرب ــای 3000 مت ــا زیربن و ب
ــروژه  ــن پ ــه داد: ای ــی ادام ــا ترحم ــود. محمدرض می ش
ــا اعتبــاری بالــغ بــر 65 میلیــارد ریــال و توســط واقــف  ب
ــال  ــک س ــدت ی ــدی در م ــای محم ــش آن، آق نیک اندی
احــداث می شــود. محمدرضــا ترحمــی افــزود: زمیــن 
ایــن موقوفــه در حاشــیه زاینــده رود قــرار دارد و بــه دلیــل 
ــه  ــم ک ــه، امیدواری ــن مجموع ــوب ای ــیار خ ــت بس موقعی
ــرداری  ــرای بهره ب ــز ب ــه نی ــگری منطق ــیل گردش  از پتانس
از ایــن مجموعــه اســتفاده شــود تــا بــا درآمــد حاصــل از 
ایــن مجموعــه بتوانیــم بــه نیــت واقــف نیک اندیــش آن 
ــهر  ــان ش ــجد صاحب الزم ــای مس ــن هزینه ه ــه تأمی ک

ــم. ــل کنی ــت، عم ــران اس نوع گ
ــد  ــزاده محم ــهادت در امام ــار و ش ــگاه ایث      نمایش

هــال
بــه  نیــز گفــت:  بیــدگل  آران و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
مناســبت فرارســیدن هفتــه دفــاع مقــدس نمایشــگاهی 
ــی)ع(  ــد هالل بن عل ــزاده محم ــدس امام ــتان مق در آس

ــت.  ــده اس ــا ش ــدگل برپ آران و بی
حجت االســالم و المســلمین ولــی الــه روان افــزود: ایــن 
نمایشــگاه شــامل عکــس، وصیت نامــه و کتاب هــای 
مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس و تــا پایــان هفتــه دفــاع 
 مقــدس نیــز هــر روز صبــح و بعــداز ظهــر پذیــرای زائــران 
و مجــاوران آن آســتان مقــدس و همچنیــن دانش آمــوزان 

ست. ا

اخبار کوتاه وقف

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
از اجــرای طــرح ملــی »ســاعتی بــا محیط بــان در مدرســه« 
ــا اعــالم ایــن  در ایــن اســتان خبــر داد. شــهرام احمــدی ب
خبــر اظهــار کــرد: امــروزه در تمام کشــورهای پیشــرفته و نیز 
کشــورهای در حــال توســعه، اهمیــت آموزش هــای محیــط 

ــط  زیســتی و اندیشــه های حفاظــت از محی
آموزشــی  برنامه ریزی هــای  در  زیســت 
ــده  ــه طــور مشــخص دی ــز، ب ــدارس نی در م
می شــود و دلیــل اصلــی آن هــم اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه در صــورت نهادینه شــدن 
اخــالق محیــط زیســتی در اندیشــه و ذهــن 
ــکالت  ــائل و مش ــیاری از مس ــودکان، بس ک

ــا  حــوزه محیــط زیســت حل شــدنی اســت. وی در رابطــه ب
اجــرای طــرح ملــی »ســاعتی بــا محیط بــان در مدرســه« از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــا اشــاره 
بــه بــاوری کــه در اســتفاده از مشــارکت کــودکان و نوجوانــان 
در حفــظ محیــط زیســت وجــود دارد، گفــت: ایــن امــر دو 

هــدف آمــوزش و انتقــال مفاهیــم عمیــق محیــط زیســتی 
ــر  ــوزش ب ــن آم ــر ای ــتفاده از تأثی ــف و اس ــاد مختل در ابع
ــه  ــزود: از آنجایی ک ــدی اف ــد. احم ــال می کن ــن را دنب والدی
ــت  ــت مدیری ــق تح ــراف مناط ــدارس اط ــوزان م دانش آم
ــده  ــق حفاظت ش ــی، مناط ــای مل ــامل پارک ه ــازمان ش س
و پناهگاه هــای حیــات وحــش در مقاطــع 
مختلــف تحصیلــی بــه عنــوان مخاطبــان 
ــای ســطح  ــی شــدند، ارتق ــرح معرف ــن ط ای
ــوزان  ــتی دانش آم ــط زیس ــای محی آگاهی ه
و آشــنایی بــا وظایــف محیط بانــی و شــناخت 
مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان بــه عنــوان 
ــه  ــر گرفت ــور درنظ ــرح مذک ــی ط ــدف کل ه
شــده اســت. وی تصریــح کــرد: ایــن اداره کل بــا همــکاری 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان بــا برگــزاری کارگاه هــای 
دبیــران دانش آمــوزان،  ویــژه  یک ســاعته   آموزشــی 

معلمــان، مربیــان و کارکنــان مدرســه، والدیــن و خانواده هــا 
بــا موضوعــات تعیین شــده ایــن طــرح را اجــرا می کنــد.

آغاز طرح »ساعتی با محیط بان در مدرسه« در چهارمحال و بختیاری
از  اصفهــان  اســتان  قانونــی  پزشــکی  کل  مدیــر 
ــت  ــات دریاف ــداد مراجع ــدی تع ــش 11.6 درص افزای
ــه امســال نســبت  ــج ماه مجــوز ســقط درمانی در پن

ــر داد.  ــته خب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــازمان  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمانی پور ب ــی س عل

پزشــکی قانونــی بــه عنــوان متولــی 
صــدور مجــوز ســقط نــوزادان در کشــور 
ــوز در  ــن مج ــت: ای ــار داش ــت، اظه اس
صورتــی صــادر می شــود کــه جنیــن 
ــای  ــد ناهنجاری ه ــاه و واج ــر چهارم زی
ــه  ــال ب ــادر مبت ــا م ــادرزادی ی ــدید م ش
همــراه  صعب العــالج  بیماری هــای 

ــارداری  باخطــر جانــی باشــد کــه در صــورت تــداوم ب
ــود. ــد ب ــاز خواه ــرای وی خطرس ب

 وی در ادامــه بــه آمــار صــدور مجــوز ســقط درمانی در 
اســتان اصفهــان در پنــج ماهــه ســال جــاری اشــاره 
کــرد و افــزود: در ایــن بــازه زمانــی، 241 مــورد بــرای 

ــه  ــد ک ــدام کرده ان ــقط درمانی اق ــوز س ــت مج دریاف
بــرای 204 نفــر از آن هــا مجــوز صــادر شــده اســت. 

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان بــا 
ــه افزایــش 11.6 درصــدی تعــداد مراجعــات  اشــاره ب
دریافــت مجــوز ســقط درمانی در پنــج ماهــه امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــداد  ــاس، تع ــن اس ــر ای ــت: ب ــراز داش اب
موضــوع  در  صادرشــده  مجوزهــای 
ســقط درمانی، افزایــش 12.1 درصــدی 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــت. ــته اس داش
 وی تصریــح کــرد: الزم بــه ذکــر اســت در 
مردادمــاه ســال جــاری، 60 نفــر بــرای دریافــت مجــوز 
ــتان  ــی اس ــکی قانون ــز پزش ــه مراک ــقط درمانی ب س
مراجعــه و 49 نفــر از آن هــا مجــوز دریافــت کرده انــد 
کــه ایــن تعــداد نســبت بــه مردادمــاه ســال گذشــته 

20 درصــد رشــد داشــته اســت.

آگهی اصاحی آیین نامه قانون ثبت
بر اساس تقاضای  آقایان  نعمت اله طالبی فرزند حسین  و رضا روانبخش حبیب آبادی فرزند محمد 

علی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک های 839 فرعی و 864 فرعی از 2/526 واقع 

در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم سکینه شکل آبادی فرزند جعفر همسر 

اسداله شکل  آبادی فرزند حسین همسر مرحوم  آبادی و سکینه شکل  آقای حسن شکل  مرحوم 

آبادی می باشد که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی 

دادگستری میزان بهای ثمنیه اعیانی پالک 2/526/864 را به مبلغ 21500 ریال  و بهای ثمنیه اعیانی 

پالک 2/526/839 را به مبلغ 96600 ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن رابه حساب سپرده 

طی فیش شماره 031433 مورخ 95/05/13 واریز نموده و چون متقاضیان مزبور اعالم داشته مالکان 

فاقد نشانی می باشند لذا با توجه به مفاد تبصره  یک آیین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در 

روزنامه کثیر انتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت برخوار مراجعه 

نماید و در صورتیکه تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع 

صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 

مراجعه ذینفع به مراجع قضایی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت 

متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد برخوار- حبیبی 

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/658/الف/م به تاریخ 95/07/04

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم اسمعیل شهسواری با تسلیم دو برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن یک جلد سند 

ثبت   16 در بخش  واقع  اصلی  از 28 سهم ششدانگ پالک 18  نیم سهم مشاع  میزان  به  مالکیت 

اصفهان که در صفحه 494 دفتر 2 ذیل ثبت شماره 860 به نام محمد شیرانی بید آبادی ثبت و صادر 

و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 48374 مورخ 40/09/15 دفتر خانه 3 اصفهان به 

اسمعیل شهسواری انتقال قطعی شده است و  اظهار داشته اند که اسناد مالکیت مرقوم در اثر جابه 

جایی مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( 

نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/07/08 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/665/الف/م به تاریخ 95/07/05

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم
خواهان : مهدی صادق زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده : رضا درویشی و مراد حسین درویشی   

به خواسته مطالبه خسارت و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751400465  ثبت  شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/01 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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 5/37/666/م الف به تاریخ 95/07/06

دادنامه
 : متهم  ابوذر ک حسن شریعتی  خ  نشانی خورزوق  به  فرزند حسین  خانم کبری خوزان   : شاکی 

خانم معصومه شاهی فرزند عباسقلی به نشانی اصفهان نیروگاه برق زاینده رود 8 منزل حاج غالم 

کشاورز اتهام : ضرب و جرح عمدیدرتاریخ 06-07-95 در وقت فوق العاده شعبه 102 دادگاه کیفری 

دو شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 940164 تحت نظر 

قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید:

رای دادگاه در خصوص اتهام خانم معصومه شاهی فرزند عباسقلی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 

از جمله کیفر  با بررسی محتویات پرونده  موضوع شکایت خانم کبری خوزان فرزند حسین دادگاه 

خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی گواهی پزشکی 

قانونی شهادت گواه و عدم حضور متهمه جهت ارائه دفاع موثر بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته 

و به استناد مواد 448 و 450 و 462 ،488 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را به 

پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی شانه راست در حق شاکیه ظرف یک سال از تاریخ 

جنایت محکوم نموده و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و سپس با توجه به میزان دیه قطعی است.

دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/667/م الف به تاریخ  95/07/07

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

آقای   1391114402018000429 پرونده  کالسه   139560302018002744 شماره  اصالحی  رای  برابر 

عباس حق شناس فرزند محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب 

گاوداری با کاربری کشاورزی به مساحت  6984.28 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 39  

اصلی واقع در شاپور آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/08

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/610/الف/م به تاریخ 95/06/18

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  برابر 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 

محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  عزیزاله  آقا  فرزند  آرانی  شکوری  حسین  آقای   : هیأت   1395/06/21-2753 شماره  1(رأی 

شناسنامه 255 ، ششدانگ یکباب حصار و طویله به مساحت 150/21 مترمربع شماره پالک 90 فرعی 

مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عزیزاله شکوری.

شماره  عزیزاله  آقا  فرزند  آرانی  شکوری  علی  آقای   : هیأت   1395/06/21-2754 شماره  2(رأی 

به مساحت 164/06 مترمربع شماره پالک 91 فرعی مجزا  یکبابخانه  ، ششدانگ  شناسنامه 7994 

از شماره 33 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عزیزاله شکوری.

فرزند محمد شماره شناسنامه  قاسمی  : خانم خدیجه  هیأت  3(رأی شماره 1395/06/21-2755 

2117 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 70/20 مترمربع شماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 2و3و 

قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 2574 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از وراث آقای نعمت اله رحیم و بانو بتول مهدی زاده.

4(رأی شماره 2758و2759-1395/06/21 هیأت : آقای سعید خوشه چرخ آرانی فرزند رمضانعلی 

شماره شناسنامه 60 و خانم طیبه  علی حاجی آرانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 577 )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/90 مترمربع شماره پالک 8407 فرعی مجزا از شماره 798 فرعی 

از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رمضانعلی 

خوشه چرخ.

شماره  حسین  فرزند  آرانی  انیسی  حمیدرضا  آقای   : هیأت   1395/06/21-2744 شماره  5(رأی 

شناسنامه 2014 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 59/75 مترمربع شماره پالک 1771 فرعی مجزا 

از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت عادی.

رضا شماره  فرزند  بیدگلی  آقای محمد ساکنی   : هیأت  6(رأی شماره 2764و1395/06/21-2765 

)بالمناصفه(، ششدانگ  فرزند کاظم شماره شناسنامه 389  پروان  و خانم طیبه   شناسنامه 1618 

یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع شماره پالک 1772 فرعی مجزا از شماره 303 فرعی از پالک 2640 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

اله شماره  آرانی فرزند سیف  آقای علی اصغر کریمی   : 7(رأی شماره 2745-1395/06/21 هیأت 

شناسنامه 100، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/60 مترمربع شماره پالک 1773 فرعی مجزا از 

شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از محمدتقی باقالکار.

8(رأی شماره 2746-1395/06/21 هیأت : آقای محمد موری آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 

332، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202 مترمربع شماره پالک 1774 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

شماره  جواد  فرزند  آرانی  بلندی  حسین  آقای   : هیأت  2766و1395/06/21-2767  شماره  9(رأی 

شناسنامه 1469 و خانم منیره عصارمفرد آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 2450 )بالمناصفه(،  

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 51/58 مترمربع شماره پالک 1775 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5/22/95/409

 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/7/24

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 عباس عباس زادگان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  برابر 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 

محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 2749-1395/06/21 هیأت : آقای سید حسین سیدی بیدگلی فرزند سید ناصر شماره 

شناسنامه 219 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/65 مترمربع شماره پالک 2946 فرعی مجزا 

از شماره 761 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سلمان ایمانی بیدگلی.

2(رأی شماره 2747-1395/06/21 هیأت : خانم فاطمه محمدبیکیان فرزند قاسم شماره شناسنامه 

63 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/75 مترمربع شماره پالک 850 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

شماره  سید کاظم  فرزند  سیدپور  محمد  سید  آقای   : هیأت   1395/06/21-2748 شماره  3(رأی 

از  به مساحت 121/60 مترمربع شماره پالک 851 فرعی مجزا  یکبابخانه  ، ششدانگ   10 شناسنامه 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  از پالک 6 اصلی واقع در حسین  شماره 102 فرعی 

ابتیاعی از احدی از ورثه علی 

محمد  فرزند  بیدگلی  پور  صالحی  داود  آقای   : هیأت  2772و1395/06/21-2773  شماره  4(رأی 

شماره شناسنامه 192 و خانم فاطمه غائبی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 9356 )بالمناصفه( 

از شماره 3و4و5و  به مساحت 80/47 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا  یکبابخانه  ، ششدانگ 

قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 856 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد صالحی پور بیدگلی و مالکیت عادی.

قربانعلی  فرزند  آرانی  ستم کش  مرتضی  آقای   : هیأت  2760و1395/06/21-2761  شماره  5(رأی 

 132 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  فاضل  رفیعی  البنین  ام  خانم  و   175 شناسنامه  شماره 

)بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157/94 مترمربع شماره پالک 8408 فرعی 

مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.

6(رأی شماره 2770و2771-1395/06/21 هیأت : آقای امیر مرنجابیان آرانی فرزند احمدعلی شماره 

شناسنامه 1162 و خانم نسیبه عباسی بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 1410 )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/60 مترمربع شماره پالک 2789 فرعی مجزا از شماره 802 فرعی 

از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا خاری آرانی.

شماره  محمد  فرزند  نژاد  جنتی  مهدی  آقای   : هیأت  2768و1395/06/21-2769  شماره  7(رأی 

 ، )بالمناصفه(   41 اله شماره شناسنامه  فرزند سیف  آرانی  عالئی  خانم سمیه  و   11362 شناسنامه 

 177 از شماره  مجزا  فرعی   1776 پالک  مترمربع شماره   122/98 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین 

حاجی بیکی.

شماره  رضا  فرزند  آرانی  شریفیان  عباس  سید  آقای   : هیأت   1395/06/21-2743 شماره  8(رأی 

شناسنامه 10108 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/50 مترمربع شماره پالک 1099 فرعی مجزا 

از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از اعظم دالوریان آرانی.

