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دشمن شناسی از منظر امام علی ؟ع؟

له
قا

رم
س از موضوعات مهمی که در  بیشتر سخنان رهبری معظم 

که  اصرار  دارند   بر آن تاکید شده، دشمن شناسی است 
این نکته،  همیشه  مورد  توجه مردم  و  مسئوالن باشد. 

»عده ای  فرمودند:  نیز  نخبگان  با  اخیر  دیدار  در  ایشان 
این  اما  می شوند؛  ناراحت  می شود،  تکرار  دشمن  کلمه   تا 
هدف  با  قرآن،  در  شیطان  کلمه    تکرار  همچون  هشدار، 
واقع، شناخت توطئه است، نه  و در  ایجاد هوشیاری است 
تا دشمن  کنند  به آن توجه  باید همگان  که  توهم توطئه« 
کم سو  پنجره های  و  روزنه ها  از  و  میش  لباس  در  نتواند 
ما  و  کند  کامل  را  دشمنی اش  کار  داخل،  در  و  شود   وارد 

را به انحراف بکشد  یا  اختالف انگیزی کند. 
با توجه به فرمایشات رهبری از محوری ترین مسائل دفاعی 
کشور، دشمن شناسی است.  با شناخت دشمن می توان احتمال 
زمینه های  ایجاد  به  و  کرد  مشخص  را  شکست  یا  پیروزی 
دفاعی همت گماشت. در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز 
دشمن شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از مهم ترین 
عوامل در تأمین امنیت فردی و اجتماعی محسوب می شود...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  روزهای سخت پیش روی قرمزها   
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  جزئیات دریافت کاراکارت 
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  انتخاب شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان واحد نمونه استاندارد 

کشوری و استانی   صفحه 8

ویژه های امروز

اخبار روز
کت نباشید در مقابل ضد ارزش ها، سا

گفت: چند سال است درخصوص عفاف و حجاب  آیت اهلل نوری همدانی 
کار جدی انجام نشده است.   بحث می شود، ولی هنوز 

که این  که بانک های ما دیرکرد می گیرند  همچنین مدت هاست 
کار را بگیریم... ع رباست و هنوز نتوانسته ایم جلوی این  موضو

 افزایش عیدی کارمندان دولت 
منتفی است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پایــگاه یو.اس نیــوز در گزارشــی بــا اشــاره 
ــر  ــی ب ــر مبن ــن و حــوادث اخی ــگ یم ــه جن ب
هــدف قــرار گرفتــن کشــتی جنگــی آمریکایــی 
در ســواحل یمــن نوشــته کــه رویارویــی بیــن 

ــت. ــدنی نیس ــکا تمام ش ــران و آمری ای
ــاره  ــا اش ــی ب ــوز در گزارش ــو.اس نی ــگاه ی پای
ــر  ــی ب ــر مبن ــن و حــوادث اخی ــگ یم ــه جن ب
هــدف قــرار گرفتــن کشــتی جنگــی آمریــکا در 
ســواحل یمــن نوشــت: رویارویــی بیــن ایــران 

و آمریکا تمام نخواهد شد.
در ایــن گــزارش، ضمــن انتقــاد از دولــت 
ــده  ــته ای، آم ــق هس ــل تواف ــه دلی ــکا ب آمری
ــده  ــته ای بازدارن ــق هس ــن تواف ــه ای ــت ک اس
ــی  ــا مبن ــت اوبام ــده دول ــوده و وع ــران نب ای
بــر اینکــه بــا توافــق هســته ای درگیــری بیــن 
ایــران و آمریــکا تمــام خواهــد شــد نیــز 
ــا  ــزارش ادع ــن گ ــت. در ای ــوده اس ــت نب درس
ــر  ــکی اخی ــات موش ــران در حم ــه ای ــده ک ش
ــن  ــی، از ای ــتی های آمریکای ــه کش ــارهللا ب انص
گــروه حمایــت کامــل کــرده اســت و عــاوه بــر 
ــه گشــت زنی در  ــز ب ــران نی ــن دو کشــتی ای ای

ایــن منطقــه پرداخته انــد.
ــه  ــت ک ــته اس ــن نوش ــوز همچنی ــو.اس نی ی

ــر روی ســوریه، عــراق، لبنــان و یمــن  ایــران ب
کنتــرل دارد و ایــن کنتــرل از طریــق ارتبــاط بــا 
ــان  ، انصــارهللا  ــت ســوریه، حــزب هللا در لبن دول
در یمــن و شــیعیان در عــراق بــه دســت آمــده 

اســت.
ــش  ــه تن ــاره ب ــا اش ــه ب ــوز در ادام ــو.اس نی ی
بیــن ایــران و عربســتان ادعــا کــرده کــه یمــن 
 محــل درگیــری ایــران و عربســتان شــده 
و عربســتان در جنــگ یمــن بــا ایجــاد ائتــاف 
و ایــران نیــز بــا حمایــت از انصــارهللا در یمــن 

ــه رو شــده اند. ــا یکدیگــر روب ب

دبیــر کل مجمــع جهانــی بیــداری اســامی در نهمیــن 
ــداری اســامی  ــی بی ــع جهان ــی مجم اجــاس شــورای عال
بعضــی  در  مســلمانان  ســرکوب های  بــه  اشــاره  بــا 
کشــورهای منطقــه بــه دســت حکومت هایشــان، تأکیــد 
ــعودی ها رو  ــت س ــا، دس ــن تنش ه ــیاری از ای ــرد: در بس ک
ــای  ــن حکومت ه ــا از ای ــه آن ه ــم ک ــت و می دانی ــده اس ش
ــن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــت می کنن ــرکوبگر حمای  س

ــاس  ــن اج ــنبه( در ای ــروز )ش ــح دی ــی صب ــر والیت علی اکب
 کــه در بغــداد و بــا حضــور حیدرالعبــادی، نخســت وزیر 
و ســید عمــار حکیــم، رئیــس مجلــس اعــای اســامی عراق 
و شــماری از شــخصیت های جهــان اســام برگــزار شــد 
ــا بیــان اینکــه پنــج ســال از آغــاز  حضــور یافــت. والیتــی ب
مــوج بیــداری اســامی گذشــته اســت، گفــت: ایــن مجمــع 
بــا تدبیــر رهبــر انقــاب اســامی شــکل گرفــت و بایــد بدانیم 
کــه امــروز جریــان تکفیــری بــه دنبــال بــه انحــراف کشــیدن 

مــوج بیــداری اســامی اســت. 
او ادامــه داد: همــه مســلمانان وظیفــه دارند بیش از گذشــته 
ــرده  ــری ک ــری موضع گی ــر تکفی ــه ویرانگ ــل اندیش  در مقاب

و تاش کنند ریشه این شر را بخشکانند. 
ــر  ــد در براب ــه دارن ــلمانان وظیف ــرد: مس ــد ک ــی تأکی والیت
اندیشــه تکفیــری در مســیر بیــداری اســامی حرکــت کننــد. 
ــی  ــال تفرقه افکن ــه دنب ــتی ب ــم صهیونیس ــا و رژی تکفیری ه
و تجزیــه کشــورهای منطقــه هســتند؛ چــرا کــه منافــع خــود 

ــع  ــر کل مجم ــد. دبی ــدارک دیده ان ــی ت ــزاع منطقه ی را در ن
ــه  ــای ب ــه پیروزی ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــداری اس بی
ــت ــامی اس ــم اس ــت مفاهی ــه برک ــروز ب ــده ام ــت آم  دس
ــه  ــراق و ســوریه دســت ب ــری در ع ــزود: تروریســم تکفی اف
ــه  ــت ک ــا الزم اس ــا آن ه ــه ب ــرای مقابل ــد و ب ــتار می زن کش
همــه در مســیر بیــداری اســامی گام بردارنــد. وی در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــا انتقــاد بــه سیاســت های عربســتان 
ســعودی گفــت: آن هــا در مبــارزات خــود صــادق نیســتند یــا 

ــد.  ــه آن راه می زنن ــود را ب خ
ــه دســت عربســتان  ــاران یمــن ب ــه بمب ــا اشــاره ب والیتــی ب
ــه  ــت ک ــم اس ــال و نی ــک س ــش از ی ــت: بی ــعودی گف س
ســعودی ها یمــن را بمبــاران می کننــد؛ ولــی مــردم دســت از 
مبــارزه خــود برنداشــتند. مــا در ایــن کشــور، شــاهد جنایــات 
ــتی  ــم صهیونیس ــعودی ها و رژی ــه س ــتیم ک ــیاری هس بس
انجــام می دهنــد.او ادامــه داد: رژیــم صهیونیســتی در مقابــل 
انصــارهللا قــرار گرفتــه و عربســتان ســعودی هــم نشــان داده 
ــردم  ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب ــرف زور نمی فهم ــز ح ــه ج ــه ب ک

ــد. ــتادگی برنمی دارن ــت از ایس ــن دس ــارز یم مب
والیتــی در پایــان تأکیــد کــرد: ایــن مســائل فقــط مربــوط بــه 
 منطقــه مــا نیســت و در آفریقــا هــم شــیخ ابراهیــم زکزاکــی
رهبــر نیجریــه شــکنجه شــده و در چنیــن شــرایطی چــاره ای 
بــه جــز بازگشــت بــه اســام اصیــل و هم صدایــی در مســیر 

بیــداری اســامی بــرای مقابلــه بــا دشــمنان وجــود نــدارد.

اتهــام  دروغ،  از  رســانه ها  بایــد  گفــت:   رئیس جمهــور 
و جناح بندی هــای غیرضــروری  تفرقــه  ایجــاد  اختــاف، 
دســت بردارنــد. بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت خبرگزاری 
تســنیم، حجت االســام حســن روحانــی، رئیس جمهــور 
ــی روســتا و عشــایر  روز شــنبه در ســومین همایــش روز مل
بــا بیــان اینکــه روســتائیان پایــه و ریشــه های اصلــی 
ــتاها  ــت از روس ــت: حراس ــتند، گف ــی هس ــات  اجتماع حی
ــری  ــتا و جلوگی ــد در روس ــتاها و تولی ــی روس ــظ فرهنگ حف
ــردان  ــه دولتم ــه هم ــورد توج ــد م ــه ج ــد ب ــرت، بای از مهاج
ــم طــی ســه  ــت یازده ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی باشــد. وی ب
ســال گذشــته همــه تــاش خــود را بــرای توســعه روســتاها 
ــه  ــوب فاصل ــه مطل ــه نقط ــا رســیدن ب ــا ت ــه، ام ــه کار گرفت ب
زیــادی وجــود دارد، گفــت: ســتاد اقتصــاد مقاومتــی از مقــام 
معظــم رهبــری درخواســت کــرده تــا از صنــدوق توســعه ملــی 
ــی  ــعه و آبادان ــرای توس ــون دالر ب ــارد و 500 میلی ــک میلی ی

ــد. ــاص یاب ــتاها اختص ــف روس ــای مختل بخش ه
 رئیس  جمهــور خاطرنشــان کــرد: ویژگی هــای فرهنــگ روســتا

اســت  وطن دوســتی  و  شــجاعت  شــهامت،   صداقــت، 
و روســتائیان بــه عنــوان مدافعــان نهضــت اســامی و انقــاب 
اســامی و غیورمــردان 8 ســال دفــاع مقــدس، بار مســئولیت 
ــتی   ــع دس ــاورزی و صنای ــای کش ــد فرآورده ه ــزرگ تولی  ب

ــار همــه گام هایــی  ــد.  روحانــی گفــت: در کن ــر دوش دارن را ب
کــه بایــد بــرای توســعه روســتاها و تأمیــن رفــاه روســتائیان 
انجــام شــود،  مهم تریــن مســئله، اشــتغال روســتایی اســت. 
ــه  ــد و روحی ــه روســتایی در روســتا بمان ــم ک ــر می خواهی اگ
سلحشــوری، وطن دوســتی و عشــق بــه تولیــد را ادامــه دهــد 

بایــد بــا بیــکاری آنــان مقابلــه کنیــم.
رئیس  جمهــور خاطرنشــان کــرد: امســال بــرای اولین بــار 
بیــش از یــک میلیــون و 200 هــزار نفــر، متقاضــی اشــتغال 
 بــوده و وارد صحنــه اشــتغال شــده اند. بــدون تردیــد بــا 
ــخ داد؛  ــا پاس ــن تقاضاه ــه ای ــوان ب ــود نمی ت ــات موج امکان
همــه بایــد  دســت بــه دســت هــم بــا جــذب ســرمایه داخلــی 
ــق، حرکــت بزرگــی را در ایــن زمینــه  و خارجــی و ایجــاد رون
آغــاز کنیــم و بایــد دعواهــای کودکانــه در کشــور خاتمــه 
پیــدا کنــد.  روحانــی تصریــح کــرد: بعضــی رســانه ها بایــد از 
دروغ، اتهــام، اختــاف و ایجــاد تفرقــه و جناح بندی هــای 
ــر  ــات، وزی ــرای ثب ــت ب ــد و دول ــت بردارن ــروری  دس غیرض
 عــوض نکنــد.  رئیس  جمهــور افــزود: بعضــی روزنامه هــا 
و ســایت های بداخــاق، همــواره مطــرح می کردنــد کــه 
 دولــت چــرا وزرا را  تغییــر نمی دهــد و وقتــی تغییــر می دهــد

ــد  ــام می کنن ــاق اع ــایت های بداخ ــا و س ــان روزنامه ه هم
کــه چــرا ایــن  تغییرهــا انجــام شــده اســت. 

یــک کارشــناس ســایبری آمریکایــی مدعــی شــده کــه برخــاف تصــور 
شــایع، روســیه ســایت کمیتــه ملــی حــزب دموکــرت را هــک نکــرده ؛ 
ــی  ــایت »س ــد. وب س ــدام را کرده ان ــن اق ــی ای ــای ایران ــه هکره بلک
ســون الیــن« در یادداشــتی نوشــت: »جــان مــک آفــی« کارشــناس 
سرشــناس ســایبری و برنامه نویــس رایانــه مدعــی شــد کــه برخــاف 
 تصــور شــایع همه گیــر، روســیه ســایت کمیتــه ملــی حــزب دموکــرت 
ــک  ــن کار را کرده اند.»م ــی ای ــای ایران ــه هکره ــرده، بلک ــک نک را ه
ــت  ــتباه دول ــه اش ــری ب ــانه های خب ــه رس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی« ب آف
روســیه را در هک کــردن ســایت کمیتــه ملــی حــزب دموکــرات 
برجســته می کننــد، در ادامــه ادعــای خــود می افزایــد: ایرانیــان 
تمایــل دارنــد کــه دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا شــود؛ چــون 
از دیــدگاه دولــت ایــران ترامــپ می توانــد موجــب بی ثباتــی در آمریــکا 
شــود. ایــن کارشــناس و فعــال سیاســی انگلیســی آمریکایی بــا بیــان 
ــه صــورت صددرصــد مطمئنــم کــه روســیه هیــچ نقشــی در  اینکــه ب
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــه کس ــد ک ــه می ده ــدارد ادام ــردن ن ــئله هک ک مس
مهــارت ســایت حــزب دموکــرات را هــک می کنــد، ایــن توانایــی را هــم 
دارد کــه خــود را پنهــان کنــد و از شناســایی دقیــق بگریــزد. نویســنده 
بــرای ارائــه شــواهدی بــرای ایــن ادعــا می نویســد کــه در ســال 2009 
گروهــی هکــری، ســایت توئیتــر را هــک کردنــد کــه خــود را »ارتــش 
ســایبری ایــران« می نامیدنــد. »ارتــش ســایبری ایــران« اوایــل ســال 
جــاری نیــز ســایت وزارت دادگســتری آمریــکا را هــک کردنــد. میــزان

حــزب  اصلــی  گزینــه  اینکــه  بیــان  بــا  مطهری نــژاد 
مردم ســاالری، حســن روحانــی اســت، در عیــن حــال 
گفــت کــه کمیتــه  سیاســی، گزینــه  ویــژه دیگــری را بــرای 

دارد. کار  انتخابــات 9۶ در دســتور 
بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه شــورای مرکــزی ایــن 
ــه  ــن جلس ــتورکارهای ای ــی از دس ــرد: یک ــار ک ــزب اظه ح
ــا  ــود ت ــاه ب ــخ 28 آبان م ــی در تاری ــزاری نشســت فصل برگ
ــی  ــل بررس ــه تفصی ــزب را ب ــی ح ــت های انتخابات سیاس

ــم. کنی
 مطهری نــژاد بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد شــد در انتخابــات 9۶

ــح  ــد، تصری ــی باش ــت از روحان ــا، حمای ــی م ــرد اصل رویک
کــرد: بــا این حــال، کمیتــه سیاســی حــزب، معرفــی 
کار  دســتور  در  را  مردم ســاالری  حــزب  ویــژه   گزینــه 

دارد.
وی افــزود: معرفــی گزینــه ویــژه حــزب مردم ســاالری 
ــازه  ــی اج ــت و حت ــده اس ــی نش ــات پیش بین ــرای اتفاق ب
ــد. ــزب باش ــای ح ــارج از اعض ــه خ ــن گزین ــده ای داده ش

ــرد:  ــان ک ــاالری خاطرنش ــزی مردم س ــورای مرک ــو ش عض
سیاســت های  »مردم ســاالری«،  آبان مــاه  نشســت  در 
ــره  ــزاری کنگ ــات شــوراها و نحــوه برگ ــرای انتخاب حــزب ب

سراســری در بهمن مــاه را بررســی می کنیــم. تســنیم

یو.اس نیوز: 

رویارویی بین ایران و آمریکا، تمام نشدنی است

در نهمین اجالس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی:

والیتی: دست سعودی ها در تنش های منطقه رو شده است

روحانی در همایش روز ملی روستا و عشایر:

دعواهای کودکانه در کشور باید خاتمه یابد

ادعای هک سایت حزب دموکرات آمریکا 

توسط ایران

 معرفی نماینده ویژه »مردم ساالری« 

برای انتخابات ۹۶ در کنار »روحانی«

حتما بخوانید!
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 دشمن شناسی 

از دیدگاه امام علی)علیه السالم(                                                                              
ادامه از صفحه یک: 

ــرآن  ــات ق ــن اســاس، بخــش عظیمــی از آی ــر همی ب
ــه معرفــی دشــمن اختصــاص یافتــه اســت.  کریــم ب
در ســیره پیامبــر اكــرم)ص( و ائمــه اطهــار)ع( نیــز بــه 
ــان  ــت. درمی ــده اس ــیار ش ــه بس ــی توج دشمن شناس
ــا دشــمنان از  ــار حضــرت علــی)ع( ب معصومیــن، رفت

همــه درس آموزتــر اســت. 
علــی)ع( بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و شــیوه 
حكومتــش بــا دشــمنانی روبــه رو بــود کــه پیامبر)ص( 
و دیگــر ائمــه)ع( بــا آن روبــه رو نشــدند؛ کســانی کــه 
ــتند ــام داش ــه اس ــت ب ــانی در خدم ــابقه درخش  س

ــه از روح  ــادت و شــب زنده دار ک انســان هایی اهــل عب
تعالیــم اســام بی خبــر بودنــد، از ایــن گروه هــای 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــارض ب مع
علــی)ع( بــا نفــاق پنهــان روبــه رو بــود؛ مبــارزه بــا ایــن 
ــا نفــاق آشــكار  نــوع بــه مراتــب ســخت تر از مبــارزه ب
ــاله  ــج س ــت پن ــی)ع( در حكوم ــرت عل ــت. حض اس
خــود بــا ســه جریــان مخالــف روبــه رو شــد: ناكثیــن 
قاســطین و مارقیــن. بررســی و شــناخت عملكــرد این 
ــر  ــرت در براب ــع آن حض ــف و مواض ــروه مخال ــه گ س
ــی از  ــی درآگاه ــیار مهم ــش بس ــد نق ــا، می توان آن ه
شــیوه برخــورد بــا دشــمنان داشــته باشــد. بــه عبــارت 
ــی)ع(  ــن عل ــه های امیرالمومنی ــن اندیش ــر، تبیی دیگ
ــا  ــد ت ــه ماکمــک می کن ــه شــناخت دشــمن ب در زمین
در اصــاح روش و ســلوک خــود بــه منظــور مقابلــه بــا 
دشــمنان انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
بــه شــكل آگاهانه تــری اقــدام کنیــم؛ چــرا کــه امــروز 
ــام  ــی علیه الس ــان عل ــه در زم ــی ک ــان گروه های هم
بودنــد و دشــمنی می کردنــد بــا همــان تفکــر و گاهــی 
پیچیده تــر هــم وجــود دارنــد؛ هســتند کســانی کــه بــا 
ــا کاری  ــناخت آن ه ــد و ش ــل می کنن ــام عم ــاق تم نف
بــس مشــکل اســت؛ مگــر اینکــه مــا دشمن شناســی 

را یــک اصــل بدانیــم و همیشــه مراقــب باشــیم.
ــارزه  ــر مب ــه ه ــات اولی ــمن از ضروری ــناخت دش  ش
اســت و از طریــق آن می تــوان بقــای خــود و جامعــه 

ــرد.  ــن ک را تضمی
ــی  ــت ها ناش ــام شكس ــع، تم ــخ جوام ــول تاری در ط
ــه در  ــا ک ــت و م ــوده اس ــمن ب ــه دش ــی ب از بی توجه
 مبــارزه بــا ظلــم و اســتکبار و هــر گونــه ســتم هســتیم

باید دشمن شناس باشیم.
 مــا دشــمن داخلــی هــم داریــم کــه از ناحیــه دشــمن 
بی شــک  و  می شــود  تزریــق  و  تقویــت  خارجــی 
ــد و از آن درس  ــدم می زن ــم و ق ــد او قل ــرای مقاص ب
ــم کــه  ــرد. دشــمن خارجــی هــم داری و مشــق می گی
بــه هــر نحــو ممکــن بــه مــا ضربــه می زنــد و موانــع 

ــد.  ــد می نمایان ــا ب ــا را در دنی ــد و م می تراش
 اطاعــات موجــود بــه مــا نشــان می دهــد امــروز