رمضانعلی  فرزند  آبادی  ده  مقنی  آقای حسن   : هیأت  2762و1395/06/21-2763  شماره  9(رأی 

شماره شناسنامه 541 و خانم نرگس تونتابی نوش آبادی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 497 

از  مجزا  فرعی   1100 پالک  شماره  مترمربع   65/80 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه( 

شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از محمد معظمی.
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  ایمانی  نرگس  آقای   : هیأت   1395/06/21-2752 شماره  10(رأی 
شناسنامه 1250166705 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 327 فرعی 
مجزا از شماره 252 از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمید پناه.
11(رأی شماره 12422-94/11/20 هیأت : خانم فاطمه صفریان  فرزند افراسیاب  شماره شناسنامه 
13 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 252.65مترمربع شماره پالک 342 فرعی مجزا از شماره مذکور  
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه جعفری

شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  صانعی  حسین  آقای   : هیأت   1395/06/21-2740 شماره  12(رأی 
شناسنامه 550 ، ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 909/60 مترمربع شماره پالک 5619 فرعی 
مجزا از شماره 163و3318و2927 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مسعود گلی.
13(رأی شماره 2741-1395/06/21 هیأت : آقای نعمت اله جامعی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 58 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 166/80 مترمربع شماره پالک 5620 فرعی مجزا 
از شماره 158 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد قدیریان.
شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  محمد گلی  علی  آقای   : هیأت   1395/06/21-2742 شماره  14(رأی 
شناسنامه 126 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 179/66 مترمربع شماره پالک 5621 فرعی مجزا 
از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی.
15(رأی شماره 2750-1395/06/21 هیأت : خانم ریحانه معظمی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 92 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162 مترمربع شماره پالک 5622 فرعی مجزا از شماره 
163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از اشرف سیاری.
فرزند  بیدگلی  فرد  جعفری  احمدرضا  آقای   : هیأت  2756و1395/06/21-2757  شماره  16(رأی 
حسن شماره شناسنامه 252 و خانم زینب ناظمی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 8810 
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/35 مترمربع شماره پالک 5623 فرعی مجزا از 
شماره 539و558 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از محمد مهدی زاده و اعظم سادات آقایی.
17(رأی شماره 2751-1395/06/21 هیأت : آقای علی عباس قاسمی مقدم فرزند حسین شماره 
شناسنامه 7389 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع شماره پالک 1073 فرعی 
مجزا از شماره 245 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حسین فخاری و فاطمه خراسانیان بیدگلی و مالکیت عادی
     بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5/22/95/409 
 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/24
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل- عباس عباس زادگان

افزایش مراجعات برای دریافت مجوز سقط درمانی در اصفهان
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حتما بخوانید!
پروانه نمایش »رستاخیز« همچنان ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

ــا فرارســیدن مــاه محــرم رنــگ و بــوی تلویزیــون نیــز بــه  ب
ســوی برنامه هــای مناســبتی ایــن مــاه خواهــد رفــت. 
ــریال های  ــد س ــه مانن ــرم ب ــاه مح ــریال های م ــه س اگرچ
ــا  ــی ب ــش و همزمان ــاعات پخ ــل س ــه دلی ــان ب ــاه رمض م
ــه  ــوص در ده ــه خص ــهیدان ب ــاالر ش ــزاداری س ــم ع مراس
اول نمی توانــد مخاطبــان زیــادی داشــته باشــد، امــا ســابقه 
ــریال های  ــان تر از س ــیار درخش ــاه بس ــن م ــریال های ای س
مــاه رمضــان اســت. ســریال هایی ماننــد شــب دهــم، زیــر 
 تیــغ، معصومیــت از دســت رفتــه، بــاران عشــق، ســفر ســبز 
بــه  ایــران  از شــاهکارهای سریال ســازی در  و بســیاری 
ــن ســبب شــده  ــوط اســت و همی ــاه محــرم مرب پخــش م
انتظارهــا از ســریال های ایــن مــاه بیشــتر باشــد. امــا امســال 
تلویزیــون بــا 4 ســریال بــه اســتقبال ایــن مــاه خواهــد رفت.

    »گشت ویژه«
شــبکه اول ســیما در ایــام محــرم کــه بــا هفتــه ناجــا تقــارن 
دارد، ســریال »گشــت ویــژه« را پخــش می کنــد. ایــن 
ســریال بــه کارگردانــی مهــدی رحمانــی و تهیه کنندگــی 
ســعید ســعدی از 10 مهــر روی آنتــن مــی رود و بــه مناســبت 
تقــارن بــا دهــه اول محــرم، چندیــن ســکانس از ایــن ایــام 
ــود.  ــده می ش ــریال دی ــن س ــزاداری در ای ــای ع و هیئت ه
حمیــد  چــون  بازیگرانــی  اپیزودیــک  ســریال  ایــن  در 
پــدرام  پاک نیــت،  احمدلــو، محمــود  گــودرزی، شــاهد 

 شــریفی، امیــر کاظمــی، داریــوش اســدزاده، آزیتــا الچینــی 
ــلیمانی  ــین س ــر، حس ــرداد فالحتگ ــان، مه ــان مهردادی طوف
ــریال  ــوع س ــد. موض ــازی می کنن ــبی و ... ب ــوگل طهماس س
»گشــت ویــژه« دربــاره ماجراهــای یــک تیــم پلیــس 
اســت کــه بــا مســائل و جرائــم انتظامــی مختلفــی روبــه رو 
می شــوند. ایــن تیــم متشــکل از نیروهــای زبــده و ورزیــده 
اســت کــه در چالــش بــا پرونده هــای پلیســی بــه رویارویــی 

ــد. ــا می پردازن ــل آن ه ــل و فص و ح
    »نفس شیرین«

 »نفــس شــیرین« بــه کارگردانــی ســیامک خواجه ونــد 
ــرم  ــاه مح ــریال م ــر س ــان دیگ ــان بابائی ــی کی و تهیه کنندگ
ــده آن مشــخص نشــده.  ــوز شــبکه پخش کنن اســت کــه هن
ــود  ــط محم ــیرین« توس ــس ش ــمتی »نف ــریال 13 قس س

ــده اســت. ــگارش درآم ــه ن ــی ب اصالن
فخرالدیــن  شاهرخ شــاهی،  نیمــا  جاللی تبــار،  علیرضــا 
صدیق شــریف، کیمیــا بابائیــان، ســارا منجــزی، شــهین 
فرشــاد  معصومــی،  مریــم  حمیــدی،  زهــره  تســلیمی، 
حســینی، آرمــان صورتگــر، کــورش معصومــی، مهــدی 
شــادی  غــزل کرمعلــی،  افرندنیــا،  امینی خــواه، کاظــم 

محمدپــور، شــهرام آریــا، پــژواک ایمانــی، مهوش وقــاری و... 
از بازیگــران ایــن ســریال مناســبتی هســتند. موضــوع ایــن 

ــت. ــو اس ــدای عض ــاره ی اه ــریال درب س
    »علمدار«

ســالمی  شــهرزاد  کارگردانــی  بــه  »علمــدار«   ســریال 
و جعفــر موحــد و تهیه کنندگــی جعفــر موحــد و زهــرا جامــی 

از گزینه هــای پخــش در ایــام محــرم اســت. 
در ایــن ســریال بازیگرانــی چــون عنایــت بخشــی، حشــمت 
ــور  ــی، فل ــر مظلوم ــمی، میرطاه ــواد هاش ــید ج ــده، س آرمی
نظــری، مهــران رجبــی، گلنــاز خالصــی، مینــا نــوروزی 
مرتضــی اکبــری و … بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. محــور 
ــروع  ــرم و ش ــع ح ــهدای مداف ــاره ش ــدار« درب ــه »علم قص
ــت  ــی روای ــار آن، قصه های ــت و در کن ــی اس ــال تحصیل  س

می شود.
    »در قصه ها زندگی می کنند«

ــی  ــه کارگردان ــد« ب ــی می کنن ــا زندگ ــه »در قصه ه مجموع
ــریال  ــن، س ــادی پروی ــی محمده ــدل و تهیه کنندگ داود بی

ــی شــده اســت.  محــرم شــبکه دو ســیما معرف
جمشــید مشــایخی، فــرخ نعمتــی، حمیــد ابراهیمی، حســن 
جوهرچــی، متیــن ســتوده، ســپیده خــداوردی، شــهرزاد 
ــی  ــیم ادب ــمی، نس ــی قاس ــتاد، گیت ــن راس ــال زاده، رامی کم
سماک باشــی محمودنــژاد، کاوه  آل آقــا، کیــوان   مهــری 

اســماعیل خلــج، محمــود مقامــی، ســمیرا حســینی، امیــد 
ســنگ چاپ افشــین  امینی خــواه،   مهــدی   زندگانــی، 

ــیدی از  ــروش جمش ــقانی، س ــد واش ــادری، مجی ــک ن اتاب
ــی  ــا زندگ ــی »در قصه ه ــه محرم ــران مجموع ــه بازیگ جمل
می کننــد« هســتند. ایــن مجموعــه روایتگــر قصه هــای 
دراماتیــک در قالــب اجتماعــی و دینــی اســت. هــر قســمت 
از مجموعــه »در قصه هــا زندگــی می کننــد« قصــه مســتقلی 

ــت. ــک اس دارد و اپیزودی

- فیلــم ســینمایی »کاناپــه« بــه کارگردانــی کیانــوش 
ــهاب  ــور ش ــا حض ــود ب ــرار ب ــن ق ــش از ای ــه پی ــاری ک عی
ــمی در اول  ــدی هاش ــرب و مه ــل پورع ــینی، ابوالفض حس
ــغولیت  ــل مش ــه دلی ــورد، ب ــد بخ ــران کلی ــاه در ته مهرم
 شــهاب حســینی در ســریال »شــهرزاد« بــه تعویــق افتــاد 

و این بازیگر از این فیلم سینمایی جدا شد.
ــراژ  ــی، تیت ــیقی ایران ــده موس ــدی، خوانن ــد معتم - محم
ــه تنظیــم  پایانــی ســریال تلویزیونــی »گشــت ویــژه« را ب

ــد. ــرواز« خوان ــوان »پ ــا عن ــزی ب افشــین عزی
ــه  ــخ« ب ــک تاری ــای ی ــال جغرافی ــم ســینمایی »کرب - فیل

ــران شــد. ــاری اک ــوش ی ــی داری کارگردان
ــورای  ــه ش ــر هیئت رئیس ــوی، دبی ــا موس ــید غالمرض - س
ــاد  ــتمزدهای زی ــاره دس ــینما درب ــدگان س ــی تهیه کنن عال
ــه  ــن زمین ــی در ای ــورای عال ــت: ش ــران گف ــی بازیگ برخ
ــا  ــت ب ــام داد و در نهای ــی انج ــوی مفصل ــث و گفت وگ بح
ــم، افزایــش  ــه اختــالل ایــن اقــدام در تولیــد فیل توجــه ب
ــت  ــدم امنی ــینما و ع ــی س ــن اهال ــی بی ــالف طبقات اخت
تهیه کنندگانــی کــه  بــا  تصمیــم گرفــت کــه  حرفــه، 
دســتمزدهای غیرمتعــارف پرداخــت کننــد، برخــورد جــدی 

ــد. ــته باش ــی داش صنف
گفــت:  »چالــه«،  فیلــم  کارگــردان  کریــم،  علــی   -
خوشــحالم کــه ایــن فیلــم پــس از هشــت ســال امــکان 

ــرد. ــدا ک ــی پی ــران عموم اک
»قصه هــای  مرشــد،  رخصــت  جلــدی   9 مجموعــه   -
ــی  ــدف بازخوان ــا ه ــاری ب ــرو آقای ــته خس ــی« نوش پهلوان
حکایت هایــی از زندگــی پهلوانــان ایرانــی تألیــف شــده کــه 

ــد. ــاب ش ــازار کت ــه ب ــد اول آن روان جل
- ســریال کمــدی وودی آلــن بــا عنــوان »بحــران در شــش 
صحنــه«، دو روز دیگــر در وب ســایت آمــازون منتشــر 

خواهــد شــد.
- اخیــرا تعــدادی افــراد ســودجو بــا سوءاســتفاده از نــام 
و عکــس حســین الهــی قمشــه ای، نســبت بــه راه انــدازی 
کانال هــای جعلــی اقــدام کرده انــد. بــه گفتــه ســایت 
اســتاد الهــی قمشــه ای تنهــا کانــال رســمی ایشــان 

اســت.  telegram.me/drelahighomshei
- قطب الدیــن صادقــی و رحمــت امینــی در هفتمیــن 
دوره برگــزاری جشــنواره بازیگــری تئاتــر »از ایــده تــا اجــرا« 
ــنواره  ــن جش ــرکت کنندگان در ای ــرد ش ــی عملک ــه ارزیاب ب

می پردازنــد.
ــوع  ــا موض ــبختی« ب ــرز خوش ــی »م ــه تلویزیون - مجموع
یــک نخبــه علمــی و ماجراهایــی کــه بــرای او پیــش 
ــود. ــاخته می ش ــوروز 9۶ س ــش در ن ــرای پخ ــد، ب می آی

- بابــک انــوری کــه بــا فیلــم ترســناک »زیــر ســایه« )بــه 
ــش  ــا در بخ ــده بریتانی ــوان نماین ــه عن ــی( ب ــان فارس زب
ــا فرهــادی  خارجی زبــان اســکار معرفــی شــده، از اینکــه ب

رقابــت می کنــد، خرســند اســت.

اردوهای راهیان نور، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 اعزام دانش آموزان 

به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیسرویس فرهنگی

آمــوزش  کل  اداره  پرورشــی  معــاون   احمــدی، 
و پــرورش اصفهــان، صبــح دیــروز در نشســت خبــری 
اردوهــای راهیــان نــور در جمــع مســئوالن بســیج 
دانش آمــوزی اســتان اصفهــان و اصحــاب رســانه 
ایثــار  فرهنــگ  ترویــج  را  نــور  راهیــان   اردوهــای 
ماندگارتریــن  و گفــت:  معرفــی کــرد  شــهادت   و 
و مؤثرتریــن راه بــرای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
حضــور دانش آمــوزان در مناطــق عملیاتــی اســت. 
ــکار  ــوز و هم ــر دانش آم ــزار نف ــته 24 ه ــال گذش س
فرهنگــی بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب و از ایــن تعــداد 

4 هــزار نفــر بــه غــرب کشــور اعــزام شــدند.
    شروع اردوها از 10 مهر

ــاز  ــاه آغ ــا از 10 مهرم ــن اردوه ــروع ای ــزود: ش وی اف
می شــود و براســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده 
اعــزام بــه مناطــق عملیاتــی را از غــرب کشــور شــروع 
کــرده و بعــد از آن اعــزام بــه مناطــق جنــوب در دســتور 
کار قــرار دارد. مخاطبــان ایــن اردو همــه  دانش آمــوزان 
دختــر و پســر پایــه دوم متوســطه  دوره دوم هســتند.

    عملیات بزرگ فرهنگی
ــازمان  ــس س ــب، رئی ــد ادی ــرگرد محم ــه س در ادام
تصریــح  اصفهــان،  اســتان  دانش آمــوزی  بســیج 
ــزرگ  ــات ب ــک عملی ــور، ی ــان ن ــای راهی ــرد: اردوه ک
ــه صــورت همزمــان در سراســر  فرهنگــی اســت کــه ب
افتتاحیــه  برگــزار خواهــد شــد و امســال  کشــور 
ایــن اردو از اســتان قــم در 17 مهرمــاه بــا حضــور 
اســتان های همجــوار برگــزار می شــود. وی افــزود: 
راهیــان نــور گنجینــه بــزرگ و گرانبهایــی جهــت 
جنــگ  بــا  مقابلــه  بــرای  دانش آمــوزان  آمادگــی 
نــرم اســت. اولیــن مرحلــه اردوی راهیــان نــور اعــزام 
دانش آمــوزان دختــر بــه مناطــق عملیاتــی غــرب 
کشــور اســت و پــس از آن دانش آمــوزان پســر و بعــد 
ــت. ــور اس ــوب کش ــی جن ــق عملیات ــه مناط ــزام ب اع

    پوشش بیمه ای دانش آموزان
ادیــب تشــریح کــرد: امســال در بحــث اردوهــای 
راهیــان نــور برنامه ریــزی مطلوبــی انجــام گرفتــه 
اســت و پوشــش بیمــه ای دانش آمــوزان توســط هــم 
آمــوزش و پــرورش و هــم توســط بســیج انجــام 

 . می گیــرد
ــوان  ــرکت ج ــای ش ــا از اتوبوس ه ــن اعزام ه ــرای ای ب
 ســیر اســتفاده خواهــد شــد کــه مباحــث فنــی 

و ایمنی در آن ها رعایت شده است.

اخبار کوتاه

آیــت هللا مــکارم، مرجــع تقلیــد و مفســر قــرآن، بــا اشــاره 
ــوب و وحــدت جامعــه  ــه نقــش عــزاداری در تألیــف قل ب
ــد  ــین)ع( عالقه من ــام حس ــه ام ــا ب ــه گروه ه ــت: هم گف
ــل  ــی اه ــا و حت ــه جناح ه ــه ای از هم ــتند و مجموع هس

ســنت در خیلــی از مجالــس امــام حســین 
حضــور دارنــد و نــذر می کننــد و حتــی 
ــن  ــی ای ــد؛ یعن ــرکت دارن ــلمین ش غیرمس
ــوب  ــد موجــب تألیــف قل مجالــس می توان
ــکارم  ــت هللا م ــد. آی ــدت باش ــل وح و عام
بیــان کــرد: دشــمنان ســعی دارنــد در ایــن 
مراســم نفــوذ کننــد و چهــره خرافــی بــه آن 

ــه آن دلبســته هســتند  ــه چیزهایــی کــه ب ــد؛ از جمل بدهن
ــانه های  ــل رس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــی اس ــئله قمه زن مس
خارجــی وقتــی می خواهنــد عــزاداری نشــان دهنــد 
ــون و ...  ــای پرخ ــد و چهره ه ــان می دهن ــی را نش قمه زن
تــا ایــن مراســم را غیرعقالنــی جلــوه دهنــد. ایــن مرجــع 

تقلیــد گفــت: زمانــی شــرایط بــرای ایــن کار بــوده و برخــی 
ــن کار  ــی االن ای ــد؛ ول ــاع کردن ــی دف ــز از قمه زن ــا نی علم
ســندی بــر ضــد عاشوراســت یــا روی آتــش راه رفتــن کــه 
رســم هندوهاســت و برخــی آن را وارد عــزاداری می کننــد. 
 ایــن مرجــع تقلیــد بیــان کــرد: شیشــه 
را خــرد کــردن و بــا بــدن برهنــه رفتــن روی 
آن، اســنادی بــرای ضــد عقالنــی جلــوه 
ایــن  از  همــه  بایــد  و  عاشوراســت  دادن 
ــق و  ــد از روی عش ــد؛ هرچن ــا بپرهیزن کاره
عالقــه باشــد؛ زیــرا مصلحــت مراســم امــام 
حســین)ع( نیســت؛ بلکــه بایــد بــه صــورت 
عقالنــی عــزاداری شــود تــا ایــن مشــکالت پیــش نیایــد. 
ایــن مفســر قــرآن گفــت: بایــد در مراســم امــام از کتــب 
ــد و از  ــتفاده کنن ــان اس ــم مداح ــا و ه ــم خطب ــر ه معتب
افســانه و خرافاتــی کــه در کتــب معتبــر نیســت، بپرهیزنــد 
ــام حســین)ع( مخــدوش نشــود. ــره تاریخــی ام ــا چه ت

آیت هللا مکارم شیرازی:
قمه زنی، سندی ضد عاشورایی است

ــه  ــش اولی ــه نمای ــت: پروان ــینمایی گف ــازمان س ــس س رئی
ــم  ــن فیل ــت و ای ــر اس ــان معتب ــتاخیز« همچن ــم »رس فیل
ــش داده  ــر نمای ــدون تغیی ــه و ب ــان پروان ــاس هم ــر اس ب
ــاره اظهــارات وزیــر فرهنــگ   می شــود. حجــت هللا ایوبــی درب

و ارشــاد اســالمی دربــاره بالمانــع بــودن 
اکــران »رســتاخیز« بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت:  ــگ زده، گف ــر فرهن ــی را وزی ــخن اصل س
موضــع وزارت ارشــاد از ابتــدا کامــال مشــخص 
بود.مــا یــک پروانــه نمایــش داریــم کــه 
اعتبــار دارد. او افــزود: آن پروانــه نمایــش 
ــل اســتناد  ــاوی محکــم و قاب ــر اســاس فت ب

ــت  ــوده اس ــل( ب ــرت ابوالفض ــره )حض ــش چه ــا نمای و ب
ــا  ــا االن ب ــد؛ ام ــد آم ــی پدی ــی مالحظات ــه در دوران ــه البت ک
حمایتــی کــه قــوه قضائیــه از ایــن فیلــم داشــت و البتــه ایــن 
حمایــت بــه طــور کلــی باعــث خوشــحالی ماســت، فضــای 
جدیــدی ایجــاد شــده اســت و در نهایــت مــا و وزیــر ارشــاد 

 را بــه ایــن جمع بنــدی رســانده کــه مــردم را محــروم نکنیــم 
و فیلــم را همان طــور کــه بــوده اســت، ببیننــد. ایوبــی تاکیــد 
ــوده  ــر ب ــم معتب ــش فیل ــی نمای ــه قبل ــن پروان ــرد: بنابرای  ک
 و هنــوز هــم هســت. آن موقــع گفتیــم تعلیــق شــده 
ــام  ــق تم ــن دوران تعلی ــر ای ــم دیگ و امیدواری
ــس ســازمان ســینمایی در پاســخ  شــود. رئی
بــه اینکــه آیــا قــرار اســت خســارتی هــم بــرای 
تأخیــر در اکــران بــه صاحبــان فیلــم پرداخــت 
ــه اعتراضــی هــم  ــدوی ک ــت: رأی ب شــود، گف
بــه آن شــده، پروســه ای اســت کــه نمی دانیــم 
ــائل  ــر از مس ــرف نظ ــا ص ــود؛ ام ــه می ش چ
ــار  ــگ همیشــه در کن ــر فرهن ــم وزی ــن و ه ــم م ــی ه حقوق
ایــن فیلــم بــوده، هســتیم و خواهیــم بــود تــا نمایــش داده 
ــاره  ــن ب ــم. در ای ــام می دهی ــای الزم را انج ــود و کمک ه ش
فکــر نمی کنــم آقــای درویــش، دوســتانش و همچنیــن مــا 

خیلــی بــه دنبــال محکــوم کــردن یکدیگــر باشــیم.

آگهی ابالغ 
به  دادخواستی  غالمرضا   فرزند  خدمتی     محمد  خانم   / آقا  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین 

مبنی  فرزند  شریف     حسینی  حسین  امیر  سید   -2 هاشم  بنی  قمر  عزاداران  هیئت   -1 طرفیت 

تاریخ  در  گردد  می  ابالغ  فوق  خواندگان  به  لذا  دارد  رسیدگی  مطرح  شعبه  این  در  وجه  مطالبه  بر 

بیدگل  و  آران  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه  در  رسیدگی  18/00جهت  ساعت   شنبه   دو   95/8/10

مراجعه شعبه  دقت  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  ضمنا  شود.   حاضر 

 نماید./ شماره : 5/22/95/405/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا روان    دارای شناسنامه شماره 1142 به شرح دادخواست به کالسه 3507/95 ح 10  از این 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر روان      بشناسنامه 

۶03 در تاریخ 94/۶/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

2پسرو 2 دختر و یک همسر  1- علیرضا روان ش ش 1077 فرزند پسر 2- احمد رضا روان ش ش 1142 

فرزند پسر 3- نرگس روان ش ش 297 فرزند دختر 4- نیلوفر روان ش ش 12702712۶1 فرزند دختر 

5- زهرا میر حاج ش ش 2۶82۶ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20154/م الف رئیس شعبه 

10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهین آقاجانیان     دارای شناسنامه شماره 55۶0به شرح دادخواست به کالسه 3491/95  از این شورا   

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی آقاجانیان       بشناسنامه 2853۶ 

در تاریخ 94/8/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 

پسر و یک دختر و همسر   1- حمید رضا آقاجانیان  ش ش 3۶49 فرزند پسر 2- مجید آقاجانیان  ش ش 

1522 فرزند 3- احسان ال آقاجانیان   ش ش ۶199۶ فرزند  4- میثم آقاجانیان ش ش ۶21 فرزند  5- مهین 

آقاجانیان  ش ش 55۶0 فرزند دختر ۶- عفت سازمند ش ش 3۶2 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. شماره : 20152/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرشته داودی فر دارای شناسنامه شماره 14۶ به شرح دادخواست به کالسه 3490/95ح 10  از این شورا   

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی داودی فر بشناسنامه 297   در 

تاریخ 94/۶/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 

و دو دختر 1- فرشید داودی فر   ش ش 14۶  فرزند پسر 2- فرشاد داودی فر   ش ش 145 فرزند پسر 3- فلورا 

داودی فر    ش ش 428 فرزنددختر   4- آزاده داودی فر  ش ش 149 فرزند دختر  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 20151/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن عزیزی بروجنی  دارای شناسنامه شماره 1030 به شرح دادخواست به کالسه 3470/95  از این 

شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه جمشیده  بشناسنامه 

1982  در تاریخ 95/4/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- ندا عزیزی    ش ش 72383   فرزند 2- رضوان عزیزی بروجنی    ش ش 39871 فرزند 3- مریم 

بروجنی    ش ش 39870 فرزند  4- محمد عزیزی بروجنی   ش ش 583 فرزند 5- حسن عزیزی 

بروجنی ش ش 1030 فرزند والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20139/م الف رئیس شعبه 

10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ربابه مدنی   دارای شناسنامه شماره 77۶ به شرح دادخواست به کالسه 34۶8/95  از این دادگاه    

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن خاکباز   بشناسنامه 

9  در تاریخ 95/۶/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- لیال خاکباز     ش ش 1018  فرزند 2- افسانه خاکباز     ش ش ۶715  فرزند 3- زهره خاکباز 20321 

فرزند    4- ابراهیم خاکباز    ش ش 127089۶9۶2 فرزند 5- ربابه مدنی  ش ش 77۶ همسر والغیر   

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اینک 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 20140/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
القائم    دارای شناسنامه شماره 404 به شرح دادخواست به کالسه 345۶/95   آقای مصطفی منتظر 

از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه الیادرانی    

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/2/13  در  بشناسنامه 24۶39  

مرحوم منحصر است به 1- مرتضی منتظر القائم     128فرزند 2- مصطفی منتظر القائم      404  فرزند 

3- محمد علی منتظر القائم 150 فرزند    4- زهرا منتظر القائم    871 فرزند 5- توران منتظر القائم 

۶4۶  فرزند  والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

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

ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20141/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهشاد متقیان     دارای شناسنامه شماره 78۶ به شرح دادخواست به کالسه 3452/95  از این شورا    

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نیره خانم متقیان     بشناسنامه 

200۶9  در تاریخ 1395/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- مهنوش متقیان      135 فرزند 2- مهناز متقیان      1179  فرزند 3- مهیار متقیان  2778 

فرزند    4- مهشاد متقیان     78۶فرزند والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20142/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مرضیه فروغی      دارای شناسنامه شماره 127200۶719 به شرح دادخواست به کالسه 3448/95  

از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فروغی 

ابری      بشناسنامه 1010۶  در تاریخ  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- اکرم قربانی ۶58 همسر  2- مرضیه فروغی     127200۶719  فرزند 3- راضیه فروغی   

12722۶۶893فرزند    4- عزت کیانی      18مادر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20143/م 

الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جمال سعادت       دارای شناسنامه شماره 1270153005 به شرح دادخواست به کالسه 3478/95  

ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا سعادت 

سعادت آبادی       بشناسنامه 5  در تاریخ  95/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و سه پسر 1- فاطمه اصغری هندانی  ش ش 9 زوجه متوفی   

2- جمال سعادت ش ش 1270153005 فرزند پسر  3- عباس سعادت سعادت آبادی 122 فرزند     4- 

حسین سعادت سعادت آبادی ش ش 50 فرزند   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20149/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ناتاشا بیاتی        دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 3471/95  ح 10از این 

شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اوژن بیاتی        بشناسنامه 

38  در تاریخ  94/12/1۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- پسر 3 دختر و همسر  1- یوشا بیاتی ش ش 2 فرزند پسر    2- شیوا بیاتی ش ش 10583 فرزند 

دختر   3- شیوه بیاتی ش ش 10582 فرزند دختر      4- ناتاشا بیاتی ش ش 25 فرزند دختر 5- پروین 

هاشمیان ش ش 8 همسر متوفی )زوجه(   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20134/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پدیده نفیسی نیا         دارای شناسنامه شماره 4۶82 به شرح دادخواست به کالسه 3442/95  ح 

10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر نفیسی نیا  

بشناسنامه 842 در تاریخ  94/8/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به زوجه  و مادر و پسر 1- مهری کرک یراق  ش ش 8۶1 زوجه     2- منیره اساسی شکرچی  

ش ش 2۶77 مادر    3- پدیده نفیسی نیا ش ش 4۶82 فرزند پسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

: 20122/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه همت خرم          دارای شناسنامه شماره 71477 به شرح دادخواست به کالسه 343۶/95  

ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید موسوی   

بشناسنامه 819 در تاریخ  95/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 2 پسر و همسر و مادر  1- مرتضی موسوی   ش ش 1271792954فرزند پسر      2- 

معین موسوی ش ش 127344750۶ فرزند پسر     3- فاطمه همت خرم ش ش 71477 همسر 4- 

ملک رضایی آدریانی ش ش 23 مادر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20118/م الف رئیس شعبه 

10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   19 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی    شمس  زراعتی  حسن  اقای 

3438/95  ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   78/7/12 تاریخ   در   220 بشناسنامه  آبادی     زراعتی شمس  باقر 

زراعتی شمس  دو دختر   1- حسن  و  به سه  پسر  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  گفته 

علی   -3 متوفی   پسر   3 آبادی ش ش  زراعتی شمس  اصغر   -2 پسرمتوفی      19 آبادی ش ش 

 -5 متوفی  دختر   28 ش  ش  آبادی  شمس  زراعتی  شهربانو   -4 متوفی  پسر   21 ش  ش  پاکدل 

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی    دختر   14 آبادی ش ش  زراعتی شمس  ربابه 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا 

خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه   به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد. شماره : 20120/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا خلیل اکبر    دارای شناسنامه شماره 1853 به شرح دادخواست به کالسه 3444/95  ح 10از 

این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرزاق خلیل اکبر     

بشناسنامه 1043  در تاریخ  93/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به پسر – دختر    1- محمد خلیل اکبر ش ش 758۶7 فرزند پسر 2- زهرا خلیل اکبر ش 

ش 1853 فرزند دختر       اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 20124/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   28182 شماره  شناسنامه  دارای  ناژوانی      دهقانی  شهین  خانم 

3447/95  ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسن دهقانی      بشناسنامه 10  در تاریخ  95/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

ناژوانی ش  دهقانی  1- حسین  همسر      و  دختر  و سه  پسر   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

ناژوانی ش  دهقانی  مهین  پسر 3-  فرزند  دهقانی ش ش 45325  رضا  پسر 2-  فرزند   28180 ش 

ش  ش  دهقانی  زهرا   -5 فرزند   2182 ش  ش  ناژوانی  دهقانی  شهین   -4 دختر  فرزند   28181 ش 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر         4 زهرانی ش ش  پور  نصرت حسن   -۶    4532۶

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 2011۶/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اکبر     نام خانوادگی: کرمیان نوگورانی     نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا       نام خانوادگی:معین با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب 

زاده   نشانی محل اقامت: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان (ط سوم 

واحد 18 محکوم به:به موجب رای شماره 75۶ تاریخ954/4/30 حوزه 12  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و دویست 

و هشتاد و چهار هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 879/290 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/12 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا/ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره20099/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید اسداله ذکائی     دارای شناسنامه شماره 9-12701201 به شرح دادخواست به کالسه 3489/95  

ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جمال ذکائی       

بشناسنامه 22  در تاریخ  95/۶/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به پنج پسر و 2 دختر و همسر      1- سید عبدهللا ذکائی ش ش 722 فرزند پسر 2- سید 

عبدالغفار ذکائی ش ش 3050 فرزند پسر 3- سید جالل ذکائی ش ش 2450 فرزند پسر 4- سید جواد 

ذکائی ش ش 3200 فرزند پسر 5- سید اسدهللا ذکائی ش ش 127012019 فرزند پسر ۶- معصومه 

السادات ذکائی ش ش 4 فرزند دختر 7- محبوبه السادات ذکائی 1301 فرزند دختر  8- صدیقه بیگم 

ذکائی وشاره ش ش 14 همسر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 201۶0/م الف رئیس شعبه 

10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   4۶331 شماره  شناسنامه  دارای  کوپائی       صفاری  علیرضا  آقای 

3483/95  ح 10از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ  94/10/29  در  بشناسنامه 587  ناصر صفاری کوپائی        

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و 1همسر       1- علیرضا صفاری 

 -3 پسر  فرزند   2797 ش  ش  صفاری کوپایی  رضا  محمد   -2 پسر  فرزند   4۶331 ش  ش  کوپایی 

 1272524418 ش  ش  صفاری کوپایی  حسین   -4 پسر  فرزند   1174 ش  ش  صفاری کوپایی  امید 

 58۶7 کوپایی  صفاری  آرزو   -۶ دختر  فرزند   1925 ش  ش  کوپایی  صفاری  اکرم   -5 پسر  فرزند 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر    مراد ش ش 1327  سید  السادات  فخر  دختر 7-  فرزند 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. شماره : 20150/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده : 95 – 4۶9   شماره دادنامه : 875   مورخ : 19 / 5 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 

 – درچه   – اصفهان   : نشانی  فتحی    پور  زواره   : خواهان  اصفهان    اختالف  حل  شورای   32 ش 

بار فروشی مهیار   وکیل : محبوبه بیراوند   نشانی : اصفهان  بار درچه  خیابان بهنام میدان میوه و تره 

 : نشانی  قانی     قره  : حسن  خوانده  دوم     ط  ساحل  جنب     ملی  بانک  از  بعد  شرقی  نیکبخت 

مجهول المکان    وکیل :-   نشانی :-   خواسته : مطالبه مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال بابت سفته 

اعضای  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی  با عنایت   : شماره خزانه داری 133414   گردشکار 

رای  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا   محترم 

می نماید:

رای شورادر خصوص دعوی زواره پور فتحی با وکالت محبوبه بیراوند به طرفیت حسن قره قانی به خواسته 

مطالبه مبلغ 000 / 000 / 150 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته به شماره خزانه 

داری کل 133414 به مبلغ 000 / 000 / 150 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و 

از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 

دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان آن را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 

307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 

/ 000 / 150 ریال بابت اصل خواسته و 000 / 355 / 2 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 

دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد ولیکن در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه با 

توجه به اینکه این دعوی دارای ارکان است که یکی از آن ارکان عبارتست از تغییر فاحش ساالنه قیمت از 

تاریخ سر رسید که با توجه به تاریخ سر رسید سفته که مورخه 1 / 2 / 95 می باشد این رکن احراز نمی گردد 

فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده نشده مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

مریم نباتی   -   قاضی شعبه   32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  -  شماره :19509 / م الف

کیمیای وطن بررسی کرد:

نگاهی به سریال های ماه محرم

ایوبی:
پروانه نمایش اولیه »رستاخیز« همچنان معتبر است



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نه برنامه دارم، نه تمرین پنجشنبه  8  مهرماه   61395
ـــمـــاره  263 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

جام جهانی قطر، جام  جهانی ایران است
فدراســیون  نائب رئیــس   
ــا اعــام اینکــه  ــران ب ــال ای فوتب
جــام  قطــر،  جام جهانــی 
ابــراز  اســت،  ایــران  جهانــی 
ــران در ســال  ــدواری کــرد ای امی
2038 میزبــان جــام  جهانــی 
ــیان  ــی کفاش ــود. عل ــال ش فوتب
ــراز  ــی اب ــران در اظهارات ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس نائب رئی
ــی  ــام جهان ــرای ج ــی ب ــان خوب ــر میزب ــرد قط ــدواری ک امی
ــی  ــول میزبان ــرای قب ــد ب ــه هن ــن ب ــد. او همچنی 2022 باش
جــام جهانــی نوجوانــان در ســال آینــده تبریــک گفــت. 
کفاشــیان گفــت: هــدف اصلــی هــر جــام  جهانــی، برگــزاری 
ــال  ــار س ــد از چه ــوری بع ــر کش ــه ه ــت؛ اینک ــازی اس 64 ب
رویــای خــودش را تحقق یافتــه می بینــد و در ایــن رقابت هــا 
حضــور می یابــد. جــام جهانــی 2022 فرصــت طایــی نه تنهــا 
ــی  ــرای تمام ــه ب ــه،  بلک ــورهای خاورمیان ــر و کش ــرای قط ب
ــه  ــام را ب ــی اس ــره واقع ــا چه ــت ت ــان اس ــلمانان جه مس
جهــان نشــان دهیــم. در شــرایط سیاســی فعلــی ایــن خیلــی 
ــان  ــردم جه ــن م ــادی بی ــباهت های زی ــا ش ــت ت ــم اس  مه
را نشــان دهیــم. بــدون هیــچ تبعیــض، رنــگ و نــژادی. اینکــه 
ــرای مــا بیشــتر از همــه چیــز  ــواده ب چطــور ارزش هــای خان
دارای اهمیــت اســت. موضــوع احتــرام و صبــر را نیــز بایــد در 

اینجا به جهانیان نشان دهیم.