قدرت هــای بــزرگ بــا ایجــاد ســازمان ها و تشــكیات 
بودجه هــای  اختصــاص  و  و جاسوســی  اطاعاتــی 
تــا  می کننــد  تــاش  مراكــز،  ایــن  بــرای  کان 
ــد  ــایی کنن ــود را شناس ــل خ ــوه و بالفع ــمنان بالق دش
 و قبــل از آنكــه نقشــه دشــمنان کارســاز شــود، آن هــا 
را درهــم شــكنند. ایــن تشــكیات در تصمیم گیری هــا 
و برنامه ریزی هــای اساســی ایــن دولت هــا نقــش 

مهمــی دارنــد.
 در مكتــب رهایی بخــش اســام نیــز دربــاره شــناخت 
دشــمن، توصیه هــای فــراوان شــده اســت. قــرآن 
کریــم نیــز بــه شــناخت دشــمن بــرای حفظ و ســامت 
جامعــه ســفارش کــرده و در قالــب داســتان های 
ــكال  ــد در اش ــمنان توحی ــی دش ــه معرف ــوز ب عبرت آم
منافق شناســی شیطان شناســی،  چــون   گوناگونــی 

طاغوت شناسی و کفار و مشركان اشاره می کند.
ــه  ــداف دشــمنان اســام و جامع ــرآن، شــناخت اه ق
مســلمانان  وظایــف  حســاس ترین  از  را  اســامی 
ــی دشــمنان اســام  ــن ویژگ ــد. مهم تری ــوان می کن عن

ــت. ــكنی آن هاس ــرآن، پیمان ش ــر ق از نظ
 قــرآن کریــم در ایــن زمینــه می فرمایــد: »كیــف و ان 
ــه  ــوا فیكــم ال و الذمــه« چگون ــروا علیكــم ال یرقب یظه
پیمــان مشــركان ارزش دارد؛ در حالــی کــه اگر بر شــما 
ــما  ــا ش ــاوندی ب ــه خویش ــه ماحظ ــوند، ن ــب ش  غال

را می کنند و نه پیمانی را پایبند هستند. 
 ایــن همــان چیــزی اســت کــه رهبــری دربــاره آمریــکا 
بارهــا فرمودنــد؛ امــا بعضــی تــن در ندادنــد و امــروز به 
ایــن عهدشــکنی معترفنــد و می داننــد کــه بــه دشــمنی 

مثــل آمریــکا نمی تــوان اعتمــاد کــرد. 
آیــات مختلــف  را در     قــرآن، دشــمنان اســام 
نژادپرســتی نظیــر  ناپســندی  خصلت هــای   دارای 

قانون شــكنی، خــوی اســتكباری،  دنیاپرســتی، حســادت 
 و بدخواهــی، تنگ نظــری، خیانــت، خشــم و کینــه
 شـیطان صفتـــی، خـــود را قیـــم مـــردم دانســـتن

و باالخره بی شعوری می داند.
ــان  ــن بی ــرآن در جــای دیگــر خطــر دشــمن را چنی ق
ــد  ــت یابن ــما دس ــر ش ــمنان( ب ــر )دش ــد: »اگ می کن
ــان  ــتند و دستانش ــمن هس ــما دش ــا ش ــان ب همچن
بــه  تبلیغــات(  )بــه  زبان هایشــان  و  زور(  )بــه 
ــد  ــت دارن ــت و دوس ــاز اس ــما ب ــوی ش ــه س ــدی ب ب
دســت خویــش  ارزش هــای  از  و  شــوید   کافــر 

 بردارید.«
بــر  همــه  ایــن  رهبــری  معظــم  مقــام  اینکــه 
ــای  ــل ویژگی ه ــه دلی ــد ب ــد دارن دشمن شناســی تاکی
ــر  ــال اگ ــد؛ ح ــمنان دارن ــه دش ــت ک ــندی اس ناپس
کســانی دل بــه دشــمن ببندنــد و عاقــه بــه ارتبــاط بــا 
او داشــته باشــند، خــود دشــمن هســتند، نــه دوســت 
ــک  ــی ی ــذا دشمن شناس ــت. ل ــن مل ــوی از ای و عض

ــت. ــی اس ــم و اساس ــل مه اص
دشــمن  شــناخت  ضــرورت  دربــاره  پیامبــر)ص( 
ــه  ــد عــرف رب ــاس عب ــد: »أال و ان أعقــل الن می فرمای

ــاه« ــدوه فعص ــرف ع ــه و ع فأطاع
آگاه باشــید، عاقل تریــن مــردم کســی اســت کــه 
ــمن  ــد و دش ــروی کن ــد و از او پی ــش را بشناس  خدای

را نیز بشناسد و آنگاه از او نافرمانی کند.

اعتماد به خدا                            
ــادی  ــای زی ــارزان، تفاوت ه ــیوه مب ــارزات و ش ــیر مب در مس
دیــده می شــود کــه حکایــت از اعتقــادات دارد. امــروز الگــوی 
ــداری اســامی معــروف  ــه بی ــان اســام کــه ب ــی جه مبارزات
شــده، حضــرت امــام)ره( هســتند؛ چــرا کــه مبــارزان اصیــل 
ــی  ــای مبارزات ــیوه ها و روش ه ــه ش ــا مطالع ــام ب ــم اس عال
در  حرکــت کرده انــد.  مســیر  آن  در  بــزرگ،  مجاهــد  آن 
شــیوه های مبارزاتــی امــام)ره(، دو اصــل در مقابــل هــم 
مطــرح می شــوند و قــرار دارنــد؛ اصــل اول، اعتمــاد بــه 
وعــده  الهــی و اصــل مقابلــش  بی اعتمــادی بــه قدرت هــای 
ــد: »ان  مســتکبر اســت؛ همــان چیــزی کــه قــرآن می فرمای

ــوت.« ــوا الطاغ ــدوا هللا و اجتنب اعب
ــا  ــان ب ــان ایش ــه بی ام ــام و مقابل ــوکل ام ــا ت ــاط ب  در ارتب
ــام  ــده مســتکبران مق ــول و وع ــه ق ــی ب اســتکبار و بی اعتنای
معظــم رهبــری چنیــن فرمودنــد: یکــی از اصــول امــام اتــکال 
ــه   ــی و نقط ــده  اله ــدق وع ــه ص ــاد ب ــی، اعتم ــک اله ــه کم ب
ــوی  ــتکبر و زورگ ــای مس ــه قدرت ه ــادی ب ــل، بی اعتم مقاب
ــت.  ــام اس ــب ام ــزای مکت ــی از اج ــن یک ــت؛ ای ــی اس جهان
ــال وعــده داده اســت  ــی؛ خــدای متع ــدرت اله ــه ق ــکال ب ات
بــه مؤمنیــن؛ کســانی کــه ایــن وعــده را بــاور ندارنــد در کام 
ــه، َو َغِضــَب  خــوِد خداونــد لعــن شــده اند: َو َلعَنُهــُم اللَّ
ــوِء  ــنَّ السَّ ــِه َظ ــَن ِباللَّ ــه »َالّظآّنی ــم، آن کســانی ک ــُه َعَلیِه اللَّ
ــُه َعَلیِهــم َو َلَعَنُهــم َو َاَعــدَّ  ــوِء َو َغِضــَب اللَّ ــَرُة السَّ َعَلیِهــم داِئ
ــی،  ــده  اله ــه وع ــاد ب ــًرا«. اعتق ــآَءت َمصی ــَم َو س ــم َجَهنَّ َلُه
ــروا  ــوده اســت »اِن َتنُص ــه فرم ــی - ک ــده  اله ــه صــدق وع ب
ــت؛  ــوار ماس ــام بزرگ ــر ام ــی از ارکان تفک ــم«، یک اهللَا َینُصرکُ
ــل  ــه  مقاب ــرد. نقط ــکال ک ــاد و ات ــده اعتم ــن وع ــه ای ــد ب  بای
ــای  ــتکبران، قدرت ه ــمنان، مس ــای دش ــه دلخوش کَُنک ه ب
جهانــی، مطلقــا نبایــد اعتمــاد کــرد؛ ایــن هــم در عمــل امــام 
ــهود  ــل مش ــور کام ــه  ط ــام ب ــات ام ــام، در بیان ــار ام در رفت
ــه او ــاد ب ــروردگار و اعتم ــدرت پ ــه ق ــکال ب ــن ات ــت. ای  اس

موجــب می شــد کــه امــام بزرگــوار در مواضــع انقابــی خــود 
ــرد؛ آنچــه  ــت می ک ــا صراحــت صحب ــام ب ــح باشــد. ام  صری
را مــورد اعتقــاد او بــود، صریــح بیــان می کــرد؛ چــون 
ــا  ــت قدر ه ــه نمی دانس ــه اینک ــت؛ ن ــدا داش ــه خ ــکال ب ات
ــی  ــا عصبان ــت آن ه ــه نمی دانس ــه اینک ــد، ن ــان می آی بدش
ــک  ــه کم ــی، ب ــدرت اله ــه ق ــا ب ــت؛ ام ــوند، می دانس می ش
الهــی، بــه نصــرت الهــی بــاور داشــت. در برابــر حــوادث، دچار 
ــه  ــام شــاید ب ــا - ام ــه یکــی از نامه ه رودربایســتی نشــد؛ ب
ــتگان  ــا وابس ــا ی ــتکبر دنی ــران مس ــای س ــه از نامه ه دو نام
ــد جــواب داد. امــام  ــه او نوشــته بودن ــه مســتکبر، - کــه ب ب
ــه  ــب را جــواب داد ک ــام، مطل ــا صراحــت تم ــه، ب ــه آن نام ب
همان وقــت در صداوســیمای جمهــوری  اســامی پخــش 
 شــد. البتــه امــام مؤدبانــه حــرف مــی زد؛ امــا مواضــع قاطــع 
و روشــن خــود را در آن نامه هــا بیــان کــرد و ایــن تــوکل خــود 
را امــام مثــل خونــی در شــریان ملــت جــاری کــرد؛ ملــت هــم 
اهــل تــوکل بــه خــدای متعــال شــد، بــه نصــرت الهــی معتقد 
ــتکبرین  ــه مس ــام ب ــه ام ــد. اینک ــن راه وارد ش ــد و در ای ش
هیــچ اعتمــادی و هیــچ اعتقــادی نداشــت، موجــب می شــد 
کــه بــه وعده هــای آن هــا اعتنائــی نکنــد. رئیس جمهــور 
ــود -  ــم ب ــدری ه ــور مقت ــه رئیس جمه ــگان، ک ــکا - ری آمری
بــه امــام نامــه نوشــت و پیغــام فرســتاد و آدم فرســتاد، امــام 
 بــه او اعتنائــی نکــرد، پاســخی بــه او نــداد و اعتنائــی نکــرد 

و وعده ای را که او داده بود، امام به هیچ گرفت.
ــگ  ــان جن ــورد پای ــده ای درم ــک وع ــر، ی ــورد دیگ ــک م در ی
تحمیلــی، یکــی از دولت هــای وابســته  بــه آمریــکا داده 
بــود. بحــث صدهــا میلیــارد یــا هــزار میلیــارد در میــان بــود؛ 
امــام اعتنائــی بــه آن نکردنــد، اعتمــاد نکردنــد. مــا حــاال در 
ــا  ــن معن ــم همی ــان داری ــاری خودم ــون ج ــای گوناگ  قضای
را لمــس می کنیــم؛ می بینیــم کــه چطــور نمی شــود بــه 
وعــده  مســتکبرین اعتمــاد کــرد، بــه حرف هایــی کــه در 
ــن  ــرد؛ ای ــاد ک ــود اعتم ــد نمی ش ــی می زنن ــه  خصوص  جلس
را داریــم لمــس می کنیــم. امــام آن را جــزِو خطــوط اصلــِی 
کار خــود قــرار داد. اعتمــاد بــه خــدا، بی اعتمــادی بــه 
ــا  ــا دنی ــه  ب ــع رابط ــای قط ــه معن ــه ب ــن البت ــتکبران. ای مس
ــف  ــبت های مختل ــه مناس ــورها ب ــران کش ــون [ س ــود؛ ]چ نب
بــرای امــام پیــام تبریــک می فرســتادند. امــام هــم بــه پیــام 
ــد  ــوری، در ح ــاط این ج ــی داد. ارتب ــواب م ــا ج ــک آن ه تبری
معمــول، مؤدبانــه و محترمانــه وجــود داشــت؛ امــا هیچ گونــه 
ــه روان  ــه و دنبال ــدران و تبع ــتکبرین و قل ــه مس ــادی ب اعتم

ــت. 1394/0۳/14 ــود نداش ــا وج آن ه
آری، ایــن دو ویژگــی مهــم امــام اســت کــه توانســته انقــاب 
اســامی را بــه پیــروزی برســاند و پایــدار و مســتحکم کنــد؛ 
بــه گونــه ای کــه توجــه همــه دنیــا بــه ایــن انقــاب معطــوف 
شــود و همــه قدرت هــای بــزرگ بــا نوچه هــا، ابــزار و آالتشــان 
نتواننــد مانعــی بــر ســر را رشــد و توســعه و صــدورش بشــوند.

خبر سیاسی 

وزیر بهداشت در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین:

 اگر آرامشی داریم 

به دلیل رشادت های مدافعان حرم است
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه شــهدا و خانواده هــای مدافعــان 
حــرم گفــت: اگــر آرامشــی در کشــور داریــم، ســبب آن 

ــع حــرم هســتند. شــهدای مداف
ــان  ــت، درم ــر بهداش ــمی، وزی ــی زاده هاش ــن قاض  سیدحس
و آمــوزش پزشــکی عصــر دیــروز در مراســم یــادواره شــهدای 
حــرم فاتحیــن کــه در مرکــز همایش هــای بــرج میــاد 
 برگــزار شــد، گفــت: امــروز عزیزانــی کــه در خــارج از کشــور 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت از مق ــه تبعی ــا ب ــرف مرزه  و آن ط
و دفــاع از اســام جانفشــانی می کننــد، افــراد ویــژه ای 

هســتند. 
ــرم  ــان ح ــای مدافع ــهدا و خانواده ه ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــبب آن  ــم، س ــور داری ــی در کش ــر آرامش ــرد: اگ ــح ک تصری
شــما هســتید؛ همچنیــن لطــف خداونــد متعــال و حضــرت 
بقیةهللا)عــج ( اســت و بــه دلیــل حضــور مــردم و زنــان مومن 

ــن کشــور هســتند. و نیکــوکاری اســت کــه در ای
قاضــی زاده هاشــمی دربــاره  خانــواده شــهدای فاتحیــن 
افــزود: خانــواده شــهدای فاتحیــن، مثــل بســیاری از شــهدای 
عزیــز از خانواده هایــی هســتند کــه همــه چیــز خــود را بــرای 
ــاب  ــی انق ــره واقع ــما ذخی ــد؛ ش ــدا کرده ان ــی ف ــای اله  رض

و این کشور هستید. تسنیم

افــزود:  بهداشــت  وزیــر 
بایــد فرهنــگ عاشــورایی 
داشــته باشــیم، فرهنــگ 
ــزی نیســت  عاشــورایی چی
گذشــتن،  خــود  از  جــز 
در  حســین)ع(  امــام 
کربــا از خــود و خانــواده 
خــود گذشــت تــا دیــن 
ــه  ــد. هم ــدار بمان ــدا پای خ
ــگ  ــه فرهن ــا ب مســئوالن م
داشــته  بــاور  عاشــورایی 

باشــند.  

مدیریــت  قانــون   ۱۱۷ مــاده  مســتثنیات  دامنــه 
کار قانــون  تابــع  کارکنــان  بــه  محــدود   صرفــا 

 نمی شــود؛ لــذا طــرح استفســاریه قانــون نحــوه 
ــه  ــری آن ب ــت و تس ــان دول ــدی کارکن ــت عی پرداخ
ــت. ــوع اس ــون کار باموض ــموالن قان ــران و مش کارگ

طــرح  دربــاره  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ــون نحــوه پرداخــت عیــدی کارکنــان  استفســاریه قان
 دولــت و نحــوه تســری آن بــه کارگــران شــاغل 
قانــون کار در دســتگاه های اجرایــی  و مشــموالن 

اظهارنظر کارشناسی را اعام کرد.
مجلــس  تفســیر  موجــب  بــه  آن،  اســاس  بــر   
ــون کار  ــع قان ــان تاب ــه کارکن ــت موظــف اســت ب دول
ــران  ــد کارگ ــی همانن ــتگاه های اجرای ــاغل در دس ش
آخریــن  روز  شــصت  معــادل  کار،  کارگاه هــای 
پــاداش پرداخــت و  بــه عنــوان عیــدی  را   مــزد 

 کنــد. در ایــن طــرح، نماینــدگان مجلــس بیــان 
داشــته اند کــه بــه اســتناد مــاده)۷5( و تبصــره 
ــوری ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده )۱۱۷( قان  ۴ م

کارکنــان تابــع قانــون کار شــاغل در دســتگاه های 
اجرایــی از شــمول ایــن قانــون و قانــون نحــوه 
پرداخــت عیــدی مصــوب ۱۳۷۴/۱0/20 مســتثنی 
هســتند و نظــر تفســیری خــود را در ایــن زمینــه 
بیــان کرده انــد؛ تفســیر و تصمیمــی کــه از منظــر 
مدیریــت منابــع انســانی، پشــتوانه علمــی و منطقــی 
زمینه ســاز  می توانــد  و  نیســت  برخــوردار  الزم 
از ســوی  رفتارهــای ســلیقه ای  و  تبعیــض  بــروز 
ــی  ــوان چانه زن ــه ت ــا توجــه ب ــی ب دســتگاه های اجرای

مالــی آنــان و بهره گیــری از ظرفیت هــای قانونــی 
شــود، هماننــد آنچــه در ایــن طــرح قانونگــذار بــه آن 

ــت. ــرده اس ــتناد ک اس
 بــر اســاس آنچــه کــه در ایــن اظهارنظــر آمــده اســت 
ــن  ــر قوانی ــی نظــری و منطــق حاکــم ب ــارغ از مبان ف
آمــده نشــان  بــه عمــل  بررســی های  موضوعــه، 
می دهــد در صورتــی کــه قانونگــذار قائــل بــه پرداخــت 
عیــدی و پــاداش بــه میــزان دو برابــر حقــوق و مــزد 
ــاغل در  ــون کار ش ــمول قان ــان مش ــه کارکن ــه ب ماهان

ــد از  ــی اســت، ایــن هــدف را بای دســتگاه های اجرای
ــر تفســیری  ــد. نظ ــن کن ــون تامی ــق اصــاح قان طری
ــذار ــر قانونگ ــن نظ ــکل و تامی ــع مش ــد راف  نمی توان

 باشد.
ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک در گ
خدمــات  مدیریــت  قانــون   ۷5 مــاده  اســامی، 
ــر  ــال را ب ــان س ــدی پای ــزان عی ــا می ــوری، صرف کش
ــه  ــرده و هیچ گون ــن ک ــازی تعیی ــام امتی ــاس نظ اس
ــه  ــون ارائ ــمول قان ــه ش ــا دامن ــه ب ــی در رابط حکم

ــت.  ــرده اس نک
تبصــره)۴( مــاده )۱۱۷( نیــز بیــان مــی دارد کارکنــان 
تابــع قانــون کار از شــمول ایــن قانــون مســتثنی 
کــردن  مســتثنی  بــه  ارتباطــی  لــذا  و  هســتند 
ایــن دســته از کارکنــان از شــمول قانــون نحــوه 
 پرداخــت عیــدی و پــاداش مصــوب ۱۳۷۴/۱0/20 

ندارد. 
ــون  ــاده ۱۱۷ قان ــتثنیات م ــه مس ــه دامن ــن اینک ضم
ــون  ــع قان ــان تاب ــه کارکن ــا محــدود ب ــت، صرف مدیری
ــت  ــان دول ــیعی از کارکن ــم وس ــود و حج کار نمی ش
و دســتگاه های اجرایــی را دربــر می گیــرد کــه در 
ــرار  ــورد اشــاره ق ــی طــرح، م ــی حقوق بخــش ارزیاب
ــوق، باموضــوع  ــذا طــرح استفســاریه ف ــد؛ ل گرفته ان

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــاداش مصوب ــدی و پ ــت عی ــوه پرداخ ــون نح قان
۱۳۷۴/۱0/20، قانونــی اســت جامع الشــمول بــرای 
کلیــه کارکنــان دســتگاه های اجرایــی بــا هــدف 
ــری از  ــع تبعیــض در نظــام اداری کشــور و جلوگی رف
پرداخت هــای ســلیقه ای کــه از ســال ۱۳۷۴ تاکنــون 
انضبــاط مالــی و عدالــت را در زمینــه پرداخــت عیــدی 
و پــاداش در نظــام اداری کشــور فراهــم کــرده اســت. 
از کارکنــان شــاغل در  مســتثنی کــردن گروهــی 
ــار  ــون، آث ــن قان ــمول ای ــی از ش ــتگاه های اجرای دس
ــت  ــد داش ــور خواه ــام اداری کش ــر نظ ــاری ب  زیان ب
ــی و طــرح درخواســت های مشــابه  ــه نارضایت و زمین
ــرح  ــات ط ــنهاد رد کلی ــذا پیش ــد؛ ل ــم می کن را فراه

ــر را دارد. مه

ــت  ــال اس ــد س ــت: چن ــد گف ــع تقلی ــی از مراج یک
درخصــوص عفــاف و حجــاب بحــث می شــود، ولــی 
هنــوز کار جــدی انجــام نشــده اســت. همچنیــن 
ــد  ــرد می گیرن ــا دیرک ــای م ــه بانک ه مدت هاســت ک
کــه ایــن موضــوع رباســت و هنــوز نتوانســته ایم 

ــم. ــن کار را بگیری ــوی ای جل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا حســین نــوری 
ــه  ــر دو پای ــن ب ــام و دی ــرد: اس ــار ک ــی اظه همدان
ــرای  ــن و دوم، اج ــتین آن تقنی ــه نخس ــده ک ــا ش بن

ــت. ــن اس قوانی
ــا  ــات ب ــام واجب ــرد: تم ــان ک ــد بی ــع تقلی ــن مرج ای
امــر بــه معــروف اقامــه می شــود؛ امنیــت و راه هــای 

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــق ام ــی از طری زندگ
 جــاری، حقــوق نیــز در ســایه امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر برقــرار شــده و ســطح زمیــن نیــز بــه 

ــاد می شــود. ایــن وســیله آب
 نــوری همدانــی گفــت: هیــچ فریضــه ای مهم تــر 
و اثرگذار تــر از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
نیســت؛ کل ارزش هــا از جملــه عظمــت و اقتــدار 
مســلمانان معــروف اســت و کل ضــد ارزش هــا 
از جملــه اســتکبار، صهیونیســت ها، فقــر و جهــل 
منکــر  و...  سیاســی  نظامــی،  فرهنگــی،  تهاجــم 
ــروزه آل ســعود،  ــت: ام ــد گف اســت.این مرجــع تقلی
داعــش آل خلیفــه، آل نهیــان و تکفیــر و صهیونیســت 

ــدارزش هســتند و اگــر کســی در مقابــل ایــن  ض
ضدارزش هــا ســاکت بمانــد، مســئول اســت.