احسان لشکری به جرگه مربیان پیوست
دارنــده مــدال المپیــک فعالیــت خــود در عرصــه مربیگــری 
ــده مــدال  ــرد. احســان لشــکری، دارن ــاز ک کشــتی آزاد را آغ
برنــز لنــدن پــس از اینکــه فرصــت حضــور در المپیــک ریــو 
ــم گرفــت فعالیــت خــود را در عرصــه  را از دســت داد، تصمی
ــک  ــور در تش ــرد و حض ــر بگی ــتی آزاد از س ــری کش مربیگ

ــار بگــذارد.  کشــتی را کن
رضــا الیــق، سرپرســت دبیــری فدراســیون کشــتی بــا تأییــد 
ــری  ــت مربیگ ــکری فعالی ــرد: لش ــار ک ــوع اظه ــن موض ای
 خــود را در یکــی از باشــگاه های شــهر قزویــن از ســر گرفتــه 
نوجوانــان  اختیــار  در  را  تجربیاتــش  تــا  دارد  تصمیــم   و 

و جوانان کشتی دوست بگذارد.

دروازه بان های خارجی نفت تأیید نشدند
دو دروازه بــان برزیلــی و یونانــی کــه در تمرینــات نفــت حضــور 
ــد.  ــرار نگرفتن ــت ق ــی نف ــد کادر فن ــورد تأیی ــد، م ــه بودن یافت
بهــزاد غام پــور، مربــی گلرهــای نفــت تهــران، ضمــن تأییــد 
ایــن خبــر گفــت: متاســفانه ایــن دو دروازه بــان از نظــر فنــی 
مــورد تأییــد بنــده و آقــای دایــی نبودنــد و بــه همیــن دلیــل 

پاســخ مــا دربــاره جــذب آن هــا منفــی بــود.

الهه احمدی:
در المپیک 2020 هم شرکت می کنم

 تیرانــداز تیــم ملــی ایــران 
بــرای حضــور در المپیــک 2020 

اعام آمادگی کرد. 
ــم  ــداز تی ــدی، تیران ــه احم اله
ــه  ــان اینک ــا بی ــران، ب ــی ای مل
در المپیــک 2020 حضــور پیــدا 
ــرد: راه مــن  ــار ک ــد، اظه می کن
در المپیــک ژاپــن ســخت تر از المپیــک لنــدن و ریوســت. 
مــن طــای جهــان در اختیــار دارم و امیــدوارم کــه طــای 
ــا در  ــه ام ت ــم گرفت ــم. تصمی ــب کن ــز کس ــک را نی المپی
المپیــک ژاپــن حضــور پیــدا کنــم و امیــدوارم کــه خــدا نیــز 

ــه مــن کمــک کنــد.  در ایــن راه ب
ــرد: در  ــان ک ــز خاطرنش ــو نی ــک ری ــوص المپی وی درخص
ــدال را از دســت  ــد، م ــر ب ــک تی ــا ی ــن ب ــو م ــک ری المپی
دادم. هشــت نفــر از بهترین هــای تیرانــدازی در فینــال 
حضــور داشــتند و تیرانــداز آمریکایــی کــه افتخــارات 
ــه مــدال  ــدازان دیگــر داشــت، ب ــه تیران کمتــری نســبت ب
ــود.  طــا رســید. اســترس فینــال المپیــک بســیار زیــاد ب
تیرانــدازی رشــته ای اســت کــه در لحظــه اتفــاق می افتــد. 
مــن هــم اگــر آن یــک تیــر بــد را مــی زدم، دســت کم برنــز 

می گرفتــم.

غیبت عجیب گولچ در تمرینات
مدافــع دو ملیتــی تیــم فوتبــال پرســپولیس در تمرینــات 2 

روز اخیــر تیمــش غایــب بــوده اســت. 
ــال پرســپولیس در  ــچ مدافــع کــروات تیــم فوتب ــی گول آنتون
ــای  ــوده و در روزه ــب ب ــم غای ــن تی ــات ای ــد تمرین دور جدی
دوشــنبه و سه شــنبه در تمرینــات پرســپولیس شــرکت نکــرده 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن بازیکــن بــرای ســپری 
کــردن تعطیــات بــه خــارج از کشــور رفتــه بــود و روز دوشــنبه 
ــن  ــل در تمری ــن دلی ــه همی ــت و ب ــران بازگش ــه ای ــح ب صب
دوشــنبه غایــب بــود؛ امــا اینکــه بــه چــه دلیــل در تمریــن روز 

ــوز مشــخص نیســت.  ــوده، هن ــب ب سه شــنبه غای
گولــچ البتــه از شــرایط مالــی و بــازی کردنش در پرســپولیس 
راضــی نیســت و هنــوز نتوانســته در ۷ بــازی کــه پرســپولیس 

انجــام داده، نامــش را در لیســت ۱8 نفــره ایــن تیــم ببینــد.

داربی اصفهانی ها در لیگ بانوان
هفتــه دوم لیــگ بانــوان روزهــای جمعه و شــنبه در شــهرهای 

مختلــف برگــزار می شــود.
ــن  ــاد و ذوب آه ــن نجف آب ــازان میه ــه دوم آینده س  در هفت
اصفهــان در ورزشــگاه رســالت نجف آبــاد، داربــی اصفهانی هــا 

ــد. ــوان را برگــزار می کنن در لیــگ بان

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

ــل  ــس از حــذف برزی ــران، پ ــم شگفتی ســاز فوتســال ای تی
ــاداوری  ــا ن ــی ب ــه نیمه نهای ــرانجام در مرحل ــه، س و پاراگوئ
مقابــل روســیه بازنــده شــد تــا رویــای شــیرین کســب جــام 
ــی  ــه نیمه نهای ــود. مرحل ــل نش ــت تبدی ــه واقعی ــی ب جهان
رقابت هــای فوتســال جــام جهانــی از ســاعت 03: 30 دقیقــه 
 بامــداد روز چهارشــنبه بــا دیــدار تیم هــای ملــی ایــران 
و روســیه در کلمبیــا پیگیــری شــد کــه ایــن دیــدار بــا برتــری 
ــماعیل پور ــد اس ــید. احم ــان رس ــه پای ــیه ب ــر 3 روس  4 ب

علی اصغــر حســن زاده و مهــدی حاویــد در ایــن بــازی بــرای 
ایــران گل زدنــد.
     نیمه اول

 در نیمــه اول ایــن دیــدار دو تیــم نمایــش هم تــرازی 
را انجــام دادنــد کــه البتــه در دقایــق ابتدایــی، روســیه برتــر 
ــا  ــد؛ ام ــه گل برس ــم ب ــر ه ــت زودت ــود و توانس ــران ب از ای
بعــد از ایــن گل، تیــم ایــران بــازی را در اختیــار گرفــت و در 
 فاصلــه کمتــر از چهــار دقیقــه تــا پایــان ایــن نیمــه گل خورده 

را توسط اسماعیل پور و با یک شوت زیبا جبران کرد.
     نیمه دوم

ــران  ــر از ای ــا زودت ــم روس ه ــاز ه ــه دوم ب ــروع نیم در ش
بــه گل رســیدند و در دقیقــه دوم توانســتند برتــری را از 
آن خــود کننــد؛ امــا سفیدپوشــان کشــورمان دســت از 
حملــه برنداشــتند و چنــد دقیقــه بعــد بــازی را بــه تســاوی 

کشــاندند. تعلــل در یارگیــری باعــث شــد چنــد ثانیــه بعــد 
ــد.  ــت کنن ــم دریاف ــوم را ه گل س

در فاصلــه هفــت دقیقــه مانــده بــه پایــان بــازی کــه نیمــه 
ــد  ــال می ش ــم دنب ــن ه ــای خش ــوی روس ه دوم آن از س
شــاگردان ناظــم الشــریعه تــاش زیــادی انجــام دادنــد تــا 
ــم روســیه خــوب  ــا تی ــه ثمــر برســانند؛ ام گل تســاوی را ب
ــیار  ــز بس ــات نی ــد حم ــرد و در ض ــاع می ک ــه ای دف و حرف

ــود. ــاک ب خطرن
 در دو دقیقــه پایانــی تیــم ایــران بــا پنــج نفــره کــردن بــازی 
ــیدن  ــای رس ــد و روی ــران کن ــورده را جب ــرد گل خ ــاش ک ت
بــه فینــال جــام جهانــی را تکمیــل کنــد؛ امــا دفــاع خــوب 
روســیه ایــن اجــازه را نــداد و در ثانیه هــای پایانــی روس هــا 
دروازه خالــی ایــران را بــاز کردنــد و هــر چنــد یکــی از گل هــا 
را ایــران در فاصلــه ۱0 ثانیــه مانــده بــه پایــان بــازی جبــران 

 کــرد، امــا در نهایــت روس هــا بــه برتــری 4 بــر 3 رســیدند 
و راهی فینال شدند.

     بهترین بازیکنان
ســرگئی آبرامــوف، زننــده گل دوم روســیه کــه پــاس گل اول 
ــان  ــر از تمــام بازیکن ایــن تیــم را هــم داد، در ســطحی باالت
زمیــن بــازی کــرد؛ او در لحظــه حملــه بــه دروازه ایــران نفــر 
ــا  ــران ب ــات ای ــع حم ــود و در موق ــن ب ــوی زمی اول و جل
دوندگــی بی امــان خــود کــه در رأس آن قــرار داشــت، چنــد 
موقعیــت را قبــل از رســیدن بــه محوطــه جریمــه دفــع کــرد.

اگــر از گل چهــارم ایــران هــم چشــم بپوشــانیم، حســن زاده 
ــاع  ــه در لحظــه دف ــود ک ــدان ب ــر می ــر و برت ــره مؤث ــز چه نی
ــم  ــک گل ه ــه ی ــرد ک ــا می ک ــی را ایف ــش اصل ــه نق و حمل

ــه زیبایــی زد. ب
     مصدومیت کاپیتان

کاپیتــان تیــم ملــی فوتســال ایــران بــه دلیــل آســیب دیدگی 
ــازی  ــی فوتســال، ب ــل روســیه در جــام جهان ــدار مقاب در دی
ــد در  ــاورز بای ــدون کش ــران ب ــت داد. ای ــدی را از دس رده بن

ــازی کنــد. دیــدار رده بنــدی ب
     رده بندی

ــدی جــام  ــازی رده بن ــد در ب ــران بای ــی فوتســال ای ــم مل تی
جهانــی روز ۱0 مهــر بــه میــدان بــرود. ایــن بــازی از ســاعت 
20:30 آغــاز خواهــد شــد. بازنــده دیــدار پرتغــال و آرژانتیــن 

حریــف ایــران در ایــن رقابــت خواهــد بــود.

رویای کسب جام جهانی، شاید وقتی دیگر

پــس از آنکــه باشــگاه آلکمــار اعــام کــرد، علیرضــا 
جهانبخــش در دو بــازی برابــر مکابــی حضــور 
نخواهــد داشــت، هــواداران ایرانــی در صفحــات 
اجتماعــی از مســئوالن ایــن باشــگاه و جهانبخــش 

تقدیــر کردنــد. بعــد از هم گــروه شــدن 
ــا  ــه علیرض ــی ک ــد - تیم ــار هلن آلکم
جهانبخــش بازیکــن ایرانــی در آن توپ 
می زنــد - بــا تیــم فوتبــال مکابــی 
ــم صهیونیســتی در لیــگ  ــده رژی نماین
اروپــا، حواشــی زیــادی بــرای ایــن 
ــه وجــود آمــد کــه در  ــی ب ســتاره ایران

ــد کــرد بازیکــن  نهایــت باشــگاه آلکمــار رســما تأیی
ــرد.  ــد ک ــرکت نخواه ــازی ش ــن دو ب ــی در ای ایران
ــانه های  ــادی در رس ــای زی ــم، بازتاب ه ــن تصمی ای
زیــادی  صحبت هــای  حــاال  و  داشــته  هلنــدی 
دربــاره تنــش سیاســی و مشــکات احتمالــی 

می شــود.  شــنیده  هلنــد  در  جهانبخــش  بــرای 
ــر  ــی ب ــار مبن ــام رســمی باشــگاه آلکم ــس از اع پ
حضــور نیافتــن جهانبخــش در دو دیــدار برابــر 
ــن  ــه ای ــا ب ــال اروپ ــی فوتب ــواداران ایران ــی، ه مکاب
ــد.  ــان دادن ــادی نش ــش زی ــر واکن خب
آن هــا بــا درســت خوانــدن تصمیــم 
جهانبخــش از باشــگاه آلکمــار بــه دلیــل 
توجــه بــه شــرایط ایــن بازیکــن ایرانــی 
ــد.  ــکر کردن ــر او تش ــه نظ ــرام ب و احت
ــراف  ــی تلگ ــه دیل ــار ب ــرمربی آلکم س
هلنــد گفــت کــه هیــچ انتقــادی از 
مهاجــم تیمــش بــرای ایــن اتفــاق نــدارد و او را کاما 
ــرام  ــم او احت ــه تصمی ــا ب ــن کام ــد. م درک می کن
ــکلی  ــه مش ــم ک ــت نداری ــز دوس ــا نی ــذارم. م می گ
ــل در دو  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــاد ش ــرای او ایج ب
ــه میــدان نخواهــد رفــت. ــازی رفت وبرگشــت او ب ب

تقدیر هواداران ایرانی از آلکمار و علیرضا جهانبخش
علیرضا جهانبخش حاضر به بازی مقابل صهیونیست ها نشد

بوکســور المپیکــی ایــران می گویــد در حــال حاضــر جــدی 
تمریــن نمی کنــد و برنامــه ای هــم بــرای آینــده حرفــه ای 
بی توجهــی  از  روزبهانــی  نــدارد. گایه هــای  خــودش 
احســان  پابرجاســت.  هنــوز  فدراســیون  مســئوالن 

ــده  ــی در خصــوص برنامه هــای آین روزبهان
حرفــه ای خــود و وضعیــت تمریناتــش 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر تمریــن 
جــدی نــدارم. هیــچ برنامــه ای هــم بــرای 
ــورت  ــه ص ــی ب ــا گاه ــدارم و تنه ــده ن آین

تفریحــی بوکــس بــازی می کنــم.
 وی دربــاره جــذب دو مربــی کوبایــی بــرای 

هدایــت تیــم ملــی بوکــس عنــوان کــرد: شــرایط گذشــته 
ــی خارجــی  ــه مرب ــن هم ــرار شــده اســت. ای ــاره تک دوب
بــرای بوکــس ایــران آوردنــد، چــه نتیجــه ای داد کــه حــاال 
داشــته باشــد؟! در ضمــن معتقــدم مربــی خارجــی تنهــا 

ــان نتیجه بخــش اســت.  ــه و جوان در رده ســنی پای

ــر  ــه نظ ــا ب ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس روزبهان
ــه ضــرر  ــی بزرگســاالن ب ــم مل ــی اردوی تی شــما تعطیل
بوکــس ایــران نیســت، گفــت: مــن نبایــد در ایــن کارهــا 
قدم هــای خوبــی  فدراســیون  البتــه  دخالــت کنــم. 
ــرای پایه ســازی برداشــته و در رده ســنی  ب
نوجوانــان و جوانــان فعالیت هایــی دارد کــه 

ــد.  ــدوارم نتیجــه بده امی
بایــد  داد:  ادامــه  بوکــس  ملی پــوش 
مــردم  بی دریــغ  محبــت  از  همین جــا 
کــه  کنــم  تشــکر  دوست داشــتنی مان 
لطفشــان همیشــه شــامل حــال مــن بــوده 
و در بدتریــن شــرایط نیــز بــه مــن امیــد و انگیــزه داده اند؛ 
امــا از طــرف دیگــر از روزی کــه از المپیــک برگشــتم یــک 
نفــر از مســئوالن فدراســیون هــم حالــم را نپرســید. اینجــا 
ــرده  ــان م ــه قهرم ــد ک ــت ش ــم ثاب ــن ه ــرای م ــا ب  واقع

را عشق است.

ستاره بوکس ایران مطرح کرد:
نه برنامه دارم، نه تمرین

دادنامه
کاسه پرونده : 95 – ۱82   شماره دادنامه : 943   مورخ : ۱ / 6 / 95  مرجع رسیدگی : شعبه 32 

شورای حل اختاف اصفهان    خواهان: علی مقدس    نشانی : اصفهان – بازار بزرگ مقابل صدرا 

فروشگاه مقدس    وکیل : -   نشانی : -    خوانده : مصطفی احمدی     نشانی : مجهول المکان    

وکیل : -    نشانی : -   خواسته : مطالبه   باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

/ خانم مصطفی  آقای  به طرفیت  / خانم علی مقدس  آقای  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی 

احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / ۱2 ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۷534۷0 

مورخ 30 / ۱۱ / 93 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده 

وبقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 

اباغ قانونی نشد در جلسه حضور نداردو هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد و با عنایت به تقلیل خواسته خواهان به مبلغ ۷00 هزار تومان که مستندا به مواد 3۱3 و 

3۱4 قانون تجارت و ۱98 ، 5۱5 ، 5۱9 ، 522 قانون آ. د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 000 / ۷/000 ریال بابت اصل خواسته و 9۷5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف )۷534۷0 – 30 / ۱۱ / 93 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

مریم نباتی – قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 20229 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 940848    شماره دادنامه :۱83    مورخ : 6 / 2 / 95     مرجع رسیدگی : شعبه 

سی و سه شورای حل اختاف اصفهان    خواهان  مهدی رفیعی دستجردی    نشانی : اصفهان – خ 

کاوه – ک ۷9 مجتمع نقش جهان واحد 5۷    وکیل : -    نشانی : -    خوانده : رضا مروتی    نشانی 

: مجهول المکان    وکیل :-    نشانی :-   خواسته : تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال وجه سه فقره سفته 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعام ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای شورا  در خصوص دعوی مهدی رفیعی دستجردی به طرفیت رضا مروتی به خواسته مطالبه مبلغ 

000 / 000 / 30 ریال وجه مدرک با توجه به فتوکپی مصدق سه فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه 

داری کل 448663 – 448664 – 448662 به مبلغ جمعا 000 / 000 / 30 ریال و اینکه خوانده با 

اطاع جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد 

و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوی 

خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 30۷ و 309 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱9 و 522 

ق آد م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت اصل خواسته و 000 / 

320 ریال ) سیصد و بیست هزار ریال ( هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد 

اجرای احکام ۱9 / 8 / 94 در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20روز از 

تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

اصفهان می باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تامین خواسته با توجه به عدم تودیع 

خسارت اجتماعی مستندا به ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد تامین صادر و اعام می نماید 

قرار صادره 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد%

مریم هاشمی   -   قاضی شعبه سی وسه شورای حل اختاف اصفهان – شماره : ۱9503 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 9500۱8   شماره دادنامه : 922    مورخ : 30 / 5 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه نهم 

شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : بابک ایران پور    نشانی : اصفهان خ چهارباغ باال کاخ سعادت 

آباد غربی مجتمع عقیق    وکیل : سید مهدی ترین فر   نشانی : اصفهان خ نیکبخت غربی مجتمع 

ماکان واحد 45   خوانده : علی مرادی    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -   خواسته 

: مطالبه هفتاد و هفت میلیون و نهصد وسی هزار ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات    با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید

رای قاضی شورای حل اختاف  در خصوص دعوی آقای بابک ایران پور با وکالت سید مهدی ترین فر 

به طرفیت آقای علی مرادی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و هفت میلیون و نهصد و سی هزار ریال 

وجه چک به شماره ی 06۷944 مورخ 20 / 5 / 94 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 

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

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و 

اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی  در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 

و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد 

و هفت میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و یکصد و پنجاه و هشت 

هزارونهصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 20 / 5 / 94 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

 رضا ترنج مهرگان - قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان   -   شماره : ۱9502 / م الف 

دادنامه
کاسه پرونده:95-۱۷۱   مرجع رسیدگی : شعبه 3۱ شورای حل اختاف اصفهان    شماره دادنامه:545    

مورخ 95/6/29    خواهان/خواهانها:آقای محسن محمدی آغچه بدی فرزند غضنفر نشانی فاورجان 

–کلیشاد-آغچه بدی کوچه نسترن ۷ پ2    خوانده/خواندگان:۱-جمال ستاری2-محمدعلی صدقی 

هردو مجهول المکان    خواسته:الزام خوانده/خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی یک دستگاه 

اتومبیل به شماره انتظامی 2۱-295ب65 به تاریخ 95/6/9 شعبه 4۱ شورای حل اختاف به تصدی 

با  شورا  پرونده،  اوراق  ماحظه  با  است   مفتوح   ۱۷۱-95 پرونده کاسه  تشکیل،  زیر  امضاء کننده 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورادر خصوص دعوی آقای محسن محمدی آغچه بدی به طرفیت خواندگان۱-جمال ستاری2-

محمد علی صدقی به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند یک دستگاه خودرو سواری پژو 

و  خرید  بار  چند  بحال  تا  خودرو  اینکه  به  نظر  2۱-295ب65  انتظامی  به شماره  مدل ۱383   405

فروش شده و صدور حکم انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادی با بقیه 

فروشندگان می باشد که خواهان با ارئه تعداد دو برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی خود 

را با فروشندگان قبلی احراز نموده و با توجه به استعام انجام شده از معاونت راهور اصفهان، خواسته 

خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱98و5۱9 ق.آ.د.م و مواد 220و2۱9و225 قانون مدنی 

مبلغ  پرداخت  و  الذکر  فوق  انتقال سند خودرو  و  تنظیم  به  دوم  ردیف  خوانده  به محکومیت  حکم 

855/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد و در مورد بقیه خواندگان 

نیز به لحاظ عدم مالکیت،مستندا به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می 

گردد رای صادره غیابی و ظرف  مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل  تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد/.

شماره:۱95۱۱/م الف    -   زهرا عابدینی   -   قاضی شعبه 3۱ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه: 94099۷0350600448    تاریخ تنظیم:۱394/03/2۷ شماره پرونده:930998035060۱0۷۱    

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  پرونده کاسه930998035060۱0۷۱  شعبه:93۱223  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان دادنامه شماره 94099۷0350600448    خواهان:آقای محمد دهقان فرزند محمد 

رضا با وکالت آقای حمید جهانگیری فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای بهشت غربی 

المکان   به نشانی مجهول  ابوطالبیان  :۱-آقای محمد  ۱    خواندگان  اول واحد  مجتمع فردوسی ط 

2-آقای محمد رضا کبیری طادی به نشانی مجهول المکان    خواسته ها:۱-مطالبه خسارت دادرسی    

2-مطالبه وجه چک   3-مطالبه خسارت تاخیر تادیه     دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل  مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محمد دهقان فرزند محمدرضا با وکالت آقای حمید جهانگیری 

بطرفیت آقایان۱- محمدرضا کبیری طادی فرزند غامحسین 2-محمد ابوطالبیان بخواسته مطالبه 

-۱84۷3۷ و   ۱00/000/000 مبلغ   ۱393/9/20-۱84۷36 شماره  چک  وجه  ریال   2۷0/000/000 مبلغ 

۱393/9/30 مبلغ ۱۷0/00/000 ریال عهده بانک پاسارگاد بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 

عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 

علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت 

گردد و خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس و دارای مسولیت تضامنی می 

باشند و با وصف اباغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و 

برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند و فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا 

و ماده واحده مصوب  قانون چک  الحاقی ماده 2  تبصره  و  قانون تجارت  به ماده 3۱3-3۱0-249 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱98-5۱5-5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا 

بپرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا 

زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعام و حین اجرای حکم محاسبه خواخد شد در حق خواهان 

محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.

شماره :20۱۷9/م الف    -   رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان -   سید مجید نبوی

دادنامه
شماره دادنامه:94099۷035050۱398    تاریخ تنظیم:۱394/08/۱2 شماره پرونده:9409980350500250    

دادگاه عمومی حقوقی   5 9409980350500250شعبه  پرونده کاسه  بایگانی شعبه:940286  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 94099۷035050۱398 خواهان:خانم نگین مهدیان فرزند علی 

به نشانی اصفهان-خیابان عامه امینی-باغ غدیر مجتمع پردیس کوچه بنفشه پ ۱24    خوانده:آقای 

جواد رجبی وشاره به نشانی مجهول المکان    خواسته ها:۱.مطالبه خسارت دادزسی2.مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه3.مطالبه وجه چک    دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.

)رای دادگاه( در خصوص دعوی خواهان نگین مهدیان فرزند علی بطرفیت خوانده جواد رجبی وشاره 

به خواسته مطالبه مبلغ ۷0/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 2۷۱2۷0 و گواهیهای عدم 

پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 

خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ 

قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا 

دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد5۱5،۱98 و 5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 

3۱0و3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۷0/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2420000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیر 

کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف 

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

شماره:20۱95    -   خسروی فارسانی رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9409980364602045     شماره  اباغیه:95۱0۱003530022۱4     شماره 

شعبه:950043    تاریخ تنظیم:۱395/0۷/0۱    پیوست : -   شاکی:بهزاد پرنده فرزند هاشم شکایتی 

بر علیه یداله رضایی فرزند حسن مبنی بر تصادف غیر عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱04 جزایی ارجاع و به کاسه 950043 ک۱04 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 95/9/۱ ساعت 8:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متشاکی 

و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت 

دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  گردد.در صورت  حاضر  رسیدگی 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

شماره:20234/م الف    -   مدیر دفتر شعبه ۱04 دادگاه کیفری-عرفان

آگهی احضار
بایگانی  شماره  پرونده:9509980358۱00۷46     شماره  درخواست:95۱0460358۱0002۱     شماره 

شعبه:950۷80    تاریخ تنظیم:۱395/06/3۱    پیوست : -   نظر به اینکه آقای ۱-وحید پور قدیری 

فرزند حسن متهم به مشارکت در معرفی کردن مال غیر به عوض مال خود از طریق معرفی آپارتمان 

خانم فاطمه سلیمانی به عنوان عین مرهونه به موسسه مالی و اعتباری عسکریه و شروع به انتقال 

زائری2-خانم  احمد  به  علیاری  مریم  خانم  آپارتمان  در خصوص  وکالت  اعطای  طریق  از  غیر  مال 

سوسن مقصودی فرزند منصور متهم به مشارکت در معرفی کردن مال غیر به عوض مال خود به شماره 

پرونده 950۷80 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس 

از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور،احظاریه اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره:2023۱/م الف    -   عبدالحسین مرادی   -   بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:95099۷035۱000658    تاریخ تنظیم:۱395/04/24 شماره پرونده:940998035۱000962    

بایگانی شعبه:94۱0۷5 پرونده کاسه 940998035۱000962 شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره    خواهان:آقای غامعلی سلطانی آفارانی فرزند حسینعلی 

قانونی پ20  پزشکی  فیض جنب  اصفهان-خ  نشانی  به  محمد  فرزند  قندی  مجید  آقای  وکالت  با 

مجهول  نشانی  به  مرتضی  فرزند  ورنامخواستی  خاشعی  مهرداد  خوانده:آقای  پ8۱64995۱66  کد 

المکان    خواسته ها:۱.مطالبه وجه بابت... 2.مطالبه خسارت دادرسی3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه    

گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای 

می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مجید قندی به وکالت از آقای غامعلی سلطانی آفارانی فرزند 

حسینعلی بطرفیت خوانده آقای مهرداد خاشعی ورنامخواستی بخواسته مطالبه مبلغ ۱/۷00/000/000 

ریال بابت وجه سند عادی مورخ 9۱/4/28 به انضمام مطالبه  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 

از  تادیه،نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مفاد سند عادی استنادی مورخ 9۱/4/28 که حکایت 

مدیونیت خوانده به مبلغ خواسته در مقابل خواهان داشته و مصون از هرگونه ایراد یا خدشه باقی 

مانده است و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرکی از ناحیه خوانده در اثبات برائت ذمه خویش دادگاه 

من حیث المجموع خواسته را ثابت دانسته،به استناد مواد 5۱9،۱98 و 522 از قانون آئین دادرسی 

مدنی و ماده ۱30۱ از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5۱/080/000 ریال  میلیون ریال 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 94/۱0/6 لغایت زمان پرداخت اصل خواسته 

احکام محاسبه  اجرای  توسط  ایران که  بانک مرکزی  از سوی  اعامی  تورم  نرخ شاخص  بر اساس 

دادگاه  در  واخواهی  قابل  روز   20 صادره ظرف  می گردد.رای  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  میگردد 

استان اصفهان  نظر  نظر در محاکم تجدید  قابل تجدید  از آن   صادر کننده رای و ظرف 20 روز پس 

می باشد./

 شماره:20۱83 /م الف    -   دادرس شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    -   عبدالرضا موسوی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9409980350500602     شماره  اباغنامه:95۱0۱0035050660۱     شماره 

آگهی های منتشره در جراید  پیرو     - : پیوست  تنظیم:۱395/0۷/04     تاریخ  شعبه:940662    

می گردد چون  اباغ  باشد  می  المکان  مجهول  صابری که  رسول  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله 

وفق دادنامه شماره 94099۷0350502۱00 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در پرونده شماره 

مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱55/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم   5 ح   940662

4/۷60/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱394/06/08 در حق محکوم له آقای 

ابوالفضل طباطبایی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 

اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایر ه اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. شماره:20۱90/م الف    -  

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   -   داوود طبرزدی

دادنامه
شماره  تنظیم:۱395/05/2۷  تاریخ  دادنامه:95099۷0352200۷04     شماره 

بایگانی شعبه:94۱268 خواهان:آقای مهدی رستگار فرزند  پرونده:940998035220۱۱45    شماره 

علی با وکالت آقای امیرحسین شیرانی بیدابادی فرزند محمد به نشانی اصفهان-خ طیب جنب پمپ 

فرزند  منیری  مهتاب 9 ط2واحد ۱4 همراه:09۱3۱024626    خوانده:آقای مجید  بنزین ساختمان 

تاخیر  المکان    خواسته ها:۱.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه خسارت  به نشانی مجهول  احمد 

تادیه 3.مطالبه وجه چک گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای امیرحسین شیرانی به وکالت از آقای مهدی رستگار فرزند علی 

به طرفیت آقای مجید منیری فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 

بانک ملت شعبه  ۱/۱00/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۱3825 مورخه 94/8/۱ عهده 

خ پیروزی تهران به انضمام مطلق خسارات قانونی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 

سرسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده 

است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249و3۱0و3۱3 

قانون تجارت و ۱98و۱99و303و305و306و502و5۱5و5۱9و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 

مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آن  به  راجع  استفساریه  و  صدور چک  قانون   2 ماده 

۱۱00000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 34020000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

مبلغ 2۷600000 لاير بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 

وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی که ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

دادگاه صادر کننده رای میباشد.

/الف شماره:20۱۷6 /م الف    -   محمود شریفی رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت 
فرارســیدن هفتــه ناجــا بــه جمــع خبرنــگاران آمــده 
ــواران  ــور دوچرخه س ــودن حض ــوع ب ــه از ممن ــود، قاطعان ب
ــر داد و گفــت: متأســفانه  ــم در فضاهــای عمومــی خب خان
بــدون  برنامــه سه شــنبه های  مشــاهده شــده کــه در 
ــوان دوچرخه ســوار هــم  خــودروی شــهرداری اصفهــان، بان
در خیابان هــا حضــور دارنــد. بــه شــهرداری تذکرهــای الزم 
ــن موضــوع برخــورد  ــا ای ــز ب ــا نی ــوران م داده  شــده و مأم
می کننــد؛ این گونــه افــراد در صورتــی  کــه تمایــل بــه 
ــه محل هــای در  ــد ب ــد، می توانن اســتفاده از دوچرخــه دارن

ــد. ــه کنن ــه  شــده مراجع ــر گرفت نظ
   انبار کاالی قاچاق زیر ذره بین پلیس

ســردار ســرتیپ دوم پاســدار عبدالرضــا آقاخانــی، ســال 95 
را ســال طوفانــی بــرای نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان 
دانســت و افــزود: در ســال 94 و 95، پنــج مأموریــت را در 
دســتور کار پلیــس اســتان قــرار دادیــم. در بحــث قاچــاق 
ــا رشــد 40 درصــدی کشــفیات قاچــاق نســبت  کاال و ارز ب
ــکیل  ــا تش ــروز ب ــدیم و ام ــه رو ش ــته روب ــال گذش ــه س ب

شناســنامه بــرای انبارهــای اســتان، هیــچ انبــار کاالی 
ــد پلیــس خــارج نیســت.  قاچاقــی از دی

خشــن  جرائــم  در  به ویــژه  ســرقت  بــا  مقابلــه   وی 
را از دیگــر مأموریت هــای ایــن پلیــس در ســال 95 بیــان 
کــرد و گفــت: کنتــرل ســرقت های خــرد و جرائــم بــا 
ــردم  ــت م ــه دس ــده ب ــوال سرقت ش ــاندن ام ــدف رس ه
ــه خــود  ــه اول کشــفیات را ب ــا در کشــور رتب باعــث شــد ت

ــم.  ــاص دهی اختص
ــدر ــواد مخ ــرگ و م ــوداگران م ــا س ــورد ب ــی برخ  آقاخان
برشــمرد اســتان  انتظامــی  مأموریت هــای  دیگــر  از   را 

و افــزود: برخــورد بــا توزیع کننــدگان مــواد مخــدر را در ســه 
ــا شــبکه های مــواد مخــدر در زمــان ورود  حــوزه برخــورد ب
بــه اســتان اصفهــان، برخــورد بــا کانون هــای جــرم و فســاد 
ــرار  ــرد، در دســتور کار خــود ق ــادان ولگ ــا معت و برخــورد ب