نــوری همدانــی خاطرنشــان کــرد: چنــد ســال اســت 
درخصــوص عفــاف و حجــاب بحــث می شــود؛ ولــی 
هنــوز کار جــدی انجــام نشــده اســت. همچنیــن 
ــد  ــرد می گیرن ــا دیرک ــای م ــه بانک ه مدت هاســت ک
کــه ایــن مســئله رباســت و هنــوز نتوانســته ایم 
جلــوی ایــن کار را بگیریــم. چــه کســی بایــد جلــوی 

ــرد؟  ــن کار را بگی ای
کســانی کــه مدعــی آمــر بــه معــروف بــودن هســتند 
ــدام جــدی  ــن منکــرات اق ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــد ب بای

کننــد. فــارس

آیت هللا نوری همدانی:

در مقابل ضد ارزش ها، ساکت نباشید

افزایش عیدی کارمندان دولت، منتفی است
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فصــل پاییــز بــه گفتــه کارشناســان خــودرو، فصــل مناســبی 
ــن فصــل، قیمــت خــودرو  ــد خودروســت. در ای ــرای خری ب
اندکــی کاهــش  دلیــل کاهــش ســفرها،  بــه  معمــوال 
ــق  ــودرو از رون ــروش خ ــد و ف ــازار خری ــد و ب ــدا می کن پی
می افتــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم، خودروســازان دســت 
بــه کار می شــوند و طرح هــای بهتــری را بــرای فــروش 
محصوالتشــان ارائــه می کننــد. در ایــن گــزارش قصــد داریــم 
ــم. اگــر  ــن طرح هــا آشــنا کنی ــا تعــدادی از ای ــا شــما را ب ت
ــدن ایــن گــزارش را از  ــد، خوان ــد خــودرو را داری قصــد خری

ــد. دســت ندهی
1- شــرکت ســایپا بــرای جلــب مشــتریان بــه ســمت 
دارد.  متعــددی  برنامه هــای  خــود،  محصــوالت  خریــد 
ســایپا کــه در ســبد محصوالتــش خودروهــای ارزان قیمــت 
 و پرفــروش زیــادی وجــود دارد، بــا بعضــی تســهیالت 
 و بــا کمتریــن قیمــت، محصوالتــی مثــل پرایــد و تیبــا 
ــل  ــا 6 ماهــه تحوی ــی 1 ت ــه مشــتریان در بازه هــای زمان را ب
می دهــد. شــما اگــر بخواهیــد در محــدوده 20 میلیــون 
ــد  ــداری کنی ــد 131 را خری ــون پرای ــی همچ ــان خودروی توم
ــا پرداخــت 7 میلیــون تومــان و دریافــت یــک  می توانیــد ب
وام 12 میلیــون تومانــی، موفــق بــه ایــن کار شــوید. وام 12 
ــز  ــاله و نی ــه، 1 س ــی 6 ماه ــای زمان ــز دربازه ه ــون نی میلی
ــت  ــد بازپرداخ ــا 22 درص ــودهای 0 ت ــا س ــه ب 18 و 24 ماه

ــک  ــد در 3 چ ــما بای ــاله، ش ــهیالت یک س ــود. در تس می ش
آن هــم در بازه هــای زمانــی 4 مــاه بــه 4 مــاه و ســود انــدک 
ــر  ــا ه ــد و ب ــون پرداخــت کنی ــار 4 میلی ــر ب 10 درصــدی، ه
پرداخــت، یکــی از چک هایتــان را کــه هنــگام خریــد خــودرو 
ــد، پــس  ــه شــرکت ســایپا در رقــم مذکــور تحویــل داده ای ب

بگیریــد.
ــده  ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه عن ــز ب ــودرو نی 2- ایران خ
ــنهادات  ــی از پیش ــا طیف ــران ب ــزرگ ای ــازار ب ــودرو در ب  خ

ــما  ــد. ش ــش می کن ــد محصوالت ــه خری ــب ب ــما را ترغی ش
عمومــی  پیش فــروش  در  مشــارکت  بــا  می توانیــد 
ــا  ــن 5 ت ــی بی ــت مبالغ ــرکت و پرداخ ــن ش ــوالت ای محص
30 میلیــون تومانــی، ضمــن اســتفاده از ســود انصــراف 
ــتره ای  ــرای گس ــف ب ــیدهای مختل ــدی، در سررس 26 در ص
ــدام  ــرکت اق ــن ش ــاژی ای ــدی و مونت ــای تولی از خودروه
ــی از  ــرای یک ــای دلخــواه را ب ــک از خودروه ــر ی ــد و ه کنی
ــود 27  ــب س ــا کس ــر 96 ب ــا تی ــت ی ــید اردیبهش دو سررس

ــد.  ــت کنی ــدی دریاف درص
در مــوردی دیگــر، اگــر شــما مشــتاق خریــد هاچ بــک 
ــی  ــا پرداخت های ــد ب ــید، می توانی ــژو 206 باش ــوی پ فرانس
در رنج هــای 6 تــا 18 میلیــون تومانــی از بیــن رده هــای 206 
شــامل تیــپ دو و تیــپ پنــج، یکــی را انتخــاب و بســته بــه 
ــا بهمــن 95  ــان خــودروی خــود را در دی ی ــزان پرداختت می
یــا فروردیــن 96 تحویــل بگیریــد. مابقــی پــول نیــز در موعــد 

ــود. ــت می ش ــودرو پرداخ ــل خ تحوی
در  و  گران تــر  خودروهــای  خواهــان  شــما  اگــر   -3
بایــد هــم  باشــید،  از 40 میلیــون   قیمت هــای بیشــتر 
در زمینــه بودجــه اولیــه و هــم ســود تســهیالت بــا ریســک 
بیشــتری خریــد کنیــد. خودروســازان چینــی بــازار ایــران از 
ــی  ــاب جالب ــد انتخ ــه می توانن ــن زمین ــان در ای ــل لیف قبی
باشــند. لیفــان ایکــس 50، نخســتین پیشــنهاد کرمان موتــور 
ــون  ــه 10 میلی ــا پرداخــت اولی ــد ب اســت کــه شــما می توانی
تومــان یکــی از آن هــا را در آذر 95 تحویــل بگیریــد و از 
تســهیالت 28 میلیــون تومانــی شــرکت نیــز اســتفاده کنیــد 
ــک  ــه ی ــهیالت ک ــت تس ــان پرداخ ــا زم ــال ت ــن ح و در عی
ســال زمــان می بــرد، ســند خــودروی خــود را در رهــن 
 شــرکت نگــه داریــد. البتــه در ایــن بیــن نبایــد یــک نکتــه 
را از نظــر دور داشــت؛ شــما حــدودا یک ماه پــس از پرداخت 
ــت ــون اس ــدود 11 میلی ــه در ح ــت دوم ک ــرای پرداخ  اول، ب

ــت  ــه پیش پرداخ ــا پروس ــوید ت ــوت می ش ــرکت دع ــه ش  ب
را تکمیل کنید.

گزارش کیمیای وطن:

بازار گرم خودروی اقساطی در پاییز

ــت آب در 300  ــت برداش ــرو از ممنوعی ــر نی ــام وزی قائم مق
دشــت کشــور خبــر داد. 

بهداشــت  بین المللــی  همایــش  در  محمــودی  ســتار 
ــر  ــاس نظ ــر اس ــرد: ب ــار ک ــدار اظه ــعه پای ــط و توس محی
ــا 40  مدیــران توســعه پایــدار در دنیــا، هــر کشــوری کــه ت

درصــد از دارایی هــای آب خــود را برداشــت 
ــروز  ــا ام ــا ت ــا م ــد؛ ام ــان نمی بین ــد، زی کن
آبــی خــود  از منابــع   حــدود 90 درصــد 
ــار آن غیرمجــاز  را برداشــت کرده ایــم کــه آث
ــت  ــت آب از 300 دش ــدن برداش ــالم ش اع

کشــور اســت. 
وی افــزود: اگــر در ایــن زمینــه درســت 

تنگنــا  در  را  آبــی کشــور  منابــع  نشــود،  چاره جویــی 
ــران  ــه در ای ــش ک ــال پی ــدود 20 س ــد. از ح ــرار می ده ق
شــرکت های آب و فاضــالب راه انــدازی شــد، جمعیــت 
ــود؛  ــر از 74 درصــد ب ــوردار از آب شــرب شــهری کمت برخ
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه 99.2 درص ــم ب ــن رق ــروز ای ــا ام ام

ــال  ــتی در ح ــا از آب بهداش ــورداری م ــاخص های برخ ش
ــا در  ــی دارد؛ ام ــی هم خوان ــورهای اروپای ــا کش ــر ب حاض
حــوزه پوشــش مناطــق روســتایی، ایــن رقــم 78 درصــد 
اســت کــه نشــان دهنده عقب تــر بــودن مــا از ســایر 
ــدود  ــرو ح ــر نی ــام وزی ــه قائم مق ــه گفت ــت. ب کشورهاس
42 درصــد از منابــع جمعیــت شــهری در 
حــوزه فاضــالب تحــت پوشــش طرح هــای 
بهداشــتی هســتند. وی اضافــه کــرد: در 
پایــان ســال 1405، بایــد صددرصــد جمیعت 
پوشــش  شــرب  آب  تأمیــن  لحــاظ  از 
ــش  ــوزه پوش ــم در ح ــن رق ــوند. ای داده ش
ــه 75 و در حــوزه  ــد ب فاضــالب شــهری، بای
روســتایی، بایــد بــه 40 درصــد برســد. محمــودی در ادامــه 
ــرای ســنجش  تصریــح کــرد: 810 آزمایشــگاه بهداشــتی ب
ــه و دوره ای کیفیــت آب در کشــور فعالیــت می کننــد  روزان
و در ایــن زمینــه، هماهنگــی خوبــی بیــن وزارت بهداشــت 

ــر ــود دارد. مه ــت وج ــط زیس ــرو و محی نی

ــه  اگــر تــا دهه هــای گذشــته خانوارهــای ایرانــی قــادر ب
تأمیــن معیشــت خــود بــا یــک درآمــد بودنــد، در حــال 
حاضــر کاهــش درآمدهــا بــه حــدی رســیده کــه دیگــر 

ــد.  ــت را نمی ده ــن معیش ــاف تأمی ــد، کف ــک درآم ی
اگــر در نیمــه اول دهــه 80، خانــوار کارگــری می توانســت 

دریافــت کمتریــن دســتمزد  از طریــق 
ماهانــه، بخشــی از زندگــی خــود را تأمیــن 
کنــد و بــه تنهایــی نــان آور خانــواده باشــد 
ــن  ــاز دهــه 90 ای ــا آغ ــژه ب ــه، به وی رفته رفت
ــازار  ــه کاهــش یافــت و کارشناســان ب روی
کار معتقــد هســتند کــه مصوبــات شــورای 
عالــی کار دربــاره دســتمزد کارگــران حــدود 

ــری  ــوار کارگ ــک خان ــه ی ــای ماهان ــد از نیازه  30 درص
ــد  ــدود 60 درص ــش ح ــن بخ ــد و در ای ــن می کن را تأمی

کســری وجــود دارد. 
ــی انجمن هــای صنفــی  ــون عال ــر کان ــوی، دبی هــادی اب
کارگــران دربــاره علــت رواج پدیــده چندشــغله بــودن یــا 

ــرای تأمیــن معیشــت  ــار مــردان ب ــان در کن اشــتغال زن
گفــت: در شــرایط فعلــی، زندگی هــا بــه قــدری ســخت 
شــده کــه تعــداد افــراد شــاغل در بســیاری از خانواده هــا 
بــه بیــش از یــک نفــر افزایــش پیــدا کــرده تــا جایــی کــه 
ــذران  ــرای گ ــردان ب ــای م ــز پابه پ ــه نی ــان خان ــی زن حت

ــد.  ــی کار می کنن زندگ
ــاره  وی افــزود: یکــی از توجیهاتــی کــه درب
اشــتغال افــراد دو شــغله و گاه ســه شــغله 
می شــنویم ایــن اســت کــه از تجــارب 
آن هــا در کار اســتفاده می شــود. در حالــی 
کــه علــت اصلــی تأمیــن معیشــت زندگــی 
ــه بحــران بیــکاری در  ــی کــه ب اســت؛ زمان
ــاماندهی  ــه س ــرورت دارد ک ــم ض ــگاه می کنی ــور ن کش
دوشــغله ها صــورت گیــرد. دولــت بایــد بــا تقویــت 
ــای  ــا فرصت ه ــد ت ــکاری بیای ــردم راه ــد م ــدرت خری ق
مشــاغل دوم و ســوم بــرای جوانــان جویــای کار آزاد 

شــود. تســنیم

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

ــادی  ــاالن اقتص ــرای فع ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــه س ــد زمین ــان می توان  اصفه
و سرمایه گذاران چینی را فراهم سازد.

 رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در مراســم امضــای تفاهم نامــه همــکاری 
اتحادیــه بین المللــی  بازرگانــی  بلندپایــه شــورای  بــا حضــور هیئــت  کــه 
بــه  بــا اشــاره  برگــزار شــد،  بازرگانــی اصفهــان  اتــاق  ابریشــم در  جــاده 
مزیــت اســتان اصفهــان در صنعــت گردشــگری گفــت: ســرمایه گذاران چینــی 
 می تواننــد در بخــش گردشــگری اصفهــان، به ویــژه هتل ســازی ســرمایه گذاری 

کنند.

    تبلیغات مثبت برای ایران با توسعه گردشگری
ــی  ــان، مردم ــردم اصفه ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهل آبادی ب ــاب س ــید عبدالوه س
صلح دوســت و مهمان نوازنــد، گفــت: متاســفانه تبلیغــات منفــی بســیاری 
علیــه ایــران انجــام شــده کــه بــا برقــراری ســفرهای گردشــگری، می تــوان ایــن 
ذهنیــت منفــی را بــه ذهنیتــی واقع گرایانــه تغییــر داد. وی اضافــه کــرد: احیــای 
 جــاده ابریشــم، فرصــت مناســبی بــرای برقــراری روابــط اقتصــادی بیــن کشــورها

ــت  ــت نهای ــن فرص ــد از ای ــت و بای ــه اس ــن اتحادی ــو ای ــهرهای عض ــژه ش به وی
بهره بــرداری صــورت گیــرد.

    اتحادیه جاده ابریشم، پل ارتباطی بین بازرگانان
ــن  ــز در ای ــم نی ــاده ابریش ــی ج ــه بین الملل ــی اتحادی ــورای بازرگان ــس ش رئی
دیــدار گفــت: بــا برگــزاری اجــالس بین المللــی جــاده ابریشــم و حضــور اســتان 
اصفهــان در ایــن کنفرانــس، راه هــای همــکاری اقتصــادی و ســرمایه گذاری 

ــه بررســی شــد. کشــورهای عضــو اتحادی
    مهم ترین استراتژی

ــو  ــورهای عض ــرمایه گذاران کش ــن س ــی بی ــل ارتباط ــاد پ ــت، ایج ــن چی ــو لی ه
ــمرد  ــه برش ــن اتحادی ــش روی ای ــتراتژی پی ــن اس ــم را مهم تری ــاده ابریش  ج
ــی و سیاســی  ــط فرهنگ ــه رواب ــد ب ــاط اقتصــادی می توان ــراری ارتب ــت: برق و گف
ــران داشــتیم؛  ــد. وی گفــت: برداشــت دیگــری از ای کشــورهای عضــو کمــک کن
ــا  ــان ب ــه ایرانی ــه و فرهنگمداران ــورد مهمان نوازان ــران و برخ ــه ای ــفر ب ــا س ــی ب ول
گردشــگران و هیئت هــای خارجــی، نگــرش و ذهنیــت منفــی ایجادشــده ناشــی 

از تبلیغــات اشــتباه و غیرواقعــی در مــا تغییــر یافــت.
     روابط بانکی چین و ایران، گام مهم توسعه اقتصادی دو کشور

در ایــن نشســت، همچنیــن عضــو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: 

ــد  ــمار می آی ــه ش ــران ب ــادی ای ــزرگ اقتص ــرکای ب ــی از ش ــن، یک ــور چی  کش
و می توان شاهد افزایش سطح مبادالت در زمینه های مختلف باشیم.

    اصفهان، قطب نساجی
قاســمعلی جبــاری، اصفهــان را قطــب نســاجی و صنایــع دســتی ایــران برشــمرد 
ــاالن  ــرای فع ــترک را ب ــرمایه گذاری مش ــه س ــد زمین ــان می توان ــت: اصفه و گف
اقتصــادی و ســرمایه گذاران چینــی فراهــم ســازد. رئیــس کمیســیون حمایــت از 
ســرمایه گذاری، تأمیــن مالــی و توســعه روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــرای توســعه  ــدام ب ــن اق ــن را مهم تری ــران و چی ــن ای ــط بانکــی بی ــراری رواب برق
تجــارت دو کشــور برشــمرد و گفــت: اعــالم آمادگــی چندیــن بانــک چینــی بــرای 
برقــراری روابــط بانکــی، نقطــه عطفــی در روابــط اقتصــادی ایــران و چیــن اســت.

ــی  ــاق بازرگان ــادرات ات ــعه ص ــیون توس ــس کمیس رئی
ایــران بــه تشــریح بعضــی مشــکالت صــادرات فــرش 
ــه  ــا وجــود اینک ــرد: ب ــح ک دســتباف پرداخــت و تصری
ــام  ــال انج ــکا در ح ــه آمری ــران ب ــرش ای ــادرات ف ص
ــی  ــت پایین ــا، کیفی ــن فرش ه ــتر ای ــا بیش ــت، ام اس
دارنــد و از طرفــی هــم صــادرات فــرش از آمریــکا 
بــه دیگــر نقــاط دنیــا، همچنــان ممنــوع اســت. ســید 
 رضــی حاجی آقامیــری گفــت: پــس از رفــع تحریم هــا
طلســم صــادرات فرش ایران شکســته شــد و صــادرات 
فــرش ایــران بــه آمریــکا هــم آزاد شــد؛ امــا بایــد ایــن 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه فرش های ــرد ک ــرح ک ــؤال را مط س
مــدت بــه آمریــکا صــادر شــده، چــه فرش هایــی بــوده 
ــد  ــا می توان ــه آی ــی داشــته اســت و اینک ــه کیفیت و چ
ایــن صــادرات راضی کننــده باشــد یــا خیــر؟ وی 
ــکا  ــه آمری ــه ب ــی ک ــای ایران ــه فرش ه ــان اینک ــا بی ب
ــه داد: در  ــته، ادام ــی داش ــت پایین ــده کیفی ــادر ش ص
ــران  ــکا از ای ــه آمری ــی ک ــم فرش های ــر ه ــال حاض ح
می خــرد معمــوال فرش هــای بســیار نــازل و بــا بســیار 
ارزان اســت کــه بــه صــورت فلــه ای بــه آمریــکا صــادر 

می شــود. 
میــری تصریــح کــرد: ایــن شــکل از صــادرات بــا ایــن 
کیفیــت چیــزی نیســت کــه بتــوان بــه آن افتخــار کــرد 

و بتــوان گفــت صــادرات در حــال انجــام اســت. 
ــرش  ــم ف ــد بتوانی ــزود: بای ــی اف ــال صادرات ــن فع ای
ایرانــی خــوب بــا کیفیــت بــاال صــادر کنیــم کــه هنــوز 

ــه  ــی هــم ک شــرایط آن فراهــم نشــده اســت. آمارهای
ــه ســال  در خصــوص رشــد صــادرات فــرش نســبت ب
ــه  ــرش ب ــادرات ف ــن ص ــده، همی ــالم ش ــته اع گذش
آمریــکا را هــم در بــر می گیــرد؛ چــرا کــه بــه هــر حــال 
ــان  ــد تحلیلم ــا بای ــت، ام ــه اس ــام گرفت ــادرات انج ص
ــکلی  ــه ش ــه چ ــادرات ب ــن ص ــه ای ــد ک ــه باش این گون
انجــام می شــود و آیــا ســیر صعــودی خواهــد داشــت 

یــا خیــر؟  
ــاق  ــس کمیســیون توســعه صــادرات ات ــه رئی ــه گفت ب
ــر از  ــه غی ــی ب ــرش ایران ــادرات ف ــران ص ــی ای بازرگان
آمریــکا بــه ســایر کشــورها نیــز چنــدان امیدوارکننــده 

ــوده اســت.  نب
 میــری بــا بیــان اینکــه تــا مســائل مربــوط بــه تبلیغــات 
شــاهد  نمی تــوان  نشــود،  انجــام  بازاریابــی  و 
فــرش  صــادرات  جهــت  در  اساســی  حرکت هــای 
ــت  ــن اس ــر ای ــم دیگ ــوع مه ــرد:  موض ــوان ک ــود عن ب
ــکا  ــگاهی در آمری ــد در نمایش ــی بخواه ــر کس ــه اگ ک
ــه آن  ــد ک ــکا اجــازه نمی ده ــون آمری ــد قان شــرکت کن
صادرکننــده فــرش خــود را بــه آنجــا ببــرد و در صورتــی 
کــه نتوانســت فــرش خــود را بفروشــد آن را بازگردانــد.
 وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر واردات فــرش ایرانــی 
بــه آمریــکا آزاد اســت، امــا صــادرات فــرش ایرانــی از 
آمریــکا بــه دیگــر کشــورها ممنــوع اســت و امکان پذیــر 
نیســت و ایــن مشــکل و چالــش بزرگــی بــرای فــرش 

ایرانــی اســت.

در مراسم تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با اتحادیه جاده ابریشم:
صنعتگردشگریاصفهان،بهترینبخشبرایسرمایهگذاریچینیهاست

صادراتفرشایرانیازآمریکابهدیگرکشورهاممنوعاست
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ـــمـــاره 28۰ ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

شهردار اصفهان:

شهرداریدرتمامعرصهها

بسترسازاست

سرویس اقتصاد
شهره باقری

در حاشــیه مجمــع عمومــی 
عــادی مؤسســه حامیــان 
اجتماعــی  کار  و  کســب 
از  نمایشــگاهی  ایرانیــان، 
 طرح هــای مــورد حمایــت

حامیــان  و  مســؤالن  از  گروهــی  بازدیــد  جهــت 
شــد.  برپــا  اقتصــادی 

علــی رجالــی، عضــو هیئت مدیــره مؤسســه، هــدف از 
تشــکیل ایــن خیریــه را حمایــت از کســب و کارهــای 
ــد  ــی را نیازمن ــای اجتماع ــب و کاره ــی و کس اجتماع
کمک هــای فکــری و مالــی دانســت و از حاضــران 
ــه  ــود را ب ــی خ ــردش مال ــه گ ــت ک ــه خواس در جلس
بانــک قرض الحســنه رســالت منتقــل کننــد تــا ضمــن 
بهره منــدی از گــردش مالــی بــدون ربــا، امــکان 
رونــق  جهــت  قرض الحســنه  تســهیالت  پرداخــت 
ــم  ــن فراه ــراد کارآفری ــرای اف ــب و کار ب ــاد کس و ایج
شــود. مهــدی رقایــی، مدیــر انجمــن حامیــان فرهنــگ 
قرض الحســنه و کارآفرینــی اجتماعــی، شناســایی 
فرصت هــای اقتصــادی در هــر منطقــه و حمایــت 
ــت  ــه  ظرفی ــه ب ــم دانســت و از آن جمل ــا را مه از آن ه
ــه  ســیب ســمیرم، گالب و عرقیجــات کاشــان در زمین
تولیــد، صــادرات و صنایــع تبدیلــی اشــاره کــرد. وی بــا 
ــزاری ســیزدهمین  ــا برگ ــان ب ــه همزم ــه اینک اشــاره ب
جشــنواره شــیخ بهایــی، زمینــه شناســایی از 15 طــرح 
ــان فراهــم شــد، خواســتار هم فکــری  ــت از آن و حمای
ــس  ــان پ ــد. در پای ــان ش ــن کارآفرین ــه ای ــک ب و کم
 از طــرح دغدغه هــا و گفت وشــنودها در بســتر کار 
ــا  ــان ب ــژاد شــهردار اصفه ــی، مهدی جمالی ن و کارآفرین
ــا بسترســاز  ــام عرصه ه ــه شــهرداری در تم ــان اینک بی
اصفهــان  فرهنگســراهای  از  یکــی  افــزود:   اســت، 
را بــه  صــورت کامــل در اختیــار انجمــن حامیــان قــرار 
ــت  ــز خالقی ــی دو مرک ــه  پیش بین ــم داد. وی ب خواهی
و نــوآوری شــهری  و فناوری هــای نویــن شــهری بــرای 

شــهر اصفهــان اشــاره کــرد.

کولرآبیدرصدرصادرات

لوازمخانگی
لــوازم خانگــی  تولیدکننــدگان  انجمــن   ســخنگوی 
کولــر آبــی را در صــدر صــادرات لــوازم خانگــی دانســت 
کــه عــالوه بــر بــازار عــراق و افغانســتان بــه آفریقــا هم 
راه یافتــه اســت. بررســی آمــار نشــان می دهــد کــه در 
ــازار عمــده صــادرات  شــش مــاه اول ســال جــاری، ب
لــوازم خانگــی، عــراق، افغانســتان، بعضــی کشــورهای 
ــارس و شــمال آفریقاســت. عمــده  ــج ف حاشــیه خلی
اقــالم صادراتــی لــوازم خانگــی نیــز بــه ترتیــب شــامل 
ــی  ــال خانگ ــون دالر، یخچ ــا 90.4 میلی ــی ب ــر آب کول
 بــا 6.03 میلیــون دالر، آبگرمکــن 3.6 میلیــون دالر 

و لباسشویی با 509 هزار دالر بوده است. 
حمیدرضــا غزنــوی بــا بیــان اینکــه موضــوع صــادرات 
ــی جداســت  ــوازم خانگــی از دیگــر کاالهــای صادرات ل
ــت و ...  ــرش، موک ــد ف ــی مانن ــرد: محصوالت ــوان ک عن
بــا وجــود بازارهــای صادراتــی کــه دارنــد، از لحــاظ بازار 
وضعیتــی بســیار متفــاوت نســبت بــه لــوازم خانگــی 
دارنــد؛ چــرا کــه لــوازم خانگــی نیــاز بــه خدمــات پــس 
ــازار  ــا در ب ــا مدت ه ــده را ت ــروش دارد و صادرکنن از ف

صادراتــی نگــه مــی دارد.

نرخسودتسهیالتصادراتی

کاهشیافت
ــدوق توســعه ملــی بــه منظــور  هیئــت امنــای صن
جهــش در صــادرات غیــر نفتــی، نــرخ ســود تســهیالت 
ریالــی از محــل منابــع صنــدوق را بــرای صادرکننــدگان 
ــای  ــت امن ــش داد. در جلســه هیئ ــه 11 درصــد کاه ب
صنــدوق توســعه ملــی کــه پیــش از ظهــر شــنبه 
روحانــی  حســن  حجت االســالم  ریاســت  بــه  و 
ــه  ــا ب ــد ت ــوب ش ــد، مص ــکیل ش ــور تش رئیس جمه
ــرخ ســود  ــی، ن ــر نفت ــش در صــادرات غی ــور جه منظ
ــع  ــی و از مناب ــه صــورت ریال ــه ب ــی ک تســهیالت بانک
ــش  ــد کاه ــه 11 درص ــود، ب ــتفاده می ش ــدوق اس صن
ــا تصویــب کــرد کــه ایــن  ــد. همچنیــن هیئــت امن یاب
ــر  ــد دیگ ــروم، 4 درص ــق مح ــرای مناط ــود ب ــرخ س ن
نیــز کاهــش یابــد و معــادل 7 درصــد تعییــن شــود.

توافقجدیدآبیایران-ترکمنستان
دور جدیــد گفت وگوهــای ایــران و ترکمنســتان بــر 
ــت  ــتی در نهای ــد دوس ــر آب س ــت ذخای ــر مدیری س
ــن دو  ــکاری بی ــد هم ــکل جدی ــک پروت ــا امضــای ی ب

ــید.  ــان رس ــه پای ــایه ب ــور همس کش
محمدحســین جعفــری مدیــر عامــل شــرکت آب 
ــیون  ــت کمیس ــوی در نشس ــان رض ــه ای خراس منطق
ایــران  بیــن  دوســتی  ســد  هماهنگــی   مشــترک 
ــد از  ــا بازدی ــن ب ــت ترکم ــت: هیئ ــتان گف و ترکمنس
ایســتگاه آب ســنجی مشــترک هریــرود و خــط انتقــال 
ــان  ــی ایرانی ــی و مهندس ــوان فن ــه ت ــتی، ب ــد دوس س
ــی  ــال آب پ ــازی و انتق ــای سدس ــرای پروژه ه در اج
خواهنــد بــرد و اینکــه در چــه پــروژه عظیمــی ســهیم 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــان ملموس ت ــده اند را برایش ش
 ایــن مقــام مســئول بــا اعــالم اینکــه بــا برگــزاری ایــن 
جلســات، شــاهد گســترش و توســعه همکاری هــا 
ــح کــرد: در ایــن  ــود، تصری ــم ب بیــن دو کشــور خواهی
کمیســیون هــر دو طــرف بــر صرفه جویــی در مصــرف 
آب ســد دوســتی و پیگیــری الزم بــرای تصویــب 
رســمی دســتورالعمل بهره بــرداری از بنــد انحرافــی 

ــد. ــد کردن شــیرتپه تاکی

دیپلماسینمایشگاهی

عاملارتقایجایگاهکالنشهرها

معاون مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان

جواد جلیلی

صاحب نظــران  امــروزه 
ــده  ــه آین ــد ک ــیاری معتقدن بس
ــی  ــه جهان ــه شــدت ب شــهری ب
 )Global lization( شــدن 
ــه  ــد اقتصــاد کــه مــکان شــهری را ب ــوع جدی و فرآیندهــای ن
درون شــبکه ها کشــانده، وابســته اســت. جهانــی شــدن 
ــی در  ــای محل ــوان مکان ه ــه عن ــهرها ب ــا ش ــده ت ــث ش باع
ــد و در مناســبات  ــرار گیرن ــی ق ــا فرآیندهــای جهان ــاط ب ارتب
در  شــهرها  بازیگــری  بــا  نقش آفرینــی کننــد.  فراملــی 
ــکل  ــبکه ای ش ــد ش ــای جدی ــی، پیونده ــای فرامل عرصه ه
ــام  ــه ن ــا از آن ب ــمندان دنی ــیاری از اندیش ــه بس ــرد ک می گی
شــهر جهانــی یــاد می کننــد. در حقیقــت یکــی از مفاهیمــی 
ــه  ــترده در مطالع ــورت گس ــه ص ــر ب ــال های اخی ــه در س ک
ــدن  ــی ش ــوم جهان ــه، مفه ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــهری م ش
ــر  ــه اخی ــد ده ــت. در چن ــی اس ــهر جهان ــع آن ش ــه تب و ب
ــد  ــیع دارن ــترده و وس ــات گس ــه ارتباط ــه دامن ــهرهایی ک  ش
و از نظــر قابلیــت اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و ارتباطــی 
 و ... در ســطح مطلوبــی بــه ســر می برنــد، فرصــت آن 
را یافته انــد کــه در ســطح جهانــی خــود را بــه عنــوان 
کانون هــای تصحیح گیــری و هدایــت اقتصــاد و فرهنــگ 
جهــان معرفــی کننــد؛ این گونــه شــهرها کــه در ســطح 
ــی  ــادی، اجتماع ــف اقتص ــای مختل ــی در فرآینده  بین الملل
و فرهنگــی، نقش آفرینــی می کننــد، تحــت عنــوان شــهرهای 
جهانــی یــاد می شــوند. در چنیــن وضعیتــی اســت کــه 
ــران  ــی، بازیگ ــبکه جهان ــا ش ــتقیم ب ــاط مس ــهرها در ارتب ش
ــد.  ــد عرصــه بین الملــل شــده و نقــش فراملــی یافته ان جدی
در ایــن میــان ابــزار دیپلماســی نمایشــگاهی کمــک زیــادی 
بــه مدیــران شــهری می کنــد تــا یــک شــهر هــر چــه 
ــرده  ــاد ک ــترده ایج ــد گس ــبکه ها پیون ــا ش ــد ب ــتر بتوان  بیش
ــد.  ــه ســمت خــود جــذب کن ــی را ب و فرصت هــای بین الملل
در ایــن راســتا، کالن شــهرها و شــهرهای جهانــی ســعی 
می کننــد بــا دیپلماســی نمایشــگاهی، میــزان مشــارکت 
موضوعــات  اغلــب  در  را  خــود  بین المللــی  همــکاری  و 
ــر  ــت برت ــق موقعی ــن طری ــا از ای ــد ت ــش دهن ــی افزای  جهان
را در سیاســتگذاری جهانــی کســب کننــد. مفهــوم دیپلماســی 
نمایشــگاهی بــه مثابــه مؤلفــه ای تاثیرگــذار می توانــد در 
ارتقــای جایــگاه کالن شــهرها و شــهرهای جهانــی تأثیــر 
بســزایی داشــته باشــد. همچنیــن دیپلماســی نمایشــگاهی 
باعــث رونــق و شــکوفایی حیــات شــهری می شــود کــه ایــن 
خــود ســطح مناســبات یــک شــهر در همــه موضوعــات را در 
پیونــد بــا ســایر شــهرها در مقیــاس ملــی و فراملی گســترش 
ــاد  ــه ایج ــگاهی ب ــی نمایش ــت در دیپلماس ــد. خالقی می ده
 فرصت هــای اجتماعــی می انجامــد و کار آفرینــان کســب 
ــرعت  ــا س ــه آن ه ــد و ب ــویق می کن ــالق را تش ــای خ و کاره
ــه و خــالق در نمایشــگاه ها  رشــد می دهــد. ایده هــای نوآوران
عامــل اشــتغال زایی و تولیــد ثــروت در شــهرهای خــالق 
ــی  ــن راســتا، پیشــران اصل ــی اســتعداد در ای اســت و فراوان

جزئیاتدریافتکاراکارتبازنشستگان
کارت اعتبــاری رفــاه اجتماعــی ایرانیــان )کاراکارت( بــه میزان 
4 برابــر مســتمری متقاضیــان شــارژ می شــود و بــا ایــن کارت 
می تواننــد از فروشــگاه های زنجیــره ای خریــد کننــد. معــاون 
ــن  ــالم ای ــا اع ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س اداری و مال
 خبــر گفــت: تاکنــون بیــش از 404 هــزار نفــر از بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران از ایــن کارت اعتبــاری اســتفاده کرده انــد. 
ــره ای  ــد از فروشــگاه های زنجی ــدگان ایــن کارت می توانن دارن
ــد  ــان خری ــکات و فرهنگی ــکان، اس ــپه، ام ــکا، س ــاه، ات رف
ــی در  ــار تخصیص ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــم اردالن ب ــد. رحی کنن
کارت اعتبــاری کاراکارت بــا کارمــزد 12 درصــد در اختیــار 
ــز  ــه نی ــاط مربوط ــزود: »اقس ــرد، اف ــرار می گی ــان ق متقاضی
در دوره یک ســاله از حقــوق آنــان کســر خواهــد شــد.« ثبــت 
تقاضــا و ارائــه کاراکارت بــه بازنشســتگان و مســتمری بگیران 

بــه ســاده ترین روش ممکــن انجــام می شــود. 
بازنشســتگان و مســتمری بگیرانی کــه از شــعب بانــک رفــاه 
حقــوق دریافــت می کننــد، بــا مراجعــه بــه شــعب می تواننــد 

بــرای دریافــت کاراکارت اقــدام کننــد.

رواجپدیدهچندشغلهبودندرکشورممنوعیتبرداشتآباز۳۰۰دشتکشور

شــهردار زرین شــهر در حاشــیه بازدیــد از هیئت هــای 
ــمند  ــارف ارزش ــن مع ــت: تبیی ــهر گف ــن ش ــی ای مذهب
برنامه هــا  اســاس  بایــد  عاشــورا،  و   نهضــت کربــال 
ماه هــای  در  مذهبــی  هیئت هــای  ســوگواری های  و 

ــد. ــر باش ــرم و صف مح
ــی  ــراغ هدایت ــا، چ ــن آئین ه ــزود: ای ــی اف ــواد جمال ج
ــاندن  ــن و شناس ــت و تببی ــالمی اس ــه اس ــرای جامع ب
ــژه  ــارت، به وی ــدان عصمــت و طه ــارف ارزشــمند خان مع

ــد. ــا باش ــه برنامه ه ــرلوحه هم ــد س ــهدا بای سیدالش
وی یــادآور شــد: بــه پــا کــردن مجالــس وعــظ و خطابــه 
ــام  ــدهللا از قی ــدف اباعب ــال ه ــاندن و انتق ــت شناس جه

عاشــورا، توفیــق و ســعادت بزرگــی اســت.
حضــرت  آن  کــرد:  تصریــح  زرین شــهر  شــهردار   
کــرد آغــاز  خــدا  بــرای  را  خــود  قیــام   چــون 

ــان   ــدادگان ایش ــقان و دل ــا عاش ــس از قرن ه ــروز پ ام
بیشــتر می شــوند.

اباعبــدهللا)ع(  شــخصیت  زوایــای  گفــت:  وی 
نیســت؛ وی  غریبانــه  و  مظلومانــه  شــهادت   تنهــا 
 بلکــه حســین بن علی دارای ابعــاد مختلــف شــخصیتی 

ست. ا
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه داد: ام ــی ادام جمال
حرکــت بــا محوریــت والیــت و والیتمــداری و جــدا 
ــی نهضــت  ــن از سیاســت، از محورهــای اصل ــودن دی  نب

و قیام خونین کربال بود.
جامعــه  مشــکالت  از  بســیاری  کــرد:  عنــوان  وی 

ــردن  ــگ ک ــرای کم رن ــمن ب ــالش دش ــأت گرفته از ت نش
درس هــای قیــام عاشوراســت؛ لــذا هیئت هــای مذهبــی 
دسیســه ها  ایــن  خنثی ســازی  در  بزرگــی  رســالت 

ــد. دارن

شهردار زرين شهر در حاشيه ديدار با هیئت های مذهبی زرين شهر:

هیئتهایمذهبی،معارفارزشمندنهضتکربالرادرجامعهتبیینکنند
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در اولیــن روز از هشــتمین مــاه ســال 95 بــا حضــور مدیــران 
شــهری و ناشــران کتــاب، هشــتمین نمایشــگاه »یــار مهربان« 

در ارگ جهان نمــای اصفهــان افتتــاح شــد.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان درآئیــن 
افتتــاح هشــتمین نمایشــگاه یــار مهربــان یکــی از مؤلفه هــای 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــج کتابخوان ــگ را تروی ــاعه فرهن اش
آنچــه در فرهنــگ گذشــتگان بــوده بــا نــگارش منتقــل شــده و 

مــا هــم بایــد بــرای آیندگانمــان بــا نوشــتن کار انتقــال فرهنگ 
و دانــش را انجــام دهیــم. حجت االســام حبیب رضــا ارزانــی 
تصریــح کــرد: یکــی از کارهایــی کــه در ایــران اســامی رونــق 
یافتــه، نمایشــگاه کتــاب اســت و از آن بــه عنــوان مهم تریــن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــرده می ش ــام ب ــی ن ــداد فرهنگ روی
اینکــه بــرای ارتقــای فرهنــگ و تمــدن بهتریــن گزینــه ای کــه 
می توانــد در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع شــود، فرهنــگ کتابخوانی 
اســت، افــزود: کتــاب ابــزاری اســت کــه باعــث ارتقــای 

ــود. ــه می ش ــی در جامع ــی و فرهنگ ــای علم آموزه ه
      شهردانشمحور

در ادامــه ایــن آییــن، شــهردار اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکه 
هشــتمین نمایشــگاه کتــاب یــار مهربــان بــه مــدت یــک هفته 
بــرای عاقه منــدان  آبان مــاه در ارگ جهان نمــا  تــا 6  از 1 
فرهنــگ و مطالعــه برپاســت، گفــت: میــزان مســاعدت ها در 
ایــن نمایشــگاه بــه مــدارس نســبت بــه ســال گذشــته 3 برابر 
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه بــرای هــر مدرســه ابتدایــی 700 
هــزار تومــان و بــرای هــر مدرســه متوســطه 900 هزار تومــان در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
مهــدی جمالی نــژاد گفــت: بــرای نمایشــگاه امســال، 11 

ــارد آن  ــه 3 میلی ــه ک ــاص یافت ــار اختص ــال اعتب ــارد ری میلی
ــای  ــرای بخش ه ــال آن ب ــارد ری ــش ورزش و 8 میلی در بخ
دیگــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی یکــی از شــاخصه های 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــزوده فرهنگ ــور را ارزش اف ــهر دانش مح  ش
ــک  ــی، ی ــاالی فرهنگ ــق ب ــه اف ــیدن ب ــرای رس ــزود: ب و اف
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  در  ســاله   5 برنامــه 
 شــهرداری تدویــن شــده تــا بتوانیــم تمامــی برنامه هــا 
و امکانــات فرهنگــی را در مویرگ هــای شــهر بــه خوبــی 
نشــر دهیــم.وی گفــت: ایــن نمایشــگاه ماننــد ســال گذشــته 
ــه مطالعــه، تقویــت حــوزه  ــا هــدف ترغیــب دانش آمــوزان ب ب
 کتــاب و مطالعــه، تقویــت ســامت و حــوزه تندرســتی 
ــق  ــژه در مناط ــوزان، به وی ــی دانش آم ــرک بدن ــش تح و افزای
ــروم  ــق مح ــه مناط ــه ب ــوردار و توج ــوردار و نیمه برخ  کم برخ
آموزشــی  امکانــات  و  زیرســاخت ها  توزیــع  در  و عدالــت 

ــد.  ــاح ش افتت
سرمایههایاجتماعیمالکتوسعه    

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره 
ــی در کشــورها  ــای اجتماع ــرای بررســی ماک ه ــه ب ــه اینک ب
یکــی از شــاخصه های مهــم، ایجــاد تعــادل در زمینــه ارتباطــات 

اجتماعــی اســت، گفــت: امــروزه هــر چــه ســرمایه های 
ــت آن  ــزان موفقی ــود، می ــتر ش ــور بیش ــک کش ــی ی اجتماع
جامعــه نیــز بیشــتر اســت. محمدحســن قائدی هــا تصریــح 
کــرد: امــروزه کارخانه هــای صنعتــی بــه تنهایــی مــاک 
ــت  ــگ اس ــم و فرهن ــش عل ــن افزای ــتند و ای ــرفت نیس پیش
ــا  ــد. م ــک می کن ــه برخــورداری نزدی ــع را ب ــه ســطح جوام ک
نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، بایــد بــا ترویــج فرهنــگ 
کــردن ســرمایه های  قوی تــر  بــه  مطالعــه  و  کتابخوانــی 

ــم. ــادرت ورزی ــف مب ــای مختل ــی در زمینه ه اجتماع
    تمهیداتیارمهربانبرایمدارساستثنایی

 معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهردار اصفهــان نیــز گفــت: 
نمایشــگاه یــار مهربــان ویــژه مــدارس و دانش آمــوزان اصفهان 
اســت کــه مــدارس بــرای تأمیــن کتــاب مــورد نیــاز خــود بــا 
ارائــه بن هــای خریــد از کتاب هــای ایــن نمایشــگاه و وســایل 
ــی  ــد. عل ــد می کنن ــگاه خری ــن نمایش ــود در ای ــی موج ورزش
قاســم زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره بــرای شــهروندان 
ــزود: در  ــت اف ــده اس ــاظ ش ــز لح ــدی نی ــف 20 درص تخفی
ــه  ــه ب ــا توج ــتثنایی ب ــدارس اس ــرای م ــال ب ــگاه امس نمایش
نــوع معلولیــت، ســه نــوع بســته در نظــر گرفتــه شــده اســت.