داده ایــم. 
ایــن مســئول، ارتقــای امنیــت اجتماعــی را از دیگــر 
ــا  ــمن ب ــح داد: دش ــرد و توضی ــان ک ــا بی ــای ناج برنامه ه
ــی در درون  ــای اجتماع ــوان در عرصــه ناهنجاری ه ــه ت هم
ــا مفاســد  ــورد ب ــا برخ ــزی داشــته و م ــا طرح ری  کشــور م
و شــبکه های فســاد را بــه  صــورت ویــژه پیگیــری کرده ایــم 

ناهنجاری هــای  بــا  برخــورد  تمــام شــاخص های  در  و 
اجتماعــی و مفاســد اخالقــی بیــن ۲00 تــا 400 درصــد 

پیشــرفت داشــته ایم.
   پاک سازی 20 نقطه جرم و فساد

ــا  ــه ب ــا »هم ــه ناج ــعار هفت ــه ش ــه هفت ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــه از 9 ت ــن هفت ــش« و آغازای ــت و آرام ــرای امنی ــم ب ه
۱5 مهرمــاه افــزود: امــروز تنهــا ســخت افزار در ناجــا مــورد 
ــه ُبعــد نرم افــزاری هــم دقــت ویــژه ای  تأکیــد نیســت و ب

می شــود.
  ارتقــا ســطح علمــی کارکنــان، ارتبــاط بــا دانشــگاه ها

اســتفاده از اتــاق فکــر، برگــزاری دوره هــای بصیرت افزایــی 
تعالــی رفتــار همــکاران و راه انــدازی قــرارگاه جهــادی 
آمــوزش از جملــه اقدامــات بــرای دســتیابی بــه ایــن ُمهــم 

ــوده اســت. ب
ــان از  ــهر اصفه ــه از ش ــون 5 نقط ــه تاکن ــان اینک  وی بابی
ــه  ــده ک ــازی ش ــاد پاک س ــرم و فس ــای ج ــود پاتوق ه وج
ــه ۲0 نقطــه خواهــد رســید ــان ســال ایــن تعــداد ب ــا پای  ت

ــش  ــا ۱۲5 درصــد افزای ــم ســایبری ب ــان داشــت: جرائ بی
روبــه رو بــوده اســت کــه در ایــن زمینــه بیــش از ۱۱5 درصــد 

ــم.  ــم را توانســته ایم کشــف و رصــد کنی از جرائ
بیشــترین  به کارگیــری  بــه   اشــاره  بــا  ســردارآقاخانی 
 تجهیــزات فنــی و تخصصــی در پلیــس فتــای اســتان
اظهــار کــرد: در ســال جــاری بیــش از ۷5 هــزار فقــره اقدام 
ــا  ــم. وی ب ــش کرده ای ــایبر را پای ــای س ــه در فض مجرمان
اشــاره بــه کشــف و ضبــط بیــش از ۳۳ تــن مــواد مخــدر 
از هفتــه ناجــا ســال گذشــته تــا امســال گفــت: در شــش  
ماهــه نخســت امســال بیــش از ۱9 تــن انــواع مــواد مخــدر 

کشــف و بــا ســوداگران مــرگ برخــورد قاطــع شــد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

برخورد قاطع پلیس با مفاسد و شبکه های فساد در اصفهان

 هر ۳ ساعت یک نفر 
به دلیل سوء مصرف مواد می میرد

بــا  ناجــا گفــت:  ســخنگوی 
توافــق فرمانــده ناجــا بــه مــدت 
ــه  ــه وســیله های نقلی ۱0 روز کلی
ــی  ــارغ از خودروهای ــی ف توقیف
کــه شــکایت قضائــی دارنــد 
ســردار  می شــوند.  ترخیــص 
ســعید منتظرالمهــدی گفــت: 
ــا  ــداف ناج ــه اه ــاد از جمل ــب اعتم ــاط و جل ــراری ارتب برق
اســت. وی گفــت: هــر ســاله بــرای هفتــه ناجــا یــک شــعار در 
نظــر گرفتــه می شــود کــه شــعار امســال »همــه بــا هــم بــرای 
ــای  ــه برنامه ه ــت و هم ــه اس ــام گرفت ــش« ن ــت و آرام امنی
ناجــا تــا پایــان ســال بــر اســاس همیــن شــعار برنامه ریــزی 
می شــود. وی بــه افزایــش ۳4 درصــدی ریالــی کشــف 
کاالهــای قاچــاق اشــاره کــرد و گفــت: در حــوزه مــواد مخــدر 
ــه ســبب  ــر جــان خــود را ب ــک نف ــه ازای هــر ۳ ســاعت ی ب
ســوء مصرف مــواد از دســت می دهــد کــه ایــن عــدد در 
ســال بــه ۲ هــزار ۸۸0 نفــر می رســد. منتظرالمهــدی بــا اشــاره 
بــه افزایــش ۱۳ درصــدی کشــف مــواد مخــدر گفــت: مرفیــن 
ــرار  ــا افزایــش ۱۲4 درصــدی در صــدر جــدول کشــفیات ق ب
ــاهد  ــم ش ــدگان را ه ــدی دستگیرش ــش ۱0 درص دارد و افزای
بودیــم. همچنیــن از ۲۱5 هــزار پرونــده ای کــه در کالنتری هــا 

تشکیل شد، ۷۲ درصد منجر به صلح شده است. 
ــش 4۸  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــز ب ــا نی ــس فت ــوزه پلی وی در ح
درصــدی جرائــم رایانــه ای گفــت: کالهبــرداری بــا ۸۱ درصد در 

ــم حوزه هــای فضــای مجــازی اســت. صــدر جرائ

 ثبت نام بیش از ۱2 میلیون دانش آموز 
در سامانه سناد

رئیــس فنــاوری اطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
ــون و ۸۲9 هــزار دانش آمــوز  ــان روز گذشــته، ۱۲ میلی ــا پای ت

ــد. ــام کردن در ســامانه ســناد ثبت ن
ــرورش  ــوزش و پ ــز اطالع رســانی وزارت آم ــزارش مرک ــه گ  ب
 اســفندیار چهاربنــد بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۱۲ میلیــون 
ــام  ــناد ثبت ن ــامانه س ــوز در س ــزار و 955 دانش آم و ۸۲9 ه
ــوز  ــزار و ۳9۷ نوآم ــداد ۱4۷ ه ــن تع ــت: از ای ــده اند، گف ش
 ۱99 و  هــزار  و 4۸۷  میلیــون   ۷ پیش دبســتانی،  دوره  در 
ابتدایــی، ۳ میلیــون و ۶5 هــزار   دانش آمــوز در مقطــع 
و ۲۶۶ دانش آمــوز در متوســطه دوره اول، ۲ میلیــون و ۷۷ 
ــزار  ــطه و 5۲ ه ــوز در دوره دوم متوس ــزار و 9۲۶ دانش آم  ه
ــام شــده اند.  ــدارس اســتثنایی ثبت ن ــوز در م و ۱۶۷ دانش آم
چهاربنــد خاطرنشــان کــرد: در شــاخه فنــی و حرفــه ای ۱44 
هــزار و ۱۳9 دانش آمــوز معــادل ۱۷ و ۱۶ صــدم درصــد 

شــده اند. ثبت نــام 
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 مشکالت تمدید 
دفترچه بیمه بیماران پرمصرف

ــن  ــازمان تأمی ــان س ــاون درم مع
ــاد  ــت ایج ــاره عل ــی درب اجتماع
ــد  ــوص تمدی ــت درخص محدودی
بیمــه  دفترچه هــای  اعتبــار 
ــرای بیمــاران پرمصــرف  درمــان ب
ــال ها  ــت: از س ــح داد و گف توضی
ــرای  ــی ب ــون کل ــک قان ــل، ی قب
ــاد  ــات زی ــه مراجع ــانی ک ــوص کس ــت در خص ــاد محدودی ایج
درمانــی دارنــد، وجــود داشــته اســت. محمدعلــی همتــی دربــاره 
علــت ایجــاد محدودیت هایــی چــون عــدم تمدیــد دفترچــه یــا 
تمدیــد کوتاه مــدت اعتبــار بــرای بیمــاران پرمصــرف اظهــار کــرد: 
ــه  ــت ک ــه نیس ــوند و آن گون ــد می ش ــه تمدی ــای بیم دفترچه ه
ارائــه خدمــات قطــع شــود. البتــه آن دســته از افــرادی کــه دارای 
ــتند ــرر هس ــه مک ــد مراجع ــن و نیازمن ــاص و مزم ــاری خ  بیم
شــرایط متفاوتــی دارنــد و دفترچه هایشــان برگه هــای بیشــتری 
ــه اینکــه از ســال ها  ــا اشــاره ب ــد. وی ب دارد و محدودیتــی ندارن
ــرای ایجــاد محدودیــت در خصــوص  ــی ب ــون کل ــل یــک قان قب
ــا  ــه اتفاق ــد وجــود داشــته ک ــاد دارن ــه مراجعــات زی کســانی ک
ــرل  ــد در کنت ــر بای ــازمان بیمه گ ــرد: س ــار ک ــت اظه ــوب اس خ
ــد  ــته باش ــی داش ــا و مکانیزم های ــورد راهکاره ــای بی م هزینه ه
ــرای  ــی ادامــه داد: به خصــوص ب ــد. همت ــی کن و آن هــا را اجرای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه هیــچ فرانشــیزی دریافــت 
ــه  ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــگان اســت، ای ــال رای ــد و کام نمی کن
گاهــی تقاضــای القایــی از ســوی پزشــک یــا بیمــار ایجــاد شــود 
و قطعــا بایــد راهکارهایــی بــرای کنتــرل آن داشــته باشــیم؛ البته 
ایــن اقدامــات نبایــد مانــع هرگونــه کاهــش خدمــات بــه 
بیمــاران نیازمنــد باشــد و بایــد خدمات دهــی بــا پوشــش کامــل 

همراه شود.

زمان رونمایی از پورتال اوقات فراغت
ــان وزارت  ــی جوان ــر کل طرح هــای مل ــی، مدی  محســن طالی
ورزش و جوانــان گفــت: امیدواریــم تــا پایــان مهرمــاه اصالحات 
پورتــال اوقــات فراغــت جوانــان انجــام شــود تــا بتوانیــم اجرای 
آزمایشــی آن را در دو اســتان آغــاز کنیــم. پورتال اوقــات فراغت 
ــان آمــاده رونمایــی اســت؛ البتــه الزم اســت اصالحاتــی  جوان
 دربــاره آن صــورت گیــرد و تــا زمانــی کــه ایــن کار انجــام نشــود
ــا  ــی ب ــال کنون ــه پورت ــان اینک ــا بی ــدازی نمی شــود. وی ب راه ان
ــن  ــرد: ای ــار ک ــادی دارد، اظه ــای زی ــی تفاوت ه ــال قبل پورت
ــک  ــت و ی ــی آن نیس ــخه قبل ــا نس ــه ب ــل مقایس ــال قاب پورت
ســوم کارهــای پورتــال کنونــی در دیگــری قابــل انجــام نبــود. 
طالیــی در پایــان گفــت: ارائه دهنــدگان خدمــات اوقــات 
 فراغــت می تواننــد بــا برخــورداری از صفحــه ای در پورتــال

ــات  ــتفاده کنندگان خدم ــوند. اس ــازی ش ــر مج ــب دفت صاح
ــوند. ــال می ش ــه ای در پورت ــز دارای صفح ــت نی ــات فراغ اوق

اخبار کوتاه

ــا  ــاالنه ۲5 ت ــت: س ــتی گف ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــوند  ــد می ش ــور متول ــول در کش ــوزاد معل ــزار ن ۳0 ه
ــازمان،  ــن س ــای ای ــن راهبرده ــی از مهم تری ــه یک ک

ــت.  ــد اس ــدو تول ــای ب ــگیری از معلولیت ه پیش
دکتــر انوشــیروان محســنی بندپــی اظهــار داشــت: بــه 

طــور مثــال در زمینــه ناشــنوایی بیش از 
ــوزاد  ــوزاد ناشــنوا و ۱5 هــزار ن ۳ هــزار ن
مبتــال بــه تنبلی چشــم در ســال گذشــته 
انجام شــده،  غربالگری هــای  بــا 
شناســایی شــدند.وی گفــت: آمارهــای 
ســازمان بهزیســتی نشــان می دهــد 
کــه ۳ تــا 4 درصــد نوزادانــی کــه متولــد 

ــنوایی  ــا ناش ــنوایی ی ــی از کم ش ــه نوع ــوند، ب می ش
ــزود:  ــتی اف ــازمان بهزیس ــتند.رئیس س ــال هس مبت
ــوزاد در  ــزار ن ــون و 550 ه ــک میلی ــته ی ــال گذش س
کشــور متولــد شــدند کــه ۷5 درصــد آنــان غربالگــری 
شــنوایی شــدند و مشــخص شــد کــه ۳ هــزار و ۳۸ 

نــوزاد دچــار ناشــنوایی یــا کم شــنوایی هســتند. 
ــد  ــدو تول ــای ب ــزود: معلولیت ه ــی اف ــنی بندپ محس
عــالوه بــر هزینه هــای زیــاد مالــی، بــار و فشــار 
ــد؛  ــا وارد می کن ــه خانواده ه ــادی را ب ــی زی روحی روان
بایــد بــا اســتفاده از علــم ژنتیــک میــزان ایــن نــوع 
کاهــش  کشــور  در  را  معلولیت هــا 
دهیــم. وی گفــت: ایــن مســیری اســت 
ــی و  ــرفته آمریکای ــورهای پیش ــه کش ک
ــا اســتفاده از علــم  ــد و ب اروپایــی رفته ان
ــرای  ــی ب و تکنولوژی هــای نویــن، ارمغان
ــن ــته اند و ای ــان داش ــالمت مردمش  س

کاری جــز تدبیــر بــرای مــردم یــک 
ــه  ــتی ادام ــازمان بهزیس ــس س ــت. رئی ــور نیس کش
داد: ایــن ســازمان بــرای اجــرای غربالگــری ژنتیــک، 
خدماتــی را از اســتان های کرمــان، یــزد و بخشــی از 
مازنــدران شــروع کــرده و قــرار اســت ایــن خدمــات، 

ــد. خبرفارســی ــه اســتان گســترش یاب اســتان ب

ساالنه۲۵تا۳۰هزارنوزادمعلولدرکشورمتولدمیشوند

بــه  بهــره  بــدون  وامــی  بانک هــا  تــا  شــده  مقــرر 
دهنــد. ارائــه  دوچرخه ســواران 

مشــارکت های  دفتــر  کل  مدیــر  درویــش،  محمــد   
ــط زیســت در خصــوص  ــی ســازمان حفاظــت محی مردم
سه شــنبه های بــدون خــودرو، اظهــار داشــت: کمپیــن 

سه شــنبه های بــدون خــودرو بــا هــدف 
تک سرنشــین  خودروهــای  کاهــش 
ــه خــود  ــون وارد چهل وســومین هفت هم اکن

ــت. ــده اس ش
پژوهش هــای  مطابــق  گفــت:  وی   
انجام شــده از ســوی محققــان دانشــگاه 
ــران ــای ته ــد خودروه ــریف، 4۲.۳ درص  ش

تک سرنشــین هســتند و ایــن وضعیــت 
ــد.  ــدق می کن ــز ص ــور نی ــهرهای کش ــه کالن ش ــاره بقی درب
مدیــر کل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بیــان داشــت: خودروهــای تک سرنشــین 
عــالوه بــر ایجــاد ترافیــک کاذب، ســوخت زیــادی مصــرف 
می کننــد؛ بــه طــوری کــه کشــور مــا بیــن همــه کشــورهای 
ــزان  ــترین می ــه، بیش ــی و خاورمیان ــوب غرب ــیای جن آس

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  مصــرف ســوخت را ب
ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  دفتــر  کل  مدیــر 
شــهردار  کــرد:  تصریــح  زیســت  محیــط  حفاظــت 
اصفهــان  قزویــن،  تبریــز،  یــزد،  نیشــابور،   شــهرهای 
و تهــران در حــال انجــام تمهیداتــی بــرای توســعه و ایجــاد 
بــرای  ایمــن  مســیرها و زیرســاخت های 
ــه  ــتند؛ ب ــاده روی هس ــواری و پی دوچرخه س
ــول  ــران ق ــهردار ته ــاف ش ــه قالیب ــوری ک ط
داده تــا بزرگ تریــن پیــاده راه خاورمیانــه 
ــود آورد.  ــه وج ــش ب ــا تجری ــن ت را از راه آه
درویــش ادامــه داد: شــهردار قزویــن بــه 
فراهــم کــردن 50 کیلومتــر و شــهردار اصفهــان 
بــه فراهــم کــردن ۱00 کیلومتــر مســیر ایمــن 
اقــدام کرده انــد. شــهردار نصــف جهــان اعــالم کــرده کــه تــا 
پایــان امســال، ایــن مســیر ایمــن را بــه 900 کیلومتــر ارتقــا 

ــد داد.  خواه
درویــش تصریــح کــرد: پویــش سه شــنبه های بــدون 
ــد چــرب  ــه کب ــار مشــکالتی از جمل ــه کاهــش ب خــودرو ب

ــاک ــردازد. تابن ــز می پ ــکته و ... نی ــت، س دیاب
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کاشان و عزیز سلیمانیه فینی و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب   یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

آگهی شود تا خواندگان محتری خانم سلیمانیه فینی و عباس عبائی کاشان و خانما سلیمانیه و حاج 

عباس سلیمانیه فینی و جواهر خانم عبائی کاشان و منیر خانم گرانمایه فینی و پروین خانم سلیمانیه 