درافتتاح نمایشگاه یارمهربان:

برای افزایش سرمایه های اجتماعی، باید کتابخوانی توسعه یابد

برخورد قانونی با نانوایان متخلف شهرکرد

شــهرکرد  شهرســتان  فرمانــدار 
ــف کــه  ــان متخل ــا نانوای گفــت: ب
رعایــت  را  بهداشــتی  ضوابــط 
قانونــی  برخــورد  نمی کننــد 
در  ملک پــور  حمیــد  می شــود. 
نــان  و  آرد  کمیتــه  نشســت 
شهرســتان شــهرکرد اظهــار کــرد: در راســتای بهبــود و افزایــش 
کیفیــت نــان در شــهرکرد بــا نانوایانــی کــه ضوابــط بهداشــتی را 
رعایــت نمی کننــد برخــورد و نانوایــی پلمــب می شــود. فرمانــدار 
شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان اینکــه کیفیــت آرد نیــز با مشــارکت 
شــرکت غلــه افزایــش می یابــد، بیــان کــرد: نحــوه پخــت نــان 
نیــز متفــاوت اســت کــه بــر همیــن اســاس دوره هــای آموزشــی 
ــرای  ــاف ب ــاق اصن ــان و ات ــی نانوای ــا مشــارکت شــرکت تعاون ب

کسانی که تاکنون آموزش ندیده اند برگزار می شود.

 فعالیت 39 مأمور سرشماری 

در شهرستان برخوار
 کارشــناس برنامه ریــزی راهبــردی فرمانــداری 

کیمیای وطن
مهناز طغیانی

ــرح  ــاز ط ــا آغ ــت: ب ــوار گف ــتان برخ شهرس
سرشــماری نفــوس و مســکن 95 بــه صــورت حضــوری امســال 
ــازل  ــه درب من ــوار ب ــور سرشــماری در شهرســتان برخ 39 مأم
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــار بهرام ــد. کامی ــه می کنن ــهروندان مراجع ش
ــماری  ــوار در سرش ــتان برخ ــردم شهرس ــد م ــه 38 درص اینک
دوم  مرحلــه  افــزود:  شــرکت کردنــد،  مســکن  و  نفــوس 
سرشــماری از 28 مهرمــاه آغــاز شــده و مامــوران سرشــماری به 

صورت حضوری، فرآیند سرشماری را انجام می دهند. 
وی اظهــار داشــت: 39 نفــر نیــروی آموزش دیــده برای گــردآوری 
اطاعــات مــورد نیــاز در سرشــماری حضــور شهرســتان برخــوار 
 فعالیــت می کننــد. وی گفــت: توصیــه مــا بــه خانواده هــا 
ــای کار  ــت را مبن ــات درس ــه اطاع ــت ک ــن اس ــران ای  و آمارگی
ــرای  ــم ب ــا و شــاخص مه ــار مبن ــرا آم ــد؛ زی ــرار دهن ــل ق و عم
ــای  ــام کاره ــت: انج ــار داش ــی اظه ــت. بهرام برنامه ریزی هاس
عمرانــی در شهرســتان نیازمنــد آمــار دقیــق جمعیــت و ســایر 
اطاعــات اولیــه اســت و انتظــار مــی رود مامــوران سرشــماری با 
اســتفاده کامــل از دوره هــای آموزشــی و توجیهــی، در بــه دســت 

ــد.  آوردن اطاعــات آمــاری دقیــق از شهرســتان تــاش بکنن
وی بــا اشــاره بــه تصحیــح اطاعــات در سرشــماری اینترنتــی 
گفــت: افــرادی کــه اطاعــات خــود را اشــتباه وارد کردنــد 
ــات  ــه اطاع ــک هفت ــدت ی ــه م ــاه ب ــم آبان م ــد از یک می توانن
اشــتباه خــود را ویرایــش کننــد. بهرامــی بــا بیــان اینکــه 
امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز تأمیــن شــده، تصریــح کــرد: 
اجــرای  صورت گرفتــه، کار  پیش بینی هــای  بــا  امیدواریــم 
ــان برســد. ــه پای ــان مشخص شــده ب طــرح سرشــماری در زم

اخبار کوتاه

 آغاز پروژه کاشیکاری گنبد 

امامزاده یحیی)ع( اردستان
رئیــس اداره اوقاف شهرســتان 
اردســتان گفــت: همزمــان 
ــرت  ــرح بصی ــرای ط ــا اج ب
عاشــورایی در دهــه دوم محرم 
گنبــد  کاشــیکاری  پــروژه 
ــهر  ــی)ع( ش ــزاده یحی امام
شهرســتان  توابــع  از  زواره 
اردســتان نیــز آغــاز شــد. حجت االســام و المســلمین 
بــا پیگیری هــای  افــزود:  ســید علــی طباطبایــی 
اعضــای هیئــت امنــا امامــزاده یحیــی)ع( شــهر زواره 
پــروژه کاشــیکاری گنبــد ایــن امامــزاده بزرگــوار آغــاز 
ــع  ــر مرب ــروژه 400 مت ــن پ شــد. مســاحت اجــرای ای
اســت کــه بــا کاشــی معقــری و اســلیمی انجــام 
ــی نیــز  می شــود. مــدت اجــرای ایــن عملیــات عمران
3 مــاه خواهــد بــود و هزینــه اجــرای ایــن پــروژه نیــز 
ــک  ــق کم ــه از طری ــده ک ــرآورد ش ــال ب ــارد ری 3 میلی

خیران تأمین می شود.

  عملیات احداث استخر آب کشاورزی 

در موقوفات بن رود
مســئول نمایندگــی اوقــاف بــن رود گفــت: در راســتای 
تأمیــن آب کشــاورزی اراضــی موقوفــه حــاج عزیزالــه 
ورزنــه در شهرســتان بــن رود، عملیــات احداث اســتخر 
ــزود: در  ــر اف ــین اکب ــد. حس ــاز ش ــی آغ ــن اراض ای
همیــن راســتا، عملیــات گودبــرداری و ســاخت اســتخر 
ــه  ــه ورزن ــاج عزیزال ــه ح ــی موقوف ــذاری اراض و لوله گ
ــه از  ــه 3 حب ــره ک ــه ک ــروف ب ــی مع ــع در صحرای واق
ــت.  ــده اس ــاز ش ــد، آغ ــه می باش ــه آن موقوف 72 حب
وی افــزود: ایــن اســتخر در زمینــی بــه مســاحت 120 
هــزار متــر مربــع و عمــق 15 متــر مربــع بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر 1 میلیــارد ریــال احــداث می شــود کــه اعتبــار 
ایــن پــروژه عمرانــی از محــل اجاره بهــای مســتاجران 
ــه دولتــی تأمیــن می شــود. موقوفــه و همچنیــن یاران

 کارگروه ثبتی در خوانسار
سرپرســت اداره اوقــاف شهرســتان خوانســار گفــت: 
کارگــروه ثبتــی و حقوقــی موقوفات شهرســتان خوانســار 
در بیــت آیــت هللا ابــن رضــا تشــکیل شــد. حســن عمادی 
ــکات  ــی مش ــتای بررس ــت در راس ــن نشس ــزود: ای  اف
ــژه  ــات، به وی ــه موقوف ــوط ب ــناد مرب ــذ اس ــع اخ و موان
مســاجد و حســینیه ها تشــکیل شــد و راهکارهــای ثبــت 

ــه شــد. موقوفــات ایــن شهرســتان ارائ

اخبار کوتاه وقف

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکیمیای وطن

معــاون فرهنگــی دانشــگاه کاشــان گفــت: برنامه هــای 
نشــاط  روحیــه  دانشــگاه موجــب  در محیــط   فرهنگــی 

اســـتعدادهای  ارتقـــای  و  شـــادابی  و 
حســین  دکتــر  می شــود.  دانشــجویان 
ســتار در اولیــن نشســت شــورای فرهنگــی 
بــه  جــاری  ســال  در  دانشــگاه کاشــان 
ــت  ــای معاون ــدی فعالیت ه ــد 15 درص رش
فرهنگــی ایــن دانشــگاه در ســال تحصیلــی 
95-94 نســبت بــه ســال تحصیلــی پیــش 

ــال 94-95، 753  ــت: در س ــار داش ــرد و اظه ــاره ک از آن اش
ــداد در  ــن تع ــه ای ــده ک ــرا ش ــی اج ــه فرهنگ ــوان برنام عن
ســال تحصیلــی 94-93، 653 عنــوان فعالیــت بــوده اســت. 
وی بــه رشــد 22 درصــدی فعالیــت انجمن هــای علمــی 
دانشــگاه نســبت بــه دو ســال گذشــته اشــاره کــرد و افــزود: 

ــته 166  ــی گذش ــال تحصیل ــز س ــی نی ــای فرهنگ در کانون ه
عنــوان فعالیــت اجــرا شــده کــه فعالیت هــا، نســبت بــه 129 
عنــوان فعالیــت دو ســال قبــل رشــد جالــب توجهــی داشــته 
ــار کــرد: 44 درصــد از فعالیت هــای  ــر ســتار اظه اســت. دکت
مجموعــه  معاونــت از لحــاظ موضوعــی در زمینــه  
درصــد   20 اجتماعــی،  و  فرهنگــی  مســائل 
ــی در  ــی و مابق ــی و مذهب ــات دین ــا موضوع ب
ــوده  ــی ب ــی و سیاس ــی، آموزش ــای علم زمینه ه
فرهنگــی  برنامه هــای  ارتقــای  وی   اســت. 
ــی دانشــجویان  ــرای رشــد و بالندگ ــی را ب و دین
خواســتار شــد و گفــت: اگــر در کار فرهنگــی 
کوتاهــی کنیــم دانشــگاه آســیب خواهــد دیــد. حجت االســام 
روحانــی برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی متنــوع و شــاد بــرای 
دانشــجویان را بــه مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه گوشــزد کــرد 
و افــزود: برنامه هــا در فضــای دانشــگاه بایــد جاذبــه داشــته 

و ســودمند باشــد.

معاونفرهنگیدانشگاهکاشان:

برنامه های فرهنگی، زمینه ساز نشاط و ارتقای خالقیت دانشجویان است
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــا خودروهــای آالینــده و دارای نقــص  ــه تشــدید برخــورد ب ب
ــر داد.  ــودروی دودزا خب ــزار خ ــاک 16 ه ــط پ ــی از ضب فن
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

اصفهــان، ســرهنگ حســین حســین زاده 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه همیشــه در 
ایــن روزهــا بــا موضــوع آلودگــی و وارونگــی 
ــت  ــن جه ــه همی ــتیم، ب ــه رو هس ــوا روب ه
ــا  ــه شــدت ب فرماندهــی انتظامــی اســتان ب
خودروهــای آالینــده و دارای نقــص فنــی 

برخــورد می کنــد. 
وی افــزود: در همیــن راســتا، مامــوران پلیــس راهــور اســتان، 
طــی یــک مــاه گذشــته نزدیــک بــه 16 هــزار خــودروی دودزا 
شــامل خودروهــای عمومــی و شــخصی و دســتگاه های 
ــه  ــا را ب ــاک، آن ه ــط پ ــس از ضب ــایی و پ ــی را شناس دولت
تعمیــرگاه معرفــی کردنــد. جانشــین فرمانــده انتظامــی 

ــا  ــاک آن ه ــه پ ــی ک ــه داد: خودروهای ــان ادام اســتان اصفه
ضبــط شــده و پــاک موقــت بــه آن هــا داده می شــود، تنهــا 
48 ســاعت فرصــت دارنــد تــا نســبت بــه رفع نقــص و معایب 
ــردد  ــن صــورت از ت ــر ای ــد؛ در غی ــدام کنن خــودروی خــود اق
ــل  ــه عم ــری ب ــهر جلوگی ــطح ش ــا در س آن ه
می آیــد. حســین زاده بــا بیــان اینکــه در طــرح 
نیــروی انتظامــی هیــچ اغماضــی بــرای برخورد 
ــت:  ــدارد، گف ــود ن ــی وج ــای دولت ــا خودروه ب
یکــی از مشــکات اســتان، وجــود خودروهــای 
دارای نقــص فنــی دســتگاه های دولتــی اســت 
کــه بایــد بــرای رفــع معایــب خودروهــای خــود 
اقــدام کننــد. وی گفــت: از شــهروندان می خواهیــم کــه اگــر 
ــت  ــرای رعای ــت، ب ــی اس ــص فن ــا دارای نق ــودروی آن ه خ
ــه کاهــش آلودگــی هــوا  حــال دیگــر شــهروندان و کمــک ب
ــد  ــای ســطح شــهر ببرن ــی از تعمیرگاه ه ــه یک ــا آن را ب  حتم

و برای رفع نقص فنی آن اقدام کنند.

دادنامه
پرونده: 9409980352401063 شماره  تنظیم: 1395/7/6 شماره  تاریخ   9509970352401148 : دادنامه  شماره 
آقای محمود یوسفی  با وکالت  احمد  آقای سید مهدی موسوی فرزند سید   : : 941164خواهان  بایگانی شعبه 
فرزند مصطفی به نشانی- ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز طبقه چهارم واحد 28خوانده : آقای مجتبی 
بابت سند عادی 2- مطالبه خسارت  : 1- مطالبه وجه  المکان خواسته  به نشانی مجهول  صفری فرزند پرویز 
وکالت  به  یوسفی  محمود  آقای  دعوی  در خصوص    : دادگاه  رای  دادرسی    مطالبه خسارت  تادیه 3-  تاخیر 
مطالبه  بخواسته  پرویز  فرزند  صفری  مجتبی  آقای  بطرفیت  احمد  سید  فرزند  موسوی  مهدی  سید  آقای  از 
91/10/11 و خسارت  تاریخ  از وجه سند عادی  ریال قسمتی  و دویست هزار  میلیون  و هفتاد  میلیارد  مبلغ یک 
دعوا که حاکی  عادی مستند  و ماحظه سند  تقدیمی خواهان  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
از اقرار خوانده به مدیونیت خویش می باشد. و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی حضور 
نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا دادگاه مستندًا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین 
و  میلیون  هفتاد  و  میلیارد  یک  مبلغ  پرداخت  را  خوانده  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
می  محکوم  خواهان  در حق  دادرسی  بابت خسارت  ریال   59760800 و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  دویست 
نماید. همچنین خوانده مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی از تقدیم دادخواست 
قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  پرداخت  به  محکوم  وصول  لغایت   94/10/19
استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  و  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در   واخواهی 

می باشد./
21948/ م الف   -   رییس شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان علی رئیسی

دادنامه
شماره دادنامه :9509970353201066 تاریخ تنظیم : 1395/7/17 شماره پرونده : 9409983635601098 شماره 
بایگانی: 950611 پرونده کاسه 9409983635601098 شعبه 106 دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی شهید بهشتی 
شهر اصفهان )106 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970353201066 شاکی : آقای امیر حسین چنگیز فرزند 
اکبر با وکالت خانم مریم معینی امام قیسی فرزند شکراله به نشانی زرین شهر خیابان کاشانی روبه روی دادگستری 
دفتر وکالت آقای مهدی کریمیان و خانم اعظم نوایی قهجاورستانی فرزند حسین به نشانی اصفهان هتل پل چهارباغ 
باال مجتمع کوثر طبقه 4 واحد 602 فاز یک متهم : خانم مریم پناهی درچه فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان 
اتهام: صدور چک با محل  رای دادگاه : در خصوص اتهام مریم پناهی درچه فرزند ابراهیم دائر بر صدور چک با 
محل به شماره 345874 بانک رفاه کارگران شعبه عسلویه اصفهان به مبلغ یکصدو پنجاه و هشت میلیون ریال 
موضوع شکایت امیر حسین چنگیز فرزند اکبر باوکالت خانم ها اعظم نوایی و مریم معینی این دادگاه با توجه به 
تحقیقات معموله ، شکایت شاکی، گواهینامه عدم پرداخت چک موصوف صادره از بانک محال و اینکه متهم علیرغم 
اباغ قانونی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و دفاعی ارائه ننموده است و توجهًا به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندًا به مواد 3 و 7 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال 
از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 
 در همین شعبه و مجددًا ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد./
21957/م الف   -   محسن الهی نژاد – رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970353201050 تاریخ تنظیم : 1395/7/11 شماره پرونده : 9409980364701352 شماره 
 106( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   106 شعبه  پرونده کاسه 9409980364701352  شعبه: 950023  بایگانی 
جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970353201050  شاکی : آقای میثم رئیسی چهرازی به نشانی فاورجان 
خیابان کمربندی بلوار دانشگاه کوچه توحید یا امام حسین متهم : آقای امیر هوشمند به نشانی مجهوا المکان 
اتهام: ضرب و جرح عمدی  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امیرهوشمند دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
نسبت به آقای میثم رئیسی چهرازی فرزند علی قلی در مورخ 94/7/2 در شهر اصفهان ، این دادگاه با توجه به 
تحقیقات معموله ، شکایت شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، صورتجلسه تحقیق محلی از سوی مامورین انتظامی 
و اینکه متهم علیرغم االغ قانونی و نشر آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه 
ای نیز ارسال ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره از داسرای عمومی و انقاب اصفهان لذا بزه انتسابی 
به  اسامی مصوب 1392 حکم  مجازات  قانون  و 715  و 714  و 709  مواد 559  به  مستندًا  و  دانسته  محرز  را 
محکومیت متهم به پرداخت یک صدم دیه کامله و ده و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی کتف راست و کبودی و 
تورم سمت راست صورت و حارصه الله گوش چپ و شکستگی دندان قدامی در حق میثم رئیسی چهرازی صادر 
 و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن قطعی 

می باشد./ ص -
21958/م الف   -  رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان- محسن الهی نژاد

دادنامه
شماره دادنامه :9509970353402429 تاریخ تنظیم : 1395/3/25 شماره پرونده: 9409980359500950 شماره 
بایگانی شعبه : 941804 پرونده کاسه 9409980359500950 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره    شاکی : خانم فریبا کریمی فرزند خسرو به نشانی شهرستان اصفهان خانه اصفهان 
فلکه مرکزی مجتمع گلها بلوک 2 پاک 214 متهم : آقای فرهاد کشاورزی فرزند افراسیاب به نشانی مجهول المکان 
اتهام : کاهبرداری   گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 
بصدور رای می نماید. رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای فرهاد کشاورز فرزند افراسیاب دائر بر کاهبرداری از خانم 

فریبا کریمی به میزان دویست و بیست و دو میلیون ریال موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و 
انقاب اصفهان از توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات گواهان در مرحله تحقیق و تحقیقات به عمل 
آمده و متواری بودن متهم و عدم ایراد دفاعی از طرف متهم و سایر قرائن و امارات وجود در پرونده بزه انتسابی 
به نامبرده محرز است و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری متهم 
موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و بیست و دو میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت و رد مبلغ مذکور در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد./ پ-
 21885/ م الف   -   رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان علی دویستی

دادنامه
   950482،  950483 : بایگانی شعبه  : 1395/7/7 شماره  تنظیم  تاریخ   9509970353801060  : دادنامه  شماره 
شماره پرونده ها: 9509980365600644 و 9509980365600643   پرونده های کاسه 9509980365600644 
شماره  نهایی  تصمیم  جزایی(   112( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   112 شعبه   9509980365600643 و 
9509970353801060   شکات : 1- خانم سارا بابائی فردوطن فرزند رضا به نشانی اصفهان- اصفهان- ملک شهر- 
خیابان انقاب اسامی- کوچه کاج- ساختمان مهتاب 2 واحد7، 2-آقای رضا بابائی فردوطن فرزند محرمعلی به 
نشانی اصفهان- اصفهان- ملک شهر- خیابان انقاب اسامی- کوچه کاج- ساختمان مهتاب 2 واحد7   متهم 
: آقای احمد رضا صادقیان به نشانی مجهول المکان   اتهام ها : توهین – تهدید و ایجاد مزاحمت از طریق تلفن   
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.   رای دادگاه : در 
خصوص اتهامات آقای احمدرضا صادقیان فرزند حسینعلی 44 ساله فعًا مجهول المکان دایر بر توهین و تهدید 
پیامک های  به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و ماحظه متن  ، نظر  تلفن  از طریق  ایجاد مزاحمت  و 
اتهامات انتسابی را محرز و مسلم دانسته  ارسال شده از سوی متهم و استعام صورت گرفته از اداره مخابرات 
و در خصوص توهین مستندًا به ماده 608 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل 74 ضربه شاق تعزیری صادر و اعام می نماید و در خصوص تهدید نیز مستندًا به ماده 669 مذکور 
از  ایجاد مزاحمت  و در خصوص  نماید  اعام می  و  به تحمل 74 ضربه شاق صادر  بر محکومیت متهم  حکم 
طریق تلفن نیز مستندًا به ماده ی 641 قانون فوق حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
صادر و اعام می نماید الزم به ذکر است با لحاظ ماده ی 134 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 فقط 
 مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه

 می باشد./ک-
21954/ م الف   -  توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
: 1395/5/30 شماره پرونده :9509980350100325 شماره  تنظیم  تاریخ   9509970350100870 : شماره دادنامه 
بایگانی شعبه : 950408   خواهان : آقای سید محمد سمن بوی فرزند سیدرضا با وکالت آقای محمدرضا شریفی 
فرزند نصراله به نشانی اصفهان – خیابان شریعتی غربی نبش کوچه آفاق )شماره 11( مجتمع تجاری اداری رامتین 
3 طبقه اول واحد1   خوانده: خانم مریم رضوانی اردستانی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان   خواسته : 
دستور فروش ملک مشاع   دادگاه با بررسی محتویات پرونده ماحظه درخواست خواهان و مستندات پیوست با 
اعام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور فروش می نماید.   دستور فروش   در خصوص درخواست 
خواهان سید محمد سمن بوی فرزند سید رضا با وکالت آقای محمدرضا شریفی بطرفیت خوانده مریم رضوانی 
بخواسته صدور دستور فروش رقبه مشاعی با پاک ثبتی 1056/15177/3517 بخش 5 به شرح درخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ماحظه درخواست متقاضی و مستندات پیوست و رونوشت مصدق رای غیر 
قابل افراز شماره 94/447045 مورخ 94/12/19 و پاسخ استعام شماره 1450/721-95/5/17 دفتر کل دادگستری 
ارکان و شرایط درخواست مشارالیه  بودن  احراز مالکیت مشاعی خواهان و فراهم  از  شهرستان اصفهان و پس 
مستندًا به ماده 4 قانون افراز و فروش اماک مشاع مصوب 22/8/1357 و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی قانون 
مزبور دستور فروش رقبه مختلف فیه توسط دایره اجرای احکام مدنی صادر و اعام میگردد تا مدیر اجرا نسبت به 
فروش ملک وفق موازین قانون اجرای احکام مدنی در باب فروش اموال غیر منقول اقدام و وجوه حاصل از فروش 
 پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و پس از اخذ دستور از دادگاه بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم گردد دستور

 قطعی است./
21939/ م الف   -  داود مومن زاده دادرس شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه : 9409970352401703 تاریخ تنظیم : 1394/10/16 شماره پرونده : 9409980352400221 شماره 
بایگانی شعبه : 940251   خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم بنت الهدا کیان ارثی فرزند هوشنگ و آقای امیر 
توکلی فرزند حسن همگی به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- چهارراه توحید- ساختمان بهسامان- 
طبقه دوم واحد7- کدپستی 8173794591   خواندگان : 1-آقای امید پاسبان فرزند موسی الرضا 2-آقای مهدی 
دولت خواه فرزند حسین 3- خانم آسیه دولت خواه فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک   دادگاه با اعام ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه   : در خصوص دعوای امیر توکلی و خانم بنت الهدی 
کیان ارثی به وکالت از بانک مهر اقتصاد بطرفیت 1- آسیه دولت خواه فرزند حسین 2-آقای مهدی دولت خواه 
فرزند حسین 3- آقای امید پاسبان فرزند موسی الرضا بخواسته مطالبه یکصد و نوزده میلیون و سی هزار ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 768/187060 به سر رسید 93/8/19 نظر به ماحظه تصویر چک و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم اباغ 
اخطاریه و استحضار از دعوی در جلسه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مستندًا به مواد 310 و 313 

و 314 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و نوزده میلیون و سی هزار ریال بابت اصل خواسته و متناصفًا به پرداخت 
8007620 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است 
خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی و از تاریخ سر رسید لغایت وصول محکوم به احتساب 
و متساویًا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
 قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان

 می باشد.
21951/م الف   -  رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –علی رئیسی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509976839200647 تاریخ تنظیم : 1395/6/13 شماره پرونده: 9509986839200157 شماره 
بایگانی شعبه: 950168   خواهان: 1- آقای غامحسین عظیمی فریدنی فرزند محمود به نشانی اصفهان – خیابان 
توحید شرقی- خیابان پارس- مجتمع نیلوفر- طبقه 4- شماره 16 – کدپستی 8179995179   خواندگان : 1-آقای 
سلمان کوهی اصفهانی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان 2- آقای پیمان اسماعیلی فرزند محمد به نشانی 
مجهول المکان   خواسته ها: 1- اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی(   

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.   رای دادگاه
در خصوص اعتراض شخص ثالث غامحسین عظیمی فریدنی نسبت به تامین و توقیف یک دستگاه آپارتمان 
و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادگاه   ، تقدیمی  دادخواست  به شرح  ثبتی 2250/25236 بخش 6  به پاک 
ماحظه دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و رونوشت مصدق بیع نامه های ابزاری که اصالت آن مصون 
از ایراد و تعریض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطان آن اقامه نگردیده و داللت بر وقوع بیع نسبت به مال مدعی 
قبول  و  ایجاب  به محض  بوده که  تملیکی  عقد  ایران  و حقوق  امامیه  فقه  در  بیع  عقد  اینکه  به  نظر  و  دارد  به 
وقوع  اصل  در  تاثیری  آن  یا عدم  انتقال سند رسمی  قبیل  از  تشریفاتی  و  منتقل می گردد  به خریدار  مالکیت 
مالکیت  تامین  از  قبل  تعرفه  و موادی گواهی گواه  استنادی  نامه  بیع  به  توجه  با  فیه  ما نحن  ندارد که در  عقد 
به معترض ثالث منتقل گردیده که با این فرض خوانده مالکیتی نداشته تا خواهان نسبت به توقیف آن اقدام 
نماید مضافًا این که اصل مال و اسناد مالکیت آن در ید معترض ثالث و وکالت نامه رسمی 95/12/26-11808 
دفتر اسناد رسمی شماره 220 همگی داللت بر صدق ادعای وی دارد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به 
ایراد و دفاع موثر و موجه اعتراض معترض ثالث را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 194 و 198  عدم 
از مال معترض عنه صادر و  توقیف  بر رفع  احکام مدنی حکم  اجرای  قانون  آئین دادرسی مدنی و 147  قانون 
 اعام می دارد. راس صادره ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان

 می باشد/. 
21937/ م الف   -   داود مومن زاده- دادرسی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
 9509980350700011  : پرونده  شماره   1395/6/28 تنظیم:  تاریخ   9509970350701093 دادنامه:  شماره 
عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  9509980350700011 شعبه 7  پرونده کاسه     950011 بایگانی شعبه:  شماره 
 -2 احمد  فرزند  بخیر  عاقبت  زهرا  1-خانم  ها:  خواهان  شماره 9509970350701093    نهایی  تصمیم  اصفهان 
آقای اصغر عاقبت بخیر فرزند احمد 4- خانم صدیقه عاقبت بخیر فرزند احمد 5- خانم فاطمه عاقبت بخیر 
فرزند احمد 6- آقای محمد عاقبت بخیر فرزند احمد 7- خانم زهره عاقبت بخیر فرزند احمد 8- خانم اختر 
کانترهرندی فرزند یداله با وکالت آقای سید حسین حسینی کسنویه فرزند سید ابوالقاسم به نشانی اصفهان 
ابوالقاسم  با تلفن همراه 09131062987   خواندگان : 1- آقای  –خیابان نیکبخت – ماکان 5 طبقه 4 واحد41 
الزام   : المکان   خواسته  مجهول  نشانی  به  فرزند محمود همگی  نژاد  رشادی  خانم کوکب سلطان  کمشه 2- 
 به فک رهن   دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
کاهشه  اختر  بخیر-  عاقبت  حسین  از  وکالت  به  حسینی  حسین  سید  خواسته  دادگاه  رای  نماید.    می 
نژاد و  بطرفیت 1- کوکب سلطان رشادی  بخیر  هرندی-  فاطمه- زهرا- زهره- صدیقه-اصغر و محمد عاقبت 
ایداع وجه مورد  با  از پاک ثبتی 2075 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان  الزام به فک رهن  ابولقاسم کمشه   -2
رهن به حساب صندوق دادگستری است دادگاه اواًل نظر به اینکه مرتهن خوانده ردیف اول بوده و در سند رهنی 
به لحاظ عدم توجه  نام خوانده همان در سند زاید است در خصوص خوانده ردیف دوم  هم صراحتا قید شده 
دعوا به او باستناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر میکند ثانیًا نسبت 
با توجه به تصویر مصدق رونوشت سند رهنی شماره 10123-16/1330/11 دفترخانه اسناد  به خوانده ردیف اول 
حقوقی  اول  شعبه   91/1/23-262/9 شماره  وراثت  حصر  مصدق گواهی  تصویر  و  اصفهان   25 شماره  رسمی 
از مرحوم احمد که مدیون سند رهنی فوق  از وراثت خواهان ها  حصر وراثت شورای حل اختاف برخوار حاکی 
است پاسخ استعام از اداره ثبت اسناد و اماک موید مالکیت مورث خواهان ها بر ملک یاد شده و ایداع مبلغ 
را  خواهان  اصفهان خواسته  دادگستری  به حساب سپرده  فیش شماره 95/5/31-406083  موضوع سند طی 
اسناد رسمی شماره  در دفتر  به حضور  قانون مدنی خوانده مذکور  و 790  به مواد 783  و مستندًا  ثابت میداند 
25 اصفهان یا هر یک از دفاتر اسناد رسمی و فک رهن از پاک موصوف محکوم می گردد رای صادر شده در 
مورد محکومیت غیابی و ظرف 20 روز از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای این مهلت ظرف 20 روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد دعوا ظرف 20 روز از اباغ قابل تجدیدنظر

خواهی است./ر –
21942/ م الف  - دادرسی شعبه 7 عمومی حقوقی اصفهان- هادی وطن خواه

دادنامه
شماره   9309980360000298 پرونده:  شماره   1395/4/14: تنظیم  تاریخ   9509970370200318 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 930136   پرونده کاسه 9309980360000298 شعبه 3دادگاه کیفری یک شهر اصفهان )18 کیفری 

استان سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970370200318   شاکی: محمدرضا و متین صابری فرزند محمدرضا با 
وکالت آقای محمود پریسوز فرزند بهمن به نشانی اصفهان ملک شهر خیابان شهید مطهری بعد از بانک ملی تبش 
کوچه 19 طبقه فوقانی  متهمین : 1-آقای وحید سلطان محمدی فرزند اردشیر با وکالت آقای نجفقلی فرامرزی 
فرزند امیر قلی به نشانی مجهول المکان و آقای مسیح بیات فرزند نصرت اله به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
رضا قدیری با وکالت آقای محسن نساجی محمدآبادی فرزند علی به نشانی مجهول المکان و آقای حمیدرضا 

مسائلی فرزند قدیر علی به نشانی مجهول المکان  اتهام ها: 1- لواط به عنف 2- تهدید با چاقو   رای دادگاه :
در خصوص شکایت آقای محمدرضا صابری چادگانی فرزند رضا والیتًا از سوی فرزندش بنام متین صابری چادگانی 
)که متولد 1379/12/6 بوده است( علیه آقایان رضا قدیری)معروف به رضا شهرضایی( با وکالت آقای محسن 
نساجی و دائر بر لواط به عنف و تهدید با چاقو 2- وحید سلطانی محمدی فرزند جهان شیر و با وکالت  آقای مسیح 
بیات و دائر به لواط به عنف دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده نسبت به متهم 
ردیف دوم آقای وحید سلطان محمدی صرفنظر از اینکه شاکی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دلیلی ارائه ننموده 
است و نیز صرفنظر از اعام رضایت وی )شاکی( از متهم ردیف دوم به رضایتنامه شماره 26944-94/10/5دفتر 
اسناد رسمی 385 اصفهان که در رضایتنامه که به شماره 1128-941-94/10/5 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده 
گردیده آمده که ... شکایت مطروحه از آقای وحید سلطانی محمدی ناشی از اشتباه و سوء تفاهم در معرفی متهم 
بوده نظر به انکار شدید متهم و به لحاظ فقد ادله اثباتی الزم و کافی شرعی و قانونی مستندًا به اصل 37 قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران و اقتضاء اصل برائت حکم بر برائت متهم ردیف دوم آقای وحید سلطانی محمدی 
را صادر و اعام می گردد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول و نسبت به تهدید با چاقو نظر به محتویات پرونده 
شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی پیوستی در پرونده و متواری بودن متهم و شرح قرار 
مجرمیت و کیفرخواست صادره پیوستی اتهام تهدید با چاقو را ثابت و محرز دانسته مستندًا به ماده 617 قانون 
مجازات اسامی تعزیرات متهم آقای رضا قدیری را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری 
محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف اول )آقای رضا قدیری( دائر بر لواط بعنف نظر به متواری بودن 
وی و اینکه جنبه حق الهی داشته و امکان صدور رای غیابی وجود ندارد تا حضور و دستگیری متهم مفتوح به 
 رسیدگی می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 

می باشد.ط –
محمدی   محمد   : رئیس  اصفهان  استان  یک  کیفری  دادگاه  سوم  الف-شعبه   21933/م 

مستشار: اکبر ذبیحی
دادنامه

کاسه پرونده : 203/95 شماره دادنامه 648-95/6/21   مرجع رسیدگی : شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان  
خواهان : آقای عباس شریف زاده فرزند محمد نشانی: اصفهان خیابان جابر انصاری – خیابان پنج آذر کوی ویلدا 
پاک 97   خوانده : آقای علی باقری فرزند محمد نشانی مجهول امکان   خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:  رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست آقای 
عباس شریف زاده به طرفیت علی باقری بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
509600 مورخ 94/10/30 عهده بانک ملی امام خمینی شاه زند به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه  خوانده با اباغ ماده 73 نشر آگهی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابزاری خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابزاری نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 215 ،310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/040/000 به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 
 در این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 21925/م الف  -  قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف
دادنامه

کاسه پرونده :62/95 شماره دادنامه :709-95/6/28  مرجع رسیدگی : شعبه 46ح شورای حل اختاف اصفهان- 
بهارستان   خواهان سیما حسینی نشانی: اصفهان خیابان مهر کوچه شهید ترکان بن بست یاس پاک 42 طبقه 
دوم   خوانده : شیرین کرد فروشانی نشانی مجهول امکان   خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه دو فقره 
سفته به شماره های 041355 و 771213 به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه   گردشکار : با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:   رای شورا   در خصوص دعوی سیما حسینی به طرفیت شیرین کرد 
فروشانی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 2 فقره سفته مدرکیه به 
شماره خزانه داری کل 771213 و 041355 به مبلغ 30/000/000 ریال و اینکه خوانده  با اطاع 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 دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندًا به مواد 307 
و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آدم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/060/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 
از زمان تقدیم دادخواست 95/1/23 در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان

 می باشد. 
21932/ م الف   -   دفتر شعبه 46 مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

در شهر

 ضبط پالک 16 هزار خودروی دودزا 

در اصفهان
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حتما بخوانید!
پیمان معادی به سریال »ماه تی تی« پیوست

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــزاده  ــدرام علی ــی پ ــه کارگردان ــالی و دروغ ب ــم خشکس فیل
ایــن روزهــا همزمــان بــا ســینماهای کشــور در ســینما قدس 

اصفهــان بــر روی پــرده اســت.
     خالصه داستان

ــود.  ــروع می ش ــد ش ــد امی ــن تول ــا جش ــم ب ــتان فیل داس
ــراه آرش  ــه هم ــرش »آال« ب ــد« و همس ــه »امی ــی ک  جای
بــرادر آال در مهمانــی حضــور دارنــد. »میتــرا«، همســر قبلــی 
ــد  ــک امی ــه کم ــد ب ــد و می گوی ــگ می زن ــه او زن ــد ب امی
احتیــاج دارد. امیــد بــا میتــرا قــرار مالقــات می گــذارد و ... .

     تحلیل
ــک زن  ــران کوچ ــک بح ــالی و دروغ از ی ــوع خشکس  موض
و شــوهری آغــاز می شــود و بــه یــک بحــران جــدی تبدیــل 
ــم و قصــه  دور از ذهــن نیســت؛  ــی فیل می شــود. طــرح کل
فیلمســاز بــه دنبــال موضــوع روز جامعــه رفتــه اســت. تأثیــر 
دروغ بــر روابــط خانــواده، کنــش  بیــن شــخصیت های فیلــم 
ــه وجــود  ــر شــنیدن دروغ، واکنش عجیــب آن هــا و ب در براب
ــی رابطه هــا می شــود، کلیــت  آمــدن شــک کــه باعــث ویران
فیلــم خشکســالی و دروغ را شــکل می دهــد. از همیــن 
ــد  ــت می کن ــتی را روای ــه  سرراس ــم، قص ــی فیل ــث وقت حی

ــا آن همــراه می شــود.  مخاطــب هــم ب
آغــاز فیلــم و نــوع روایــت داســتان اگرچــه در چند ســکانس 
کمــی آشــفته بــه نظــر می رســد، امــا همیــن روایــت باعــث 

می شــود شــخصیت ها و روابط هایشــان شــکل بگیرنــد. 
ــارغ  ــم ف ــت و فیل ــند اس ــالی و دروغ مخاطب پس خشکس
از هرنــگاه روشــنفکرانه و بــه دور از تفکــر بــه افــراد متوســط 
ــث  ــه باع ــی قص ــت غیرخط ــوع روای ــردازد. ن ــه می پ جامع
شــده مخاطــب بــا فیلــم همــراه شــود؛ چــرا کــه خشکســالی 
ــا  ــه مطمئن ــی رود ک ــش م ــات درســتی پی ــا اطالع و دروغ ب
ــه  ــت ک ــتاندارد اس ــت و اس ــه درس ــل فیلمنام ــه دلی ــن ب ای
ــد و اوج  ــی کن ــخصیت ها را معرف ــد ش ــه بای ــد چگون  می دان

و فرودهــای فیلــم را بــرای کارگــردان و مخاطبــش مشــخص 
. کند

ــه  ــودن فیلمنام ــخت ب ــود س ــا وج ــم ب ــزاده ه ــدرام علی  پ
توانســته بــه خوبــی فیلمــی بــرای مخاطــب خــاص و عــام 
ــن های  ــزان س ــا می ــده ب ــی دکوپاژش ــازد. فیلم ــینما بس س
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــران ک ــت بازیگ ــاب درس ــم و انتخ منظ
ــازی کنترل شــده ای  ــزار اســت کــه توانســته ب محمدرضــا گل
را در ایــن فیلــم بــه نمایــش بگــذارد. علــی ســرابی و آیــدا 

ــن  ــم در همی ــالی و دروغ ه ــش خشکس ــی در نمای کیخای
ــان  ــم نش ــم ه ــن فیل ــیدند. در ای ــوش درخش ــا خ نقش ه
 دادنــد کــه فرمــت ســینما را بــه خوبــی می شناســند 
ــراق  ــدون اغ ــرا را ب ــد و میت ــای امی ــته اند نقش ه و توانس

ــد. ــازی کنن ــری ب تئات
     عوامل فیلم

ــردان  ــاور کارگ ــنده، مش ــزاده/ نویس ــدرام علی ــردان: پ کارگ
بازیگــردان: محمــد یعقوبــی/ تهیه کننــده: ســیدغالمرضا 
موســوی/ دســتیار تهیه کننــده: نگیــن موســوی/ مدیــر 
ــی  ــم موالی ــن: میث ــری/ تدوی ــدی جعف ــرداری: مه فیلمب
ابوالصــدق/ طــراح  ترکیــب صــدا: حســین  و  طراحــی 
صحنــه  طــراح  امیــدواری/  ایمــان   چهره پــردازی: 
محمــود  صدابــردار:  میرزاجانــی/  جهانگیــر  لبــاس:  و 
ــدارکات:  ــر ت ــی/ مدی ــم معراج ــد: میث ــر تولی ــند مدی خرس
ــز:  ــادی/ دســتیار اول کارگــردان و برنامه ری حســین فیض آب
علیرضــا شــمس شــریفی/ دســتیار دوم کارگــردان: یوســف 
ــه: زهــرا تحقیقــی/ عــکاس:  وجدان دوســت/ منشــی صحن
یوســف عبدالرضایــی/ مشــاور رســانه ای: احســان ظلی پــور

     بازیگران
ــدا  ــرابی، آی ــی س ــی، عل ــگاه آهنگران ــزار، پ ــا گل محمدرض
خاطــره  بنــی آدم،  مــارال  محرابــی،  مهــدی  کیخایــی، 
ــا راد ــدی حســینی نیا، ســمانه اســماعیلی، نیم  اســدی، مه

فرشــاد میرزایــی، افشــین اخالقــی، آیلیــن کیخایــی، زهــرا 
مصطفــوی، ابوالقاســم کرامتــی، صــدف فانــی.

- فیلــم »فروشــنده« ســاخته اصغــر فرهــادی، جایــزه 
فیلــم  بین المللــی  داوران جشــنواره  هیئــت  ویــژه 

ــرد. ــود ک ــکا را از آن خ ــور آمری ــیکاگو در کش ش
- در یــک اتفــاق بی ســابقه دوربیــن برنامــه »هفــت« 
بــه اشــتباه اســتودیوی برنامــه را در حالــی نشــان داد 
کــه منتقــد برنامــه، ســیگار و زیرســیگاری بــه دســت 

بــود.
بــه  »شــعله ور«  ســینمایی  فیلــم  فیلمبــرداری   -
تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی و بــه کارگردانــی 
ــری  ــه گذشــته در ســکوت خب ــه، هفت ــد نعمت ال حمی
ــن  ــت »امی ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــاز ش ــرج آغ در ک
حیایــی« بــه همــراه پســر خــود »دارا حیایــی« در ایــن 
ــه زودی  ــد و ب ــش می کن ــای نق ــینمایی ایف ــم س فیل
ــد  ــه خواهن ــروژه اضاف ــن پ ــه ای ــدی ب ــران جدی بازیگ

شــد.
- نفیســه روشــن از اولیــن تجربــه  تئاتری اش کــه قرار 
ــرود، ســخن  ــه ب ــه صحن ــاالر »ســنگلج« ب اســت در ت
ــته  ــا در گذش ــا و باره ــن باره ــه داد: م ــت و ادام گف
پیشــنهادهای خوبــی در تئاتــر داشــتم، امــا متاســفانه 

فرصــت نمی شــد.
تهیه کننــده  و  کارگــردان  اســعدیان،  همایــون   -
ایــن فیلــم در  از حضــور  »یــک روز بخصــوص«، 
داد. خبــر  فجــر  فیلــم  جشــنواره  ســی وپنجمین 

فیلــم  و  ســینما  تهیه کننــده  ســعدی،  ســعید   -
ــر  ــن اث ــت ای ــت موفقی ــاره عل ســینمایی »مــن«، درب
 در گیشــه و جــذب مخاطــب گفــت: ایــن فیلــم قصــه 
و ســاختار مناســبی داشــت و از طرفــی لیــال حاتمــی 
ــا  ــا ب ــت شــدند ت ــر عل ــد ب ــز مزی ــدی نی ــر جدی و امی

ــه رو شــود. ــان روب اســتقبال مخاطب
بــه  دادن  پاســخ  از  دیلــن«  »بــاب  خــودداری   -
ــب  ــس از کس ــل پ ــی نوب ــرر آکادم ــای مک تماس ه
ــا، موجــب شــد یکــی از  ــی دنی ــزه ادب ــن جای مهم تری
اعضــای آکادمــی او را بــه تکبــر و بی ادبــی متهــم 

ــد. کن
- رادیــو اربعیــن از صبــح روز اول آبان مــاه بــا حضــور 
معــاون  رئیــس ســازمان صداوســیما،  قائم مقــام 
صــدا و جمعــی از مدیــران ســتاد عالــی اربعیــن آغــاز 

ــه کار کــرد. ب
- فیلــم مســتند »فرشــته ای در خانــه مــن« بــه 
ــی  ــار متقاض ــی از آث ــی، یک ــولماز صدق ــی س کارگردان
بین المللــی  جشــنواره  دوره  دهمیــن  در  شــرکت 
ــاری اوتیســم  ــه بیم ــه ب ــت« اســت ک »ســینما حقیق

می پــردازد.
- ســیدعباس میرهاشــمی بــه  عنــوان دبیــر پنجمیــن 

دوره  رویــداد »۱۰ روز بــا عکاســان« انتخــاب شــد.