فینی و عذرا عبائی کاشان و سلطان عبائی کاشان و جواد عبائی کاشان و کبری عبائی کاشان و حسن 

عبائی کاشان و عزیز سلیمانیه فینی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

حاضر گردد. شماره: 5/۲۲/95/۳۸5/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل 

)مفقودی سند و برگ سبز و برگ کمپانی(
سند و برگ سبز و برگ کمپانی سواری پژو پارس به رنگ سفید – روغنی 

مدل : ۱۳۸۸ و شماره موتور : ۱۲4۸۸۱4۸۸9۷ و شماره شاسی : naan0۱ca۱ae۶5۶9۶۸  و نام 

مالک : حجت سرکار آرانی و شماره پالک : 4۳ 4۷۲ س ۳۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

))مفقودی برگ کمپانی و برگ سبز (( 
برگ کمپانی و برگ سبز سواری پژو تیپ 405 جی ال آی مدل ۱۳۸4 به رنگ : نوک مدادی – روغنی 

به شماره موتور : ۱۲4۸4۱۷5۷۶0 و شماره شاسی : ۱۶۲۲49۱۶ و شماره پالک : 4۳ ۳49 و ۲۸  و نام 

مالک:محسن سلمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغ وقت رسیدگی  به آقای ۱- سید علی موسوی  2- سید احمد موسوی
بایگانی  شماره   95099۸۳۶5۳500۷۱۳  : پرونده  شماره   95۱0۱0۳۶5۳50۳9۶۸  : ابالغیه  شماره    

شعبه : 950۷45 تاریخ تنظیم : ۱۳95/0۶/۲۷ نظر به اینکه آقای سید محمد مهدی مرتضوی فرزند 

بر  مبنی  موسوی  احمد  سید   -۲ موسوی  علی  سید   -۱ آقای  طرفیت  به  دادخواستی  رسول  سید 

تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر فک پالک نسبت به یک دستگاه موتور سیکلت به شماره پالک 

5۸۷5۳/۶۲۸ – نموده که پرونده طی شماره 950۷45 – ح ۲ به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان 

نشانی خواندگان را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 95/۸/۱0 – ساعت ۸ 

صبح می باشد  لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده ۷۳ ق . ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا 

خواندگان با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم 

رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان 

مانع از رسیدگی نیست. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری 

شهرستان فالورجان – اکبر توکلی 

اخطار اجرایی
بنهانی  خانوادگی:۱-  نام  رضا ۳- حسن       فرشته ۲- محمد   -۱ نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

۲- شیر محمدی ۳- ابولگرجی  نام پدر: ۱- ۲- معلم ۳- عبدالعزیز      نشانی محل اقامت: هر 

سه نفر مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقی 

اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال ساختمان وکالی  اقامت:  نشانی محل  قهساره   

داد  مهر طبقه دوم  

محکوم به:به موجب رای شماره ۲۷۳ تاریخ95/۲/۱5 حوزه ششم   شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ۲۸/94۳/۳۳۳ ریال بابت اصل خواسته و ۳۱5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 

بصورت  مرکزی  بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرای  زمان  لغایت   )94/۶/۱( رسید چک  سر  تاریخ  از 

تضامنی در حق محکوم له.

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

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

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

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره۲0۲0۲/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد صهبا  دارای شناسنامه شماره ۱۲۷۱55549۲  به شرح دادخواست به کالسه ۳۶۲۲/95 

ح ۱0  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 

صهبا  بشناسنامه ۱۶۷ در تاریخ 95/۶/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱ پسر و 4 دختر و همسر  ۱- محمد صهبا ش ش ۱۲۷۱55549۲ فرزند پسر 

۲- منصور صهبا ش ش ۶999۸  فرزند دختر ۳- مریم صهبا ش ش ۶۸4 فرزند دختر 4- مهتاب 

صهبا ش ش ۱۲44 فرزند دختر 5- مرجان صهبا ش ش ۱۸۳9 فرزند دختر ۶- زهرا بیگم بنی لوحی 

ش ش ۶۷0 همسر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲0۱۶۲/م الف رئیس شعبه 

۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین متین جود ذینفع   دارای شناسنامه شماره ۱۲۱۶به شرح دادخواست به کالسه 

۳49۸/95 ح ۱0  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

نوروز تفنگچیان مهیاری   بشناسنامه ۸۶ در تاریخ ۷9/9/۲۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر  - دو خواهر وهمسر   ۱- علی اصغر تفنگچیان  

ش ش ۱ برادر متوفی  ۲- کل بس مهیاری  ش ش ۸۸  خواهر متوفی  ۳- ربابه مهیاری  ش ش 

۸۷ خواهر 4- صغرا جعفر مهیاری پور  ش ش ۱۳همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : ۲0۱59/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱04۲0۳5۱۲00۳۲۶ شماره پرونده: 94099۸0۳5۱۲0۱0۶۳

شماره بایگانی شعبه : 94۱۱۸9تاریخ تنظیم: ۱۳95/0۷/04 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :محسن  

نام خانوادگی : عباسی  نام پدر: حسین    نشانی: اصفهان – خ شاهپور جدید – خ امیر کبیر – دفتر 

نام  سعید      نام:   -۱ ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   ۸۱959۱4۶۱۳ نگهبان کدپستی  پیمانکاری 

خانوادگی : محمدی  نام پدر: غالمرضا    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 

خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 95099۷0۳5۱۲00۳۲۱ محکوم 

علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۸0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/400/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها از تاریخ ۱۳94/۱0/۱0 – و ۱۳94/05/05 

– و ۱۳94/۱0/۱۶ – و ۱۳94/۱0/۱0 هر کدام به مبلغ ۲00/000/000 ریال لغایت زمان وصول بر اساس 

شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت یک بیستم محکوم به بابت 

هزینه اجرا در حق صندوق دولت .   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

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

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

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

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

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

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

احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 5- انتقال مال 

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

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

می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از 

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

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

۱۳94( شماره: ۲0۱9۷/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حجت اله انصاری     

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهناز عقدائی دارای شناسنامه شماره ۷۷۳  به شرح دادخواست به کالسه ۳500/95 ح ۱0  از 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهر انگیز دزفولی   

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/۳/۱۱ تاریخ  در  بشناسنامه 54۷ 

مرحوم منحصر است به ۲ پسر و ۲ دختر ۱- سید عبد الحمید عقدائی  ش ش ۷۷۳  فرزند پسر ۲- 

سید عبدالعلی عقدائی   ش ش ۷۷4  فرزند پسر ۳- فرید عبدالعلی عقدائی  ش ش ۲۸۶50 فرزند 

دختر 4- مهناز عقدائی   ش ش ۲۷5۷0 فرزند دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

شماره : ۲0۱5۷/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه ۳49۶/95 ح  دادخواست  به شرح   ۳400 دارای شناسنامه شماره  آقای مسیح سلطانی  

۱0  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی 

سلطانی    بشناسنامه ۱ در تاریخ 95/5/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به یک  پسر یک دخترو همسر و مادر  ۱- مسیح سلطانی حبیب آبادی   

ش ش ۳400 فرزند پسر ۲- مهسا سلطانی حبیب آبادی ش ش ۱۲۸۱۲    فرزند دختر  ۳- منیره 

حسن زاده   ش ش 5۷۸ همسر  4- اقدس اشرفی حبیب آبادی   ش ش ۳05 مادر  اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲0۱5۸/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف 

استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ایران صادقی   دارای شناسنامه شماره 55۳۸  به شرح دادخواست به کالسه ۳49۲/95  از 

ناظم      عباسعلی  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا 

بشناسنامه ۱۷۱۳4 در تاریخ ۱۳۷0/4/۱4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- محمد ناظم به   ش ش ۱۲۷0۷۷۳۶۷4نسبت با متوفی فرزند ۲- نرجس 

ناظم به ش ش 9-۱۲۷0۳۶۲۲5  ۳- ایران صادقی دهقی به   ش ش 55۳۸  نسبت با متوفی 

همسر والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲0۱5۶/م الف رئیس شعبه ۱0 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید ابوالفضل حسینی دستجردی    دارای شناسنامه شماره ۱۲۷۱0۷0545 به شرح دادخواست 

به کالسه ۳49۷/95  ح ۱0از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان سید احمد حسینی دستجردی      بشناسنامه 4۳۲9۸ در تاریخ ۸۱/۸/۲۶ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر  ۱- سید ابوالفضل 

حسینی دستجردی ش ش     ۱۲۷۱0۷0545 فرزند پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

شماره : ۲0۱55/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: یوسفی چرمهین  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:جمال    نام خانوادگی:بکرانی باالنی با وکالت حسین محمدیان 

و الهام خدا رحمی  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت 

)ارغوان( ط سوم واحد ۱۸

محکوم به:به موجب رای شماره ۷5۷ تاریخ95/4/۳0 حوزه ۱۲  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال وجه چک شماره ۳94۶4۶-94/9/5 بابت اصل خواسته  

و مبلغ ۸۱5000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/9/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.

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

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره۲0۱00/ م الف دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر طاهر     نام خانوادگی: سلطانی بروشاهی   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سید رسول     نام خانوادگی:امامی   نشانی محل اقامت: 

اصفهان – خ آتشگاه – جنب خیابان وحدت فروشگاه امامی 

محکوم به:به موجب رای شماره ۸94 تاریخ95/5/۲0 حوزه ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ده میلیون و نهصد  و پنجاه هزار ریال بابت چک شماره ی 99۱۷۳۳ به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ ۳۱5000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ ۱۲0/000 ریال و 

خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 90/۳/۲5 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له صادر 

و با احتساب نیم عشر اجرای احکام 

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

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

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

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره۲009۷/ م الف دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرزانه      نام خانوادگی: بکرانی باالنی    نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:ابراهیم      نام خانوادگی:قرهی قهی    نشانی محل اقامت: اصفهان 

– بازار باغ قلندرها ج سرای ستوده پخش آسیا  

محکوم به:به موجب رای شماره ۷۲۷ تاریخ95/4/۳0 حوزه ۱۲  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال وجه چک شماره ی ۱۷40۷9-9۳/۷/۱0 و4۳4۱4 -9۳/5/۱5 

و ۱۷40۷۸ -9۳/۶/۳0 و ۱۷40۸0-9۳/۸/۱0 بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ ۱0۳5000 ریال بابت 

از تاریخ سر رسید چک موصوف )تاریخ  هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 

های فوق ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.

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

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره۲0۱0۱/ م الف دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد     نام خانوادگی: ریاحی دهکردی     نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:الیاس      نام خانوادگی:اسمعیلی     نشانی محل اقامت: اصفهان 

– انتهای خ نوبهار گلستان شرقی بن بست اسماعیلی پالک ۱۸  

اختالف  حل  شورای  اصفهان    ۱۲ حوزه  تاریخ94/۷/۳0   ۱۲۳۲ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

جمعا   ۸/40/000 محل  اجاره  بابت  و  وسایل  نگهداری  اجرت  بابت  ریال   ۳/۷50/000 مبلغ  پرداخت 

۱۳/۱50/000ریال بابت ۱۸ طبق نظریه کارشناسی پرداخت مبلغ ۱۸0000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت مبلغ ۳0/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و هزینه 

نیم عشر حق االجرا/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره۲009۸/ م الف دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره 

دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دوچرخهسوارانوامدریافتمیکنند

حتما بخوانید!
ساالنه 25 تا 30 هزار معلول ...
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سالمتى، بهترین نعمت است.

 تصنیف غررالحکم و دررالکلم 

ص 483، ح 11148

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ــع  ــان جم ــی حواسش ــاخته و اله ــان های خودس انس
اســت کــه بــه مقــام رضــا دســت یابنــد. آن هــا 
ــه خــدا را خــوش  ــد ک همیشــه در تالشــند  کاری کنن
ــن  ــر ای ــد و ب ــان را خــوش نیای ــد مردم ــر چن ــد؛ ه آی
خــود  بیــن  عاشــقانه  و  دوســتی  رابطــه   اســاس 
محبــِت  بــر  عــالوه  می شــود.  ایجــاد  محبــوب  و 
 متقابــل بیــن عاشــق و معشــوق و بنــده مؤمــن 
ــوب  ــود را محب ــد دوســت و عاشــق خ ــدا، خداون و خ

ــد. ــز مى گردان ــق نی خل
خداونــد بــه کســى کــه بــه مقــام رضــا راه یافتــه، ســه 

ــد: ــا مى کن ــت عط خصل
ــُه  ــالَث ِخصــال: ُاَعرُِّف ــُه َث ــى ُاْلزِْم ــَل ِبرِضائ ــْن َعِم »َفَم

ــُل« ــُه اْلَجْه ــکْرًا ال ُیخالُِط ُش
ــد ــل کن ــن عم ــاى م ــت و رض ــه خواس ــس ب ــر ک  »ه

ســه خصلــت بــه او عطــا مى کنــم؛ بــه او سپاســگزارى 
را مى آمــوزم کــه بــا جهــل همــراه نمى گــردد.

پــس ویژگــى و خصلــت اول، شــکر و سپاســگزارى از 
خــدا، همــراه بــا بــاور و آگاهــى اســت. انســان بالطبــع 
نعمت هــاى  در  غــرق  پیوســته  اســت؛  ناســپاس 
بىشــمار خداســت، ولــى بــدان توجــه نــدارد؛ امــا 
وقتــى نعمتــى از او گرفتــه شــود، فریــادش بلنــد 
ادا  را  و حقــش  دارد  نعمــت  میلیون هــا  مى شــود. 
ــود ــم مى ش ــا ک ــى از آن ه ــى یک ــا وقت ــد؛ ام  نمى کن

التمــاس  بــه  و  مى شــود  بلنــد  فریــادش  و   داد 
و گریــه و نــذر و نیــاز و دعــا روى مــى آورد. تــازه 
ــه توســل و دعــا  آن هــا کــه اهــل ایمــان و توســلند، ب
ــان  ــا قیافه هایش ــران تنه ــه دیگ ــد وگرن  روى مى آورن

را درهم مى کشند و ناامید مى شوند:
ــُه  ــا ِمْن ــَم َنَزْعناه ــًة ُث ــا َرْحَم ــا ااْلْنســاَن ِمّن »َو الَْن َاَذْقن

ــوٌر«  ــُۆٌس کَُف ــُه َلَی اِنَّ
ــوردار  ــى برخ ــت و رحمت ــان را از نعم ــا انس ــر م »اگ
کردیــم )تــا شــکر کنــد(، ســپس )بــه جهــت کفــران 
او( آن نعمــت را از او بــاز گرفتیــم، ســخت بــه ناامیــدى 

و کفــران درمى افتــد. )هــود/9(
در مقابــل ایــن گــروه، خداونــد بــه بندگانــى کــه 
حق شناســى  مقــام  هســتند،  او  رضــاى   طالــب 
ــد  ــان خداون ــه انس ــد. اینک ــا مى کن ــکرگزارى عط  و ش
ــت؛  ــى اس ــا ارزش ــام ب ــد، مق ــته باش ــت داش را دوس
ــد  ــناختى مى یاب ــت و  ش ــان معرف ــده چن ــه بن ــرا ک چ
کــه تنهــا بــه خــدا محبــت مــى ورزد و دوســتى دیگــران 
را فرامــوش مى کنــد؛ مســلما ایــن مقــام مهمــى 
ــدا انســان را دوســت  ــه خ ــر از آن اینک  اســت و مهم ت

بدارد
ــى  ــُر َعل ــًة ال ُیْوِث ــیاُن َو َمَحبَّ ــُه النِّْس ــرًا الُیخالُِط »َو ِذکْ

ــَن« ــَة اْلَمْخُلوقی ــى َمَحبَّ ت َمَحبَّ
بــه او توجــه و ذکــرى عطــا مى کنــم کــه بــا فراموشــى 
ــا  ــه ب ــم ک ــدو مى ده ــى ب ــود و محبت ــراه نمى ش هم
داشــتن آن هیــچ محبتــى را بــر محبــت مــن ترجیــح 
ندهــد. مؤمنــى کــه مرهــون لطــف و عنایــت خداونــد 
بــه  از عشــق و محبــت  اســت و دلــش سرشــار 

خداســت، نمى توانــد او را فرامــوش کنــد. 
خــدا یــاد و توجهــى بــه او داده کــه همــراه بــا 
ــاد  ــچ گاه از ی ــذا هی ــت؛ ل ــى نیس ــیان و فراموش نس
او غافــل نمى شــود؛ او عاشــق خداســت و عاشــق 
هیــچ گاه معشــوقش را فرامــوش نمى کنــد. ایــن 
ــه او  ــه خــدا ب ــى اســت ک ــى دوم ــاد و توجــه، ویژگ  ی

مى دهد.
ــده  ــه رضادهن ــدا ب ــه خ ــوم ک ــت س ــى و خصل ویژگ
ــن اســت کــه  ــد، ای ــه خواســت خــود عنایــت مى کن ب
ــد  ــاد مى کن ــى در دل او ایج ــود محبت ــه خ ــبت ب نس
 کــه هیــچ گاه محبــت دیگــرى را بــر آن ترجیــح

 نمى دهد.

 نوزاد مرده ای 
که پس از نوازش های مادر زنده شد!