زمان ارسال مقاالت »کتاب اصفهان« 

مشخص شد
مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
شناســایی  راســتای  در   ملــل 
و شناســاندن اصفهــان بــه تدوین 
دانشــنامه فشــرده اصفهــان در 
زمینــه تاریــخ، جغرافیــا، هنــر 
کــرده  اقــدام   ... و  معمــاری 
ــد اول  ــن گام جل ــت. در اولی اس
یــک مجموعــه چنــد جلــدی بــا عنــوان »اصفهــان پیــش از 
ــش  ــان پی ــامل اصفه ــه«، ش ــان دوره آل بوی ــا پای ــالم ت  اس
ــان در دوران  ــور اســالم، اصفه ــان مقــارن ظه از اســالم، اصفه
آغازیــن خالفــت عباســی، اصفهــان در دوره آل زیــار، اصفهــان 
در حــوزه آل بویــه و باالخــره اصفهــان دوران آل کاکویــه 
ــروه  ــس از بررســی گ ــاالت ارســالی پ ــن می شــود. مق تدوی
پژوهشــی مرکــز اصفهان شناســی و خانــه ملــل بــرای درج در 
کتــاب بــا حفــظ امانــت در اصــل مطالــب و ذکــر نــام مؤلــف 
ــان«  ــاب اصفه ــن »کت ــرد. تدوی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
تالشــی بــزرگ در راســتای شناســایی و شناســاندن اصفهــان 
بــه عمــوم شــهروندان اســت کــه در همیــن راســتا طبــق اعالم 
ــا ۱۰ آذرمــاه  ــه اصــل مقــاالت ت فراخــوان، آخریــن زمــان ارائ

خواهد بود.

نمایشگاه کتاب استان کرمان برگزار می شود

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان گفــت: 24 
تــا 29 آبــان مــاه همزمــان بــا هفتــه کتــاب، نمایشــگاه کتــاب 

اســتان کرمــان برگــزار می شــود. 
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش ــزاده در جلس ــا علی محمدرض
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: براســاس ابالغیــه شــورای فرهنگ 
عمومــی کشــور، اســتان ها بایــد در راســتای فرمایشــات 
ــبک  ــاره س ــمالی درب ــان ش ــری در خراس ــم رهب ــام معظ مق
زندگــی ایرانــی اســالمی یــک موضــوع را از 3۰ مــورد انتخــاب 
ــون  ــه قان ــرام ب ــوع »احت ــان موض ــتان کرم ــد و اس و کار کنن
ــرده  ــراد« را انتخــاب ک ــزی برخــی از اف ــون گری ــل قان و دالی
ــگیری از  ــت پیش ــکاری معاون ــا هم ــده و کار ب ــوب ش و مص
وقــوع جــرم دادگســتری اســتان در حــال انجــام کار اســت. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مناســبت های فرهنگــی در 
ــان  ــال همزم ــاه امس ــان م ــا 29 آب ــزود: 24 ت ــاه اف ــان م آب
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــاب اس ــگاه کت ــاب، نمایش ــه کت ــا هفت ب
می شــود. علیــزاده در ادامــه تصریــح کــرد: در راســتای 
ــورای  ــتور کار ش ــئله در دس ــواده، دو مس ــان خان ــم بنی تحکی
ــان  ــم بنی ــه تکری ــان اســت ک ــی اســتان کرم ــگ عموم فرهن
دنبــال  راســتا  ایــن  در  را  مقاومتــی  اقتصــاد  و   خانــوده 

می کنیم.

اخبار کوتاه

ــد  ــت: بع ــهر 4« گف ــمان ش ــر آس ــریال »زی ــده س تهیه کنن
از مدتــی تحقیــق، 8 قســمت اولیــه »زیــر آســمان شــهر« 
ــاخت آن  ــال س ــه فع ــود ک ــده ب ــال ش ــب ارس ــرای تصوی ب
متوقــف شــده اســت. »مهــران مهــام«، تهیه کننــده ســریال 
»زیــر آســمان شــهر 4«، گفــت: مدتــی پیــش مهــران 

ــاره  ــت و درب ــاس گرف ــن تم ــا م ــان ب غفوری
 اینکــه می خواســت کارگردانــی »همســایه ها« 
ــرد. وی  ــورت ک ــن مش ــا م ــد، ب ــول کن را قب
ــا مشــغول  ــه م ــه داد: درســت اســت ک ادام
ــم ــریال بودی ــن س ــد ای ــای پیش تولی  کاره
امــا زمانــی کــه دیــدم پــروژه همــکارم آقــای 
ســبط احمــدی بــه کارگــردان نیــاز دارد، 

ــت  ــان موافق ــن غفوری ــا رفت ــه ب ــتم ک ــود دانس ــه خ وظیف
کنــم. حتــی غفوریــان بــا هماهنگــی مــن تعــدادی از 
نویســندگان »زیــر آســمان شــهر 4« را بــا خــود بــه ســریال 
»همســایه ها« بــرد. ایــن تهیه کننــده همچنیــن افــزود: بعــد 
از مدتــی تحقیــق، 8 قســمت اولیــه »زیــر آســمان شــهر« 

ــاخت آن  ــال س ــه فع ــود ک ــده ب ــال ش ــب ارس ــرای تصوی ب
متوقــف شــده اســت. مهــام دربــاره اینکــه آیــا ممکن اســت 
ــایه ها« ــد »همس ــه تولی ــدن پروس ــی ش ــل طوالن ــه دلی  ب
ــر آســمان شــهر 4«  ــی »زی ــرای کارگردان ــری را ب ــرد دیگ ف
انتخــاب کنیــد، گفــت: نــه، اصــال و ابــدا دســت بــه چنیــن 
ــه  ــه ام ک ــم گفت ــا ه ــم زد. باره کاری نخواهی
»زیــر آســمان شــهر 4« می توانســت نــام 
دیگــری داشــته باشــد و تداعی کننــده »زیــر 
آســمان شــهر« های ســابق نباشــد؛ امــا بــرای 
ــار نوســتالژی ایــن ســریال  مــا اســتفاده از ب
بســیار اهمیــت داشــت کــه می خواســتیم آن 
ــن در  ــم. وی ادامــه داد: همچنی را حفــظ کنی
فضــای کمــدی کارگردانــان زیــادی نداریــم و اگــر هــم داریم 
تعدادشــان خیلــی محــدود اســت. تهیه کننــده ســریال 
ــا اشــاره بــه قراردادهــای  »دردســرهای عظیــم« در ادامــه ب
احتمالــی بــا بازیگــران ایــن ســریال گفــت: بــا هیــچ کــدام 

ــرارداد نبســتیم. از بازیگــران ق

ساخت سریال »زیر آسمان شهر 4« متوقف شد
پیمــان معــادی بــه ســریال »مــاه  تی تــی«، ســاخته جدیــد 
داوود میرباقــری پیوســت تــا نقــش ابرقهرمــان ایــن ســریال 
ــر  ــادی بازیگ ــد. مع ــازی کن ــام دارد، ب ــروش« ن ــه »چم را ک
ــه  ــم ب ــن ه ــش از ای ــه پی ــران ک ــوب ای ــی محب بین الملل
ــوود  ــینمای هالی ــاطیری در س ــخصیت اس ــک ش ــوان ی عن

ــو اون در  ــن و کالی ــورگان فریم ــل م در مقاب
ــای  ــوالیه ها ایف ــن ش ــینمایی آخری ــم س فیل
نقــش کــرده اســت، بــرای دومین بــار در 
ــه  ــی ب ــی تاریخ ــری در نقش ــریال میرباق س
ــوی  ــی جل ــاطیری ایران ــان اس ــوان قهرم عن
دوربیــن مــی رود. پیــش از ایــن، حضــور 
ــا آزادی ور ــی، رعن ــال زارع ــی، مری ــال حاتم  لی

علیرضــا شــجاع نوری، مرضیــه برومنــد، امیــر آقایــی، مرجانــه 
گلچیــن، شــهرام حقیقت دوســت، مهــران غفوریــان، ســتاره 
اســکندری و حســین پاکــدل در ایــن ســریال پرســتاره 
قطعــی شــده بــود کــه بــا اضافــه شــدن پیمــان معــادی بــه 
ــریال  ــن س ــران ای ــاب بازیگ ــوان انتخ ــه، می ت ــن مجموع  ای

را یکــی از قوی تریــن انتخاب هــای میرباقــری دانســت. 
»مــاه تی تــی« کــه تهیه کنندگــی آن بــر عهــده مهــران برومنــد 
 اســت، بــرای شــبکه نمایــش خانگــی تولیــد می شــود 
و ســومین ســریالی اســت کــه داوود میرباقــری بــرای ایــن 
ــد. ایــن ســریال 22 شــهریورماه در  ــی می کن رســانه کارگردان
شــهرک ســینمایی غزالــی کلیــد خورده اســت. 
ــرای  ــن ســریال قصــد دارد ب ــری در ای میرباق
ــد هــزار ســاله  ــه ســراغ تاریــخ چن ــار ب اولین ب
ایــران بــرود کــه البتــه ایــن قصــه تلفیقــی بــا 
فضــای معاصــر دارد. داوود میرباقــری از جمله 
کارگردانانــی اســت کــه از تلویزیــون بــه ســینما 
ــه  ــون ب ــار او در تلویزی ــده آث ــده اســت. عم آم
ــه  ــری البت ــردازد. میرباق ــی می پ ــی و مذهب ــائل تاریخ مس
در حــوزه تلویزیونــی، یکــی از بهتریــن و پربیننده تریــن 
ــت و در  ــاخته اس ــی)ع(« را س ــام عل ــی »ام ــریال ها یعن س
ــرده  ــدون طــال« و »پ ــش »عشــق آباد«، »دن ــز نمای ــر نی تئات

ــا اســتقبال زیــادی همــراه شــد. عاشــقی« او ب
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اصفهان
خواهان : آقای عباس شریف زاده نشانی: اصفهان خیابان جابر انصاری – خیابان پنج آذر کوی ویلدا پالک 97 
کد پستی 8۱9678637۱   خوانده : آقای تقی فرسوده نشانی مجهول امکان  خواسته: مطالبه وجه   گردشکار : 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست آقای عباس 
شریف زاده به طرفیت تقی فرسوده  بخواسته مطالبه مبلغ ۱52/5۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره های 2489۱2-
95/2/2۱، 2489۱3-95،2489۱۱/3/2۱-95/۱/3۰ ،628244-94/۱2/۱9، 3436/7۱۰996-94/۱۱/۱3  عهده 
بانک سپه ، ملی و تجارت  به انضمام خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور اشتغال ذمه خوانده و استحقاء خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
عوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و  ۱98 ، 5۱9، 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱52/5۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 
و 3/2۱۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه  خسارت دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف 
با تاریخ اجرای چک و محاسبه هزینه نشر آگهی تا زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق خواهان  صادر 
و اعالم  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
2۱927/م الف   -  قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
حیدری   رضا  احمد  آقای   ۱392۱۱44۰2۰۱8۰۰۱۰98 پرونده  ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰3۰36 کالسه  شماره  رای  برابر 
فرزند نعمت هللا بشماره شناسنامه ۱ صادره از شاهین شهر  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  
از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان  بر روی قسمتی  229.82 متر مربع احداثی 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای رحیم شاه محمدی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰7/۱7

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰2
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/679/الف/م به تاریخ 95/۰7/۰8

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰2887 کالسه پرونده ۱392۱۱44۰2۰۱8۰۰۰244 آقای مجتبی داوری دولت 
آبادی  فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 254 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  ۱73.53 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱7 فرعی از ۱۱2  اصلی واقع در دولت آباد  

بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای سید نوراله میر هادیان دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰7/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰2

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:67۰ /37/۰5/الف/م به تاریخ 95/۰7/۰8
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
 و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰3۰43 کالسه پرونده ۱393۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۱6۱ آقای حسین زینلی  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 2۱ صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  3۱3.8۱ متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای علی زینلی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰7/۱7

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰2
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/687/الف/م به تاریخ 95/۰7/۱۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست.
برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰2924 کالسه پرونده ۱39۱۱۱44۰2۰۱8۰۰2378 آقای محمود غفرانی زفره 
ء  فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 93 صادره از کوهپایه  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  
26۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱3  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰7/۱7

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰2
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/689/الف/م به تاریخ 95/۰7/۱۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
فرزند  شیرانی   نادر  آقای   ۱392۱۱44۰2۰۱8۰۰۱۰۱9 پرونده  ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰3۰36 کالسه  شماره  رای  برابر 
محمود بشماره شناسنامه ۱495 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  3۰5 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱3  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای 
مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰7/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰2

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/684/الف/م به تاریخ 95/۰7/۱۰
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست.
آدر  رحمتی  محسن  آقای   ۱39۱۱۱44۰2۰۱8۰۰۱۰2۱ پرونده  ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰32۱2 کالسه  شماره  رای  برابر 
منابادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 54 صادره از آدرمناباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
۱8۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰5  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی آقای منوچهر صادقیان ورثه رضا
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰8/۰2

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۱7
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/7۱3/الف/م به تاریخ 95/۰7/27

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰32۰3 کالسه پرونده ۱392۱۱44۰2۰35۰۰۰287 آقای علی اکبر رفیعی فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 699 صادره از فریدن  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  96.۱9 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28  اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش ۱6ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای حسن بابائی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰8/۰2

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۱7
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/7۱۱/الف/م به تاریخ 95/۰7/26

آگهی ابالغ
 95۰۰37 شعبه:  بایگانی  95۰998۰3678۰۰۰35شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰3678۰۰28۰شماره  ابالغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی   ) )ره  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  خواهان   ۱395/۰7/۱۱ تنظیم:  تاریخ 
خواندگان مهری احمد آبادی و بدر الزمان اکبر زاده و فریبا روغنی و نسرین اکبر زاده و زهره نیلی آبادی 
و بدر الملوک اکبر زاده   به خواسته مصادره اموال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  قانون اساسی  اصفهان  دادگاه ویژه اصل 49  به  نموده که جهت رسیدگی 
اتاق شماره ۱46  ارجاع و به  – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول 
۰9:۰۰تعیین شده  و ساعت   ۱395/۰9/3۰ آن  رسیدگی  وقت  کالسه  95۰998۰3678۰۰۰35ثبت گردیده که 
قانون  ماده 73  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است. 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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: 2۱363/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱۰42۰35۱2۰۰352

 شماره پرونده: 94۰998۰35۱2۰۰۰۰6    شماره بایگانی شعبه : 94۰۰۰6تاریخ تنظیم: ۱395/۰7/25 مشخصات 
محکوم له ردیف ۱ نام :بانک ملت به مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی  نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی مدیریت امور شعب بانک ملت ط دوم اداره حقوقی  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: شرکت 
مهندسی رابح صنعت سپاهان    نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی خ جوشقانی شماره 65 2- نام : بدری 
سادات نام خانوادگی : زارعی نام پدر : سید محمود نشانی : مجهول المکان 3- نام : حسین نام خانوادگی 
نشانی  یکتا کاریز سپاهان  : شرکت  نام  المکان 4-  : مجهول  نشانی  : حسن  پدر  نام  ارشلو  نژاد  مهدی   :
 : نام   -5 اول ۱634645689  ط   – رویان  – کوچه جمشید  جنوبی  خ کرمان   – رسالت  میدان   – تهران   :
یدهللا نام خانوادگی : کریمی نام پدر : نصر هللا نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : آرش  نام خانوادگی : شیرانی نام پدر : فیض اله نشانی : اصفهان 
به  ملت  بانک  لهم  / محکوم  له  وکیل محکوم   : رابطه  نوع  وکالت   دفتر  ابتدای کوچه 23  فروغی  خیابان 
مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 95۰997۰35۱2۰۰3۰8 محکوم علیهم  متضامنا محکومند به پرداخت 
 259/453 روزانه   ۱394/۱۰/۰4 تاریخ  دادیاز  قرار  تادیه  تاخیر  خسارت  و  ریال   –  433/۰53/245 مبلغ 
ریال تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 24/584/874 ریال بابت خسارات دادرسی 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 ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
 ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر
 باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  بانکها و موسسات مالی  نزد  عنوان 
ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  و کلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 
8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
به دیگری  انتقال مال  اجرای محکومیت مالی ۱394( 5-  قانون نحوه  مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
 محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.
) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: 22757/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حجت 
اله انصاری

دادنامه 
 94۰998362۰2۰۰446 : : ۱39۰/3/۱9 شماره پرونده  تنظیم  تاریخ   95۰997362۰2۰۰377 : شماره دادنامه 
شماره بایگانی شعبه : 94۰46۰ خواهان : آقای مهدی قدیریان آرانی فرزند ماشااله با وکالت آقای مهدی 
:آقای  خادم بیدگلی فرزند حسن به نشانی اصفهان – آران و بیدگل خیابان زینبیه حجاب هشتم خوانده 
رضا الهویردی زاده مغانجوقی فرزند مظاهر به نشانی آذربایجان غربی سلماس میدان شهید ابراهیم منزل 
شخصی خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه  : در خصوص دعوی 
آقای مهدی قدیریان آرانی با وکالت اقای مهدی خادم به طرفیت آقای رضا الهویردی زاده مغانجوقی فرزند 
مظاهر مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادسری دعوی مطالبه وجه با عنایت به محتویات پرونده و توجه به 
اظهارات خواهان که داللت بر تاجر بودن وی دارد و از آنجا که دعوی اعسار قابل پذیرش از سوی تاجر نمی 
باشد فلذا به استناد ماده ۱5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد اعسار صادر و اعالم می گردد 
اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان ابالغ قابل  تاریخ  از   رای صادره حضوری و ظرف بیست روز 

 می باشد .
سجاد  سید  بیدگل  و  آران  حقوقی  عمومی  دادگاه  البدل  علی  دادرس  الف  5/22/95/4۰7/م   : شماره    

موسوی فر
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  صادقی   رسول  خواهان   72۰-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
95/9/6ساعت  مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  آبادی     و  عمر  خسروی  علی 
ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۱6
در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم   و 

 می شود.
شماره: 22774/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »خشکسالی و دروغ« اثر پدرام علیزاده

روایتی ساده از دروغی پیچیده

پیمان معادی به سریال »ماه تی تی« پیوست



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

گزینه وزارت ورزش کیست؟ یکشنبه  2  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  280 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تفاوت فاحش بودجه فدراسیون 

فوتبال ایران و کره
رئیس فدراســیون فوتبــال جمهوری 
ــه  ــاد دارد ک ــران اعتق ــامی ای اس
ــن  ــش بی ــاوت فاح ــم تف علی رغ
بودجــه فدراســیون فوتبــال ایــران 
بــا ســایر کشــورهای آســیا، ایــران 
رشــته  دو  هــر  در  هم اینــک 
جایــگاه  فوتســال،  و  فوتبــال 
مطلوبــی در جهــان دارد. مهــدی تــاج بــا یــادآوری اینکــه کشــور 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــار ب ــون دالر اعتب ــال ۱۶۷ میلی ــره امس ک
ایــران  بودجــه فدراســیون فوتبــال   خــود اختصــاص داده، 
را حــدود ۱۵ میلیــون دالر اعــام و اضافــه کــرد: اکنــون وضعیــت 
ــان  ــان و نوجوان ــاالن، جوان ــای بزرگس ــران در رده ه ــال ای فوتب
مناســب اســت. تــاج بــا تصریــح اینکــه در صــورت صعــود تمــام 
ــی، ســالی  ــه جــام  جهان ــران ب ــال ملــی ای رده هــای ســنی فوتب
بی ســابقه در رشــته فوتبــال را ثبــت خواهیــم کــرد، گفــت: بــرای 
ــد از تمــام داشــته هایمان در  ــگاه مناســب، بای ــه جای رســیدن ب

سراسر کشور استفاده کنیم.

»مارچلو لیپی«، سرمربی چین شد
ســرمربی ایتالیــا در جــام جهانــی ۲۰۰۶ کــه موفــق بــه کســب 
عنــوان قهرمانــی ایــن جــام شــده بــود، ســرانجام بــا برکنــاری 
ــس  ــد. پ ــین وی ش ــن، جانش ــال چی ــی فوتب ــم مل ــی تی مرب
ــال  ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــو«، س ــو هونگب ــاری »گائ از برکن
چیــن، بــه دلیــل کســب نتایــج ضعیفــش در بازی هــای 
ــو لیپــی«، مــرد  ــی ۲۰۱۸ روســیه، »مارچل ــی جــام جهان انتخاب
ــال  ــن وی شــد. فدراســیون فوتب ــی جایگزی ۶۸ ســاله ایتالیای
ــاب  ــه انتخ ــرو آیین نام ــرد: پی ــام ک ــه ای اع ــی بیانی ــن ط چی
ــه  ــد ک ــام می کن ــیون اع ــن فدراس ــی، ای ــم مل ــرمربی تی س
ــم  ــرمربی تی ــر، س ــخ ۲۲ اکتب ــی« از تاری ــو لیپ ــای »مارچل آق
ــی  ــری معرف ــت خب ــد. نشس ــد ش ــن خواه ــال چی ــی فوتب مل
ایــن مربــی ایتالیایــی در رســانه ها، روز ۲۸ اکتبــر برگــزار خواهــد 
ــرمربی  ــا ۲۰۱۴ س ــال های ۲۰۱۲ ت ــی س ــه ط ــی« ک ــد. »لیپ ش
ــه کســب ســه  ــق ب ــود، موف ــده ب ــال گوانگــژو اورگران ــم فوتب تی
قهرمانــی پیاپــی در ســوپر لیــگ چیــن، یــک قهرمانــی در جــام 
ــود  ــان آســیا شــده ب  حذفــی و یــک قهرمانــی در لیــگ قهرمان
ــا وی  ــی ب ــال مذاکرات ــگاه در ح ــن باش ــات ای ــون مقام و اکن
ــن  ــد و جایگزی ــاره او را برگردانن ــده دوب ــل آین ــا فص ــد ت بودن
»لوییــس فیلیپــه اســکوالری« کننــد؛ امــا نهایتــا پــس از 
ــژو  ــم گوانگ ــا تی ــن ب ــال چی ــیون فوتب ــه فدراس ــی ک توافقات
داشــت، قــرار بــر ایــن شــد تــا »لیپــی«، ســرمربی تیــم ملــی 
ایــن کشــور شــود. تیــم فوتبــال چیــن در گــروه A رقابت هــای 
مقدماتــی جــام جهانــی بــا ایــران هم گــروه اســت. دیــدار رفــت 
دو تیــم در پکــن بــا نتیجــه تســاوی بــدون گل بــه پایــان رســید.

 یک هوادار، زندگی قهرمان المپیک 

را نجات داد
هشــدار یــک هــوادار باعــث شــد 
شــناگر اســترالیایی تحــت عمل 
جراحــی قــرار بگیــرد و زندگی اش 
را نجــات بدهــد. مــارک هورتــون 
اســترالیایی در المپیــک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیــرو در رشــته ۴۰۰ متــر 
آزاد قهرمــان شــد. پــس از ایــن 
بازی هــا، تیــم پزشــکی شــنای اســترالیا، ایمیلــی را دریافــت 
کــرد کــه در آن، یــک هــوادار از تغییــر رنــگ غیرمعمــول یــک 
خــال بــر روی قفســه ســینه هورتــون خبــر داده بــود. شــناگر 
۲۰ ســاله اســترالیایی، به تازگــی خــال مشــکوک بــه ســرطان 
را برداشــت. او پــس از عمــل جراحــی در اینســتاگرامش 
عکســی منتشــر کــرد و نوشــت: قابــل توجــه کســی کــه آن 
ــه مــن  ــرای کادر پزشــکی تیــم شــنا فرســتاد و ب ایمیــل را ب
ــود.  ــی ب ــدار خوب ــود. هش ــی ش ــال بررس ــه آن خ ــت ک گف
ــد ســان  ــه هرال ــه روزنام ــن رابطــه ب ــک در ای ــان المپی قهرم
گفــت: فکــر می کنــم ایــن شــخص یــک متخصــص بــود کــه 
بازی هــای  جریــان  در  و  تلویزیــون  طریــق  از  توانســت 
المپیــک غیرعــادی بــودن خــال را تشــخیص بدهــد. اســترالیا 
یکــی از کشــورهایی اســت کــه آمــار ســرطان پوســت در آن 
زیــاد اســت. هــر ســال ۲ هــزار اســترالیایی بــه علــت ســرطان 

پوست جان خود را از دست می دهند.

گزینه وزارت ورزش کیست؟
ــد وزارت ورزش  ــه جدی ــوان گزین ــه عن ــلطانی فر ب ــعود س مس
ــد  ــی خواه ــس شــورای اســامی معرف ــه مجل روز یکشــنبه ب
ــرد. مســعود  ــاد بگی ــدگان منتخــب رأی اعتم ــا از نماین شــد ت
حســن  جمهــوری  ریاســت  دوره  ابتــدای  در  ســلطانی فر 
ــود کــه مجلــس  روحانــی، یکــی از گزینه هــای وزارت ورزش ب
در آن دوره بــه وی رأی اعتمــاد نــداد. او یــک سیاســتمدار 
۵۷ ســاله اســت کــه در حــال حاضــر ریاســت ســازمان میــراث 
فرهنگــی را بــر عهــده دارد. ســلطانی فر کــه قبــا معــاون 
ســازمان ســابق تربیــت بدنــی و قائم مقــام مصطفــی هاشــمی 
ــه جــام جهانــی ۱99۸ همــکاری  ــود، در دوره صعــود ایــران ب ب
نزدیکــی بــا محســن صفایــی فراهانــی داشــت. وی همچنیــن 
مدتــی نماینــده شــورای شــهر تهــران بــوده و پســت هایی مثــل 
اســتانداری گیــان، زنجــان و مرکــزی را تجربــه کــرده اســت. 
ــاب  ــه حس ــه ورزش ب ــد ب ــای عاقه من ــلطانی فر از چهره ه س
ــد دادکان را در  ــه محم ــده ک ــه ش ــاره وی گفت ــد و درب می آی
وزارت ورزش همــراه خــود خواهــد کــرد. او جانشــین محمــود 
گــودرزی می شــود کــه در انتهــای هفته هــای گذشــته از وزارت 
ــز  ــه ج ــد. ب ــاده ش ــم پی ــت یازده ــار دول ــتعفا داد و از قط اس
گــودرزی ایــن اتفــاق بــرای دو وزیــر دیگــر هــم افتــاده اســت.
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اســت  مربــی کاربلــدی  ایوانکوویــچ،  برانکــو  اینکــه   در 
ــن  ــه خریدهــای ناموفــق او در ای شــکی نیســت؛ امــا تجرب
ــن  ــد بازیک ــه خری ــه او در زمین ــد ک ــان می ده ــل نش فص
بــه انــدازه تمریــن و چیــدن ترکیــب توانمنــد نیســت. 
ــرده،  ــاز ک ــی خــوب آغ ــه فصــل را خیل ــم پرســپولیس ک تی
 هرچــه می گــذرد بــا خســته شــدن بازیکنــان کلیــدی خــود 
مشــکل  دچــار  مطمئــن  جایگزین هــای  نداشــتن  و 
ــا جــام  می شــود. شکســت از تیــم قشــقایی و وداع تلــخ ب
ــه  ــرای برانکــو و تیمــش ب حذفــی، اولیــن زنــگ خطــر را ب

صــدا درآورد.
     خریدهای بی کیفیت گران

پرســپولیس در ابتــدای فصــل دچــار اشــتباهات زیــادی در 
ــن  ــع بازیک ــان و تجم ــن رضائی ــد؛ از رامی ــری ش  بازیکن گی
در جنــاح راســت بگیریــد کــه بــا توجــه بــه مخالفــت برانکــو 
 بــا ایــن خریــد، بدنــه راســت ایــن تیــم از تعــادل دور شــده
ــه  ــی ک ــت خارج ــای نادرس ــه خریده ــه هم ــید ب ــا برس  ت
تاکنــون بــه کار ایــن تیــم نیامده انــد. پولیانســکی، والدمیــر 
پریمــوف، رادوشــویچ و گولــج کــه خارجی هایــی بودنــد 
بی تأثیــر و گــران. ایــن خریدهــا عمــا تاکنــون بــه درد 
ــان  ــردن ساس ــارج ک ــد. خ ــو نخورده ان ــپولیس و برانک پرس
انصــاری کــه بــرای فــوالد چــون ســتاره ای می درخشــد 
در روزهایــی کــه پرســپولیس از فقــر گل زن و گل، رنــج 

ــه  ــا متوج ــد ت ــه کنی ــورد اضاف ــن م ــه ای ــم ب می کشــد را ه
شــوید کــه پرســپولیس کجــای کار را اشــتباه کــرده اســت.

 در واقــع توانایی هــای تاکتیکــی برانکــو محــدود شــده 
ــه  ــی ک ــم در حال ــن؛ آن ه ــارده بازیک ــا چه ــیزده ی ــه س ب
 ایــن تیــم روزهــای ســختی در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــی هــم بســیار  ــه در راه جــام جهان ــر دارد و البت و لیــگ برت
ــم  ــن در تی ــش بازیک ــا ش ــرد و ب ــرار می گی ــار ق ــت فش تح

ــد. ــپری می کن ــا را س ــخت ترین روزه ــی س مل
 ایــن همــه، در حالــی رخ می دهــد کــه اگــر برانکــو و باشــگاه 
پرســپولیس بــه جــای ایــن خریدهــای گــران و بی کیفیــت 
ــای  ــا تیم ه ــازی ب ــه در ب ــتند ک ــی داش ــوی، خریدهای ثان
نفــت می توانســتند عصــای دســت  و  مثــل قشــقایی 
ــت ــو حرک ــه جل ــری ب ــرعت بهت ــا س ــم ب ــن تی ــند، ای  باش

 می کرد.

     سهل انگاری برای خرید
ــی  ــاکله تیم ــظ ش ــه حف ــی ک ــم اصل ــای تی ــع منه در واق
ــو  ــه دوم برانک ــود، در حلق ــم ب ــت ه ــود و درس ــال ب  پارس
ــه  ــد ک ــی دارن ــد و بازیکنان ــهل انگاری کرده ان ــری س و طاه
در هنــگام اردوهــا و مســابقات تیــم ملــی یــا محرومیت هــا 
پرســپولیس  بــه  نمی تواننــد  چنــدان  مصدومیت هــا  و 
کمــک کننــد؛ »حداقــل تاکنــون نتوانســته اند« و شــاید اگــر 
پرســپولیس بــرای حلقــه دوم اندکــی بیشــتر وســواس بــه 
ــان  ــرای بازیکن ــاد ب ــه جــای دالرهــای زی خــرج مــی داد و ب
کــم کار، ریــال بــه بازیکنــان بهتــری پرداخــت می کــرد 

ســختی هایش هــم کمتــر می شــد.
ــد حلقــه  ــرای خری ــه نظــر می رســد نوعــی ســهل انگاری ب ب
دوم و پشــتیبان در پرســپولیس رخ داده اســت؛ مگــر اینکــه 
خارجی هــا باالخــره بــه کار پرســپولیس بیاینــد، وگرنــه 
 ایــن فشــار زیــاد روی ملی پوشــان، هــم بــرای برانکــو 
و پرســپولیس در مجمــوع گــران تمــام می شــود و هــم 
ــا احتمــال مصدومیــت بازیکنانــش  ــی کــه ب ــرای تیــم مل ب
در ادامــه راه مقدماتــی جــام جهانــی مواجــه می شــود. 
پیــش  در  را  ســختی  راه  لیــگ،  راه  ادامــه  در  برانکــو 
بــه  خــود  جایگزیــن  مهره هــای  از  نتوانــد  اگــر  و  دارد 
خوبــی بهــره ببــرد، ممکــن اســت در ادامــه فصــل بــه 
ــار  ــود دچ ــه خ ــب دیرین ــن رقی ــای آغازی ــت روزه  سرنوش

شود.

روزهای سخت پیش روی قرمزها

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال بانــوان ســوئد پــس از دیــدار 
دوســتانه بــا تیــم ملــی فوتبــال بانــوان ایــران اظهــار 
ــان  ــد خودش ــی، نبای ــر ایران ــت های دخت ــرد: فوتبالیس  ک
ــوئد ــپورت س ــزارش دیلی اس ــه گ ــد. ب ــت کم بگیرن  را دس

تیــم ملــی بانــوان ســوئد کــه یکــی از 
اســت  جهــان  در  تیم هــا  موفق تریــن 
ــی  ــم مل ــرای تی ــه، پذی ــب در خان جمعه ش
بانــوان ایــران بــود کــه ایــن دیــدار بــا برتــری 
ــید.  ــان رس ــه پای ــوش ب ــم زردپ ــر ۰ تی ۷ ب
پیــا ســوندهاگه کــه در ســال ۲۰۱۲ بــه عنــوان 
بهتریــن ســرمربی فوتبــال زنــان جهــان 

ــال  ــی فوتب ــم مل ــر تی ــازی براب ــس از ب ــد، پ ــاب ش انتخ
ــر  ــه پیش ت ــم ک ــام دادی ــت: کاری را انج ــران گف ــوان ای بان
هیــچ کشــوری انجــام نــداده بــود. بســیار خوشــحالم کــه 
قســمتی از ایــن دیــدار بــزرگ و تاریخــی هســتم. می دانــم 
کــه فوتبــال بانــوان در ایــران، تــازه در ابتــدای راه قــرار دارد. 

ــه همــه دختــران ایرانــی توصیــه می کنــم کــه خودشــان   ب
را دســت کم نگیرنــد و بــه تــاش و پیشــرفت ادامــه 
بدهنــد. ۵۰ ســال پیــش همیــن شــرایط بــرای مــا وجــود 
ــه جایــی رســیدیم کــه  ــون خوشــحالیم کــه ب داشــت. اکن
ــن  ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــم حرف ه می توانی
ــوان  ــه بان ــه ب ــم ک ــیم. امیدواری ــته باش داش
ــرای  ــه ای ب ــه جرق ــیم ک ــرده باش ــک ک کم
پیشــرفت داشــته باشــند و مســیر موفقیــت 

ــد.  ــدا کنن را پی
ــان تیــم  ــا اریکســون، یکــی از بازیکن ماگدالن
ــس از  ــز پ ــوئد نی ــوان س ــال بان ــی فوتب مل
ــان ایــن مســابقه گفــت: از ایــن موضــوع آگاهیــم کــه  پای
ــران  ــوان ای ــال بان ــا و فوتب ــال م ــن فوتب ــی بی تفاوت های
وجــود داشــت. از اینکــه هــواداران حاضــر در ورزشــگاه تیــم 
ــه  ــی ب ــیار خوب ــس بس ــد، ح ــویق کردن ــران را تش ــی ای مل

ــت داد. ــه دس هم

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان سوئد:

دختران ایرانی، خودشان را دست کم نگیرند
عضــو تیــم ملــی کشــتی آزاد نوجوانــان ایــران و دارنــده 
ــئوالن  ــض مس ــی مح ــیا در بی توجه ــز آس ــدال برن م
ورزش در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا بیمــاری 
ــه  ــود ک ــش ب ــاه پی ــده 3 م ــل آرمی ــت. ابوالفض اس

ــز وزن ۴۲  ــدال برن ــب م ــه کس ــق ب موف
کیلوگــرم کشــتی آزاد نوجوانــان آســیا در 
کشــور تایــوان شــد تــا در ابتــدای راه بــا 
کســب ســکوی ســوم آســیا چشــم بــه 
ــی داشــته باشــد؛  فتــح ســکوهای جهان
امــا دیــری نپاییــد ابوالفضــل بــه جــای 
مبــارزه بــا حریفــان بــر روی تشــک 

ــت  ــر تخ ــخت ب ــاری س ــا بیم ــارزه ب ــه مب ــتی ب کش
بیمارســتان دچــار شــد.

ــل  ــتعداد اه ــا اس ــاله و ب ــتی گیر ۱۵ س ــده کش  آرمی
ــه در  ــود ک ــش ب ــه پی ــرز، 3 هفت ــاد اســتان الب نظرآب
ــار دل درد  ــاره دچ ــه یک ب ــتی ب ــات کش ــگام تمرین هن

شــدید شــد. 
ــایی  ــکان از شناس ــتان پزش ــه بیمارس ــال او ب ــا انتق ب
قــوای  شــدید  و ضعــف  درد  ایــن  دقیــق  علــت 
جســمانی او ابــراز ناتوانــی کردنــد تــا اینکــه بــه 
بیمارســتان امــام خمینــی تهــران منتقــل 
و پــس از بررســی های دقیــق و در عیــن 
نابــاوری، مشــخص شــد کــه او بــه یــک 

ــت.  ــده اس ــار ش ــخت دچ ــاری س بیم
نمی تواننــد  ورزشــکار  ایــن  خانــواده 
در  و  تامیــن کننــد  را  درمــان  هزینــه 
ورزش  وزارت  مســئوالن  شــرایط  ایــن 
فدراســیون کشــتی و صنــدوق حمایــت از ورزشــکاران 
تاکنــون هیــچ ســراغی از ایــن کشــتی گیر کــه فقــط 3 
مــاه پیــش بــر ســکوی ســوم آســیا ایســتاده اســت 
ــاهد  ــد ش ــی بای ــا ک ــت ت ــوم نیس ــد و معل نگرفته ان
ــیم؟ ــی باش ــن مواقع ــا در چنی ــه بی توجهی ه این گون

ابوالفضل آرمیده، چشم انتظار کمک مسئوالن

کشتی گیر ملی پوش زیر خیمه بیماری و بی توجهی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد رضا – محسن      نام خانوادگی: محمدی – فاطمی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بانک قرض الحسنه رسالت به مدیریت محمد 
حسین حسینی زاده با وکالت آقای رضا دانشور   نشانی محل اقامت: اصفهان – خ توحید – ابتدای 
محتشم کاشانی )دقیقی ( واحد چهارم واحد هفت دفتر آقای علی صادقی     محکوم به:   به موجب 
رای شماره ۲۴۴  تاریخ9۵/۲/۲۰ حوزه ۱۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:   محکومیت خواندگان به نحو تضامنی با توجه به توافق آنان در 
قرار داد ضم پرونده به پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 39۰۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید و 
هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره۲۲۷۸۰/ م الف دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: نوروز      نام خانوادگی: عزیزی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
نشانی  غامحسین    : پدر  نام  خانوادگی:ظهیری کوپایی   نام  نام:علیرضا   له:  محکوم  مشخصات 
رای شماره ۱33  به موجب  به:   ۲۱۱   محکوم  بهبهانی پ  اصفهان – حصه – کوچه  اقامت:  محل 
تاریخ9۵/3/3 حوزه 3۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
محکوم است به:  پرداخت مبلغ ۲9/۴۰۰/۰۰۰ به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۴۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۴/3/3۰ تاکنون در حق محکوم له ضمنا پرداخت نیم عشر 
اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.   ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره۲۲۷۲۶/ م الف دفتر شعبه 3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سعید     نام خانوادگی: ایزدی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:عباس   نام خانوادگی:عطائی   نشانی محل اقامت: اصفهان – خ احمد 

آباد – موبایل مدرن 
شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۲3 حوزه  تاریخ9۴/۶/3۱   ۶۴۶ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۲۵۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
93/۱۲/۲۵ به شماره چک ۷۰3۶3۵ تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر گردید و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره۲۲۶93/ م الف دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد  مصطفی      نام خانوادگی: پور دورکی   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:اکبر    نام خانوادگی:قوه عود با وکالت حسن محمدیان و 
الهام خدارحمی  نشانی محل اقامت: اصفهان – شاهپور جدید – خ مشیر الدوله تانکر سازی ایران    
شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۵ حوزه  تاریخ9۵/۴/۲9   ۶۴۶ شماره  رای  موجب  به  به:   محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت 
چک شماره ۴۵۴۸۶۰ و ۸۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر تادیه از 

9۵/۲/۵ تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی .
علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع   صورت 

 نماید.
شماره۲۲۷۱۲/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون زهرا اسکندری  فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ 
تایید دفتر ۴۰۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند  به  استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و 

مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک ۱۵۱9۱/3۱۷9 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 
در صفحه ۵۰۴ دفتر ۴ خروجی به شماره چاپی ۴3۰۵۵3 به نام فرشته عارفان سابقه ثبت  و صادر و 
تسلیم گردیده و طی سند 3۸۸9۲ مورخ ۸۰/۱۰/۱۶ دفتر خانه ۷۸ اصفهان تمامت به متقاضی المثنی 
انتقال و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد و طی سند 3۲۶3۰ 
بانک کشاورزی قرار گرفته است. به علت سهل  مورخ ۸۷/۱۲/۲۲ دفتر خانه ۱۴۵ اصفهان در رهن 
انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 

سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : ۲۲۴۵۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون زهرا اسکندری  فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ 
تایید دفتر ۴۰۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند  به  استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و 
اصفهان  ثبت  در بخش ۵  واقع  از ششدانگ پاک ۱۵۱9۱/3۱۷9  دانگ مشاع  تمامت سه  مالکیت 
که در صفحه ۵۰۷ دفتر ۴ خروجی به شماره چاپی ۱9۵۰3۷به نام حمیده ابن النصیر سابقه ثبت  و 
صادر و تسلیم گردیده و طی سند 3۸۸9۲ مورخ ۸۰/۱۰/۱۶ دفتر خانه ۷۸ اصفهان تمامت به متقاضی 
المثنی انتقال و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد و طی سند 
3۲۶3۰ مورخ ۸۷/۱۲/۲۲ دفتر خانه ۱۴۵ اصفهان در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است. به علت 
المثنی نموده است   انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت  سهل 
طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 شماره : ۲۲۴۵3/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حامد       نام خانوادگی: دانشوری    نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:علی اصغر نعمت اللهی با وکالت : ۱- آقای حسین محمدیان و ۲- خانم 
نفیسه عرب زاده   نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت 

ارغوان طبقه سوم واحد ۱۸
اختاف شهرستان  تاریخ9۵/۴/۲۸ حوزه ۷  شورای حل   ۷۵۰ رای شماره  به موجب  به:    محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 
تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  میلیون  و یک  اصل خواسته  بابت  ریال 
خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   9۴/۲/3۰ چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده  اجرا/   حق  عشر  نیم  پرداخت  و 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه 
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به 
اعام  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت   مزبور 

نماید.
شماره۲۲۷۱3/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد حسین      نام خانوادگی: شفیعی  نام پدر : تقی     نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد نام خانوادگی : ضیع ثالث نام پدر: محمد 
باقر شغل : بازنشسته ارتش    نشانی محل اقامت: اصفهان خ طالقانی خ خلجی کوچه مظاهری 

بن بست پونک پاک ۱۸
محکوم به:  به موجب رای شماره ۱۶9۶ تاریخ9۴/9/۲۸ حوزه ۶  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
بابت اصل  به:  پرداخت مبلغ 3۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال  یافته است.محکوم علیه محکوم است  که قطعیت 
خواسته و ۴3۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی تا زمان اجرا در صورت لزوم و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک )9۴/۶/۲۶( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له .  ماده 3۴ قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.
شماره۲۲۷3۷/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امید       نام خانوادگی: امیری منش  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:حمید  نام خانوادگی : ساقری چی  نام پدر: علی  نشانی محل 
اقامت: اصفهان خ شاهپور قدیم گاراژ متحدیه  ۵ قدیم باطری سازی حمید  محکوم به:  به موجب 
رای شماره ۷۶3  تاریخ9۵/۴/3۱ حوزه ۱۱ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
و  خواسته   اصل  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به:   است  محکوم  علیه  است.محکوم 
همچنین  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت   ۴3۰/۰۰