ــه پزشــکان  ــه گفت ــه ب ــارس در اســترالیا ک ــوزاد ن ــک ن ی
مــرده بــود، پــس از آنکــه مــورد نوازش هــای مــادر قــرار 

گرفــت زنــده شــد.
ــزه  ــن معج ــوق از ای ــور و ش ــا ش ــوزاد ب ــن ن ــن ای والدی
ــوان  ــن زوج ج ــد. ای ــاد می کنن ــی ی ــگفت انگیز و اله ش
کــه کیــت و دیویــد اوگ نــام دارنــد، در ســیدنی اســترالیا 

ــد. ــی می کنن زندگ
ــه همــراه داشــت  ــان خوشــی ب ــه پای ــن ماجــرا ک  در ای
ــارداری خــود را پشــت ســر  ــاه ب ــن م ــه هفتمی ــت ک کی
ــای  ــل شــد و دوقلوه ــه بیمارســتان منتق می گذاشــت ب
وی بــه نام هــای جیمــی  و امیلــی نــارس متولــد شــدند؛ 
امــا جیمــی  کــه در لحظــه تولــد تنهــا کمــی  بیــش از 900 

گــرم وزن داشــت، پــس از چنــد دقیقــه مــرد.
پزشــکان ایــن خبــر را بــه والدیــن او اعــالم کردنــد؛ امــا 
کیــت و دیویــد خواســتند کــه چنــد لحظــه ای نــوزاد را در 

آغــوش خــود نگــه دارنــد.
پــس از گذشــت 2 ســاعت جیمــی  کــه در آغــوش مــادر 
ــم  ــن عالئ ــرد، اولی ــدا می ک ــش را ص ــادر نام ــود و م ب

ــات را از خــود نشــان داد. حی
ــد  ــع کردن ــکان را مطل ــه پزش ــوان بالفاصل ــن زوج ج  ای
و آن هــا پــس از انجــام معایناتــی واکنش هــای طبیعــی 

عصبــی نــوزاد را تأییــد کردنــد.
 بــر اســاس گــزارش دیلــی میــل، در ایــن لحظــه کیــت 
ــوزاد  ــد قطــره شــیر روی لب هــای ن ــم گرفــت چن تصمی
 بریــزد و ایــن کار را تــا زمانی که نوزاد بیدار شــد، ادامه داد.
ــی خــود  ــس از 2 ســاعت زندگ ــوزاد پ ــن ن  ســرانجام ای

را آغاز کرد و برای اولین بار نفس کشید.
»مــا  گفــت:  این خصــوص  در  نــوزاد  ایــن  مــادر 
ایــن  هســتیم.  دنیــا  آد مهــای  خوش شــانس ترین 
 پایــان خــوش بــا درمان هــای پوســت بــه پوســت 
ــا  ــن درمان ه ــح اســت. ای ــل توضی ــد قاب ــادر- فرزن و م
ــد.  ــده بمانن ــه زن ــد ک ــک می کن ــار کم ــودکان بیم ــه ک ب
ــرو  ــوازش کانگ ــوان ن ــا عن ــترالیا ب ــان در اس ــن درم ای

می شــود.« شــناخته 
ایــن مــادر اســترالیایی افــزود: »دســت ها و پاهــای 
کوچــک جیمــی بدون پاســخ به تحریــکات افتــاده بودند 
ــباندم  ــودم چس ــه خ ــن او را ب ــد. م ــت نمی کردن و حرک
ــمش  ــردم و اس ــا جیمی ک ــرف زدن ب ــه ح ــروع ب  و ش
را صــدا زدم؛ بــه او دربــاره خواهــرش و پروژه هــای 
ــم  ــن عالئ ــان اولی ــد ناگه ــم و بع ــواده گفت ــده خان آین
ــرد.  ــاز ک ــمانش را ب ــم چش ــان داد. کم ک ــات را نش حی
ــن  ــرف م ــس ح ــا هیچ ک ــدا زدم، ام ــا را ص ــن دکتره م

را بــاور نمی کــرد.«
پزشــکان معتقدنــد کــه اعــالم خبــر مــرگ ایــن نــوزاد بــه 
دلیــل تشــخیص اشــتباه پزشــکی بــوده اســت؛ بــا وجــود 
ــی   ــی جیم ــزه اله ــه معج ــد ک ــن زوج معتقدن ــن، ای  ای

را به آن ها بازگردانده است.
دیویــد در ایــن خصــوص بــه تلویزیــون اســترالیا گفــت: 
ــر  ــتیم. اگ ــا هس ــن دنی ــانس ترین والدی ــا خوش ش »م
ــون احتمــاال جیمــی  در  کیــت  پافشــاری نمی کــرد، اکن

بیــن مــا نبــود.«

قتل پزشک سرشناس پوست در اصفهان
دکتــر ســعید مســعود کــه یکــی از متخصصــان مطــرح 
پوســت در اصفهــان بــود، دو روز قبــل در آپارتمانــش به شــکل 

ــد. ــا درآم ــوزی از پ مرم
ــوده امــا  ــه احتمــال قــوی ســرقت ب  انگیــزه ایــن جنایــت ب
ــی  ــن درحال ــاره ادامــه دارد. ای ــن ب ــی در ای تحقیقــات تکمیل
ــی  ــئوالن انتظام ــا مس ــگاران ب ــای خبرن ــه تماس ه ــت ک اس
 اســتان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر  در ایــن بــاره بی نتیجه 
مانــد. بــه گفتــه منابــع آگاه، در ایــن جنایــت، 4 فــرد 
ناشــناس بــه خانــه ایــن پزشــک حملــه کرده انــد کــه تــا بــه 
 حــال یکــی از آن هــا از ســوی پلیــس اصفهــان دســتگیر شــده 
ــت  ــن جنای ــالن ای ــر عام ــتگیری دیگ ــرای دس ــالش ب و ت
رازآلــود همچنــان ادامــه دارد. پروفســور ســعید مســعود 
ــوده  ــان ب ــو در اصفه ــت و م ــناس پوس ــان سرش از متخصص

ــت. اس

 جــرم گــوش، از گــوش محافظــت می کنــد و آن 

را تمیــز و ســالم نگــه مــی دارد. به طــور طبیعــی جــرم 
ــر  ــا اگ ــت؛ ام ــره اس ــوه ای تی ــا قه ــی ت ــوش نارنج گ
رنــگ آن ســبز، زرد، ســفید یــا ســیاه اســت، می توانــد 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــد و بای ــت باش ــانه عفون نش
کــرد. عفونــت می توانــد  بــه  طــور ناگهانــی بــه وجــود 
بیایــد و پزشــک قــادر بــه تشــخیص علــت دقیــق آن 
ــد  نباشــد. آبــی کــه در گــوش باقــی می مانــد می توان
ــه  ــب ب ــن مطل ــود؛ در ای ــوش ش ــت  گ ــث عفون باع
نقــل از نیوزویــک، بــه چنــد عالمــت اشــاره شــده کــه 

ــت: ــوش اس ــکلی در گ ــود مش ــان دهنده وج نش
   جرم گوش، پوسته  پوسته است:

بــا افزایــش ســن، جــرم گــوش و پوســت کنــار گــوش 

ــت  ــن عالم ــد. ای ــدا می کن ــته پی ــت پوسته  پوس حال
می توانــد نشــانه اگزمــا نیــز باشــد کــه خیلــی آســان 
درمــان می شــود. ایــن حالــت و همچنیــن احســاس 
کوفتگــی اگرچــه خیلــی شــایع نیســت، امــا می توانــد 

نشــانه پســوریازیس باشــد.
   بوی نامطبوع جرم گوش:

ــو دادن آن نشــانه  ــد و ب ــو بده ــد ب ــوش نبای جــرم گ
ابتــالی گــوش میانــی بــه عفونــت اســت . ایــن 
ــت  ــام اوتی ــه ن ــروز عالئمــی  ب ــه ب ــد ب مســئله می توان

ــود.  ــر  ش ــی منج ــن میان مزم
یکــی از عالئــم آن ایــن اســت کــه گوشــتان ترشــحات 
بســیار بدبویــی دارد. اگــر گــوش میانــی شــما جــرم 

بگیــرد، در حــس تعــادل اختالالتــی رخ می دهــد. 
ــد  ــاس کنی ــا احس ــود ی ــار وزوز ش ــتان دچ ــر گوش اگ
ــه پزشــک  ــا ب ــر شــده اســت، حتم ــا پ ــه ی ــه گرفت ک

ــد. ــه کنی مراجع
   آبکی بودن جرم گوش:

ترشــحات  احتمــاال  تعریــق شــده اید  دچــار  اگــر 
ــه داخــل  آبکــی گــوش نتیجــه تعریقــی اســت کــه ب
گوشــتان رفتــه و بــا جــرم گــوش ترکیــب  شــده 
اســت؛ در غیــر ایــن صــورت اگــر متوجــه شــدید کــه 
جــرم آبکــی گــوش مایــل بــه  رنــگ ســبز یــا زرد تیــره 
ــا بیمــاری مزمــن ــت ی ــد نشــانه عفون  اســت، می توان

 باشد.

 چند عالمت هشداردهنده 
مرتبط با گوش

ــر اینکــه یــک وعــده غذایــی بســیار مقــوی  مــوز عــالوه ب
محســوب می شــود، بــه لحــاظ پزشــکی نیــز دارای مزایــای 

متعــددی بــرای ســالمت شماســت.
از جملــه خــواص منحصربه فــرد مــوز، حفــظ کلســیم بــدن 
ــودی ذخایــر کلســیم استخوان هاســت.  و جلوگیــری از ناب
 خــوردن مــوز همچنیــن بــه جــذب کلســیم بیشــتر از شــیر 
دچــار  اگــر  و  می شــود  منجــر  لبنــی  محصــوالت  و 
شکســتگی اســتخوان شــده اید یــا بــر اثــر افزایــش ســن 
 میــزان تراکــم اســتخوان های شــما کــم شــده اســت
خــوردن مــوز را بــه عنــوان یــک مکمــل درمانــی فرامــوش 

نکنیــد.
اگــر می خواهیــد در بزرگســالی ضریــب هوشــی شــما 
ــه ایــن  ــا خــوردن مــوز ب ــد، می توانیــد ب افزایــش پیــدا کن
ــل  ــه دلی ــوه ب ــن می ــد. ای ــت یابی ــیرین دس ــای ش رؤی
ــزی  ــه ســلول های مغ ــرای تغذی برخــورداری از پتاســیم ب
ــت  ــد اس ــیار مفی ــن بس ــوای ذه ــت ق ــش فعالی  و افزای
باعــث موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان   و می توانــد 

و دانشجویان شود.
اگــر نگــران ابتــال بــه انــواع ســرطان، به ویــژه ســرطان کلیــه 
هســتید، مــوز انتخــاب ایده آلــی محســوب می شــود؛ چــرا 
کــه ایــن میــوه بــه دلیــل دارا بــودن مــواد مغــذی می توانــد 
ــته  ــرطان داش ــر س ــا در براب ــی از کلیه ه ــش محافظت نق
ــدن  ــازاد در ب ــا جــذب کلســیم م ــوز ب ــن م باشــد. همچنی
ــتگاه  ــای دس ــایر بیماری ه ــه و س ــنگ کلی ــروز س ــع ب مان

ــود.  ــاری ادرار می ش مج

خــوردن مــوز همچنیــن باعــث ســفیدی و زیبایــی دندان هــا 
و جلوگیــری از بــروز بیماری هــای لثــه می شــود.

بــا خــوردن مــوز می توانیــد دســتگاه گــوارش خــود را بیمــه 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــت می کن ــده را تقوی ــوه مع ــن می ــد. ای کنی
ــذا  ــه هضــم غ ــب خــود ب ــراوان در ترکی ــر ف ــودن فیب  دارا ب
ــه  ــد و مــواد ســمی  ب و حرکــت ســریع روده کمــک می کن
ــدن خــارج می شــوند. برخــالف  ــن شــکل ســریع تر از ب ای
 یــک بــاور قدیمــی  میــوه مــوز خاصیــت روان ســازی 

و ملینی دارد و یبوست را از بین می برد.
ــای  ــه ج ــی ب ــردگی و ناراحت ــاس افس ــع احس ــرای رف ب
اســتفاده از انــواع داروهــای شــیمیایی کــه عــوارض جانبــی 
خطرناکــی دارنــد، مــوز مصــرف کنیــد؛ چرا کــه در ایــن میوه 
 مــاده شــیمیایی تریپتوفــان وجــود دارد کــه باعــث کنتــرل 
و تنظیــم خلــق و خــو و نوســانات ذهنــی می شــود و افــراد 

ــد. ــق می کن را خوش خل
ــر روی  ــق ب ــا تحقی ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ــان ح محقق
داوطلبــان دریافته انــد افــرادی کــه در رژیــم غذایــی روزانــه 
آن هــا مــوز وجــود دارد، بــه دلیــل دارا بــودن پتاســیم زیــاد 
ــر دچــار ســکته  ــوه، کمت ــن می و ســدیم کــم در ترکیــب ای

ــوند. ــرگ می ش ــی و م ــالت قلب ــزی و حم مغ
ــد  ــی مانن ــه کم خون ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــوز ب ــت م در نهای
قــرص مکمــل آهــن اســت؛ زیــرا در ترکیــب مــوز مــوادی 
وجــود دارد کــه جــذب مــواد غذایــی حــاوی آهــن را بهبــود 
ــی و  ــکل کم خون ــع مش ــبب رف ــد س ــد و می توان می بخش

فقــر آهــن در افــراد شــود.

ــه  ــه گــزارش گــروه فضــای مجــازی خبرگــزاری میــزان ب ب
نقــل از زومیــت، ولــوو در مســیر پیــش روی خــود کوشــش 
دارد تــا عــالوه بــر تــالش بــرای حفــظ ایمنــی سرنشــینان 
داخــل وســایل نقلیــه بــرای حفــظ ایمنــی موجــودات بیرون 
ــاده، دوچرخه ســواران ــران پی ــه عاب ــه از جمل  از وســیله  نقلی

گوزن ها و کانگوروها نیز اقداماتی انجام دهد. 
حــال  در  خودروســاز  ایــن کمپانــی  حاضــر  حــال  در 
روی  بــر  خــود  آشکارســازی  فنــاوری  به کارگیــری 
ــن  ــدن ای ــه ش ــه کار گرفت ــت. ب ــی اس ــای اتوبوس ناوگان ه
تــا  می شــود  باعــث  اتوبوس هــا  روی  سیســتم های 
ــه از  ــاده ای ک ــران ج ــا کارب ــه ب ــگام مواجه ــتم در هن سیس
حفاظــت کافــی برخــوردار نیســتند، صداهایــی را بــه عنــوان 
ــد. ایــن سیســتم کــه در حــال  هشــدار از خــود پخــش کن
حاضــر بــا نــام غیررســمی  »سیســتم تشــخیص عابــر پیاده 
و دوچرخه ســوار« شــناخته می شــود، مبتنــی بــر یــک 
دوربیــن بــرای اســکن محیــط اطــراف اتوبــوس و عــالوه بــر 
آن دارای یــک سیســتم پــردازش تصویــر و الگوریتم هایــی 
ــاده و دوچرخه ســواران اســت.  ــران پی ــرای تشــخیص عاب ب
اگــر خطــر شناســایی شــده در موقعیــت مدنظــر کــم باشــد، 
فرکانــس صــدای تولیدشــده در اتوبــوس بــه صورتــی خواهد 
ــاد  ــرد ایج ــی را در ف ــزان حواس پرت ــن می ــه کمتری ــود ک ب
ــوده  ــاک ب ــا خطرن ــر واقع ــت مدنظ ــر موقعی ــا اگ ــد؛ ام  کن
ــوق  ــگاه ب ــوری وجــود داشــته باشــد، آن ــه  ف ــر حادث و خط

اتوبــوس بــه طــور خــودکار فعــال می شــود. در عیــن حــال 
ــرای  ــور ب ــدا و ن ــیگنال های ص ــز، س ــوس نی ــل اتوب در داخ
ــه می شــود. ــه کار گرفت ــده و آگاهــی وی ب ــه رانن هشــدار ب

ــوع  ــدی از ن ــا ح ــتم ت ــن سیس ــه ای ــرده ک ــالم ک ــوو اع  ول
همــان فناوری هــای شناســایی عابــر پیــاده ای اســت کــه در 
وســایل نقلیــه  دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. 
ــده  ــاخته ش ــا س ــرای اتوبوس ه ــتم ب ــن سیس ــه ای  اگرچ
و همچنیــن توانایــی فعال ســازی خــودکار ترمزهــا نیــز بــرای 
آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت. سیســتم اخیــر را همچنین 
ــاختار  ــان دادن س ــرای نش ــی ب ــوان روش ــه عن ــوان ب می ت
کم صــدای وســایل نقلیــه  الکتریکــی و بــه عــالوه بــه 
صــورت زمینــه ای بــرای پرداختــن بــه خطــرات ذاتــی بــرای 
عابــران پیــاده دانســت کــه در عبــور و مــرور در محیط هــای 
ــرای  ــتم ب ــن سیس ــد. ای ــود می آی ــه وج ــهری ب ــلوغ ش ش
ــان  ــی در خیاب ــه منظــور آزمایش هــای میدان نخســتین بار ب
ــد.  ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــوئد ب ــرگ، س ــهر گوتنب ۵۵ ش
ــت  ــیری اس ــان مس ــوق، هم ــیر ف ــه مس ــت ک ــی اس گفتن
ــتین  ــز نخس ــته نی ــال گذش ــوئدی در س ــی س ــه کمپان ک
 اتوبوس هــای تمــام الکتریکــی خــود را از آن وارد رفــت 
ــو  ــوو در گفت وگ ــود. ســران ول ــرده ب ــای شــهری ک و آمده
بــا پایــگاه New Atlas اعــالم کرده انــد کــه فنــاوری جدیــد 
ــتم  ــای سیس ــی  اتوبوس ه ــر روی تمام ــال 20۱۷ ب ــا س ت

ــود. ــب می ش ــا نص ــهری در اروپ ــل ش حمل ونق

هشدار ولوو به عابران پیادهواقعیت هایی جالب درباره خوردن موز
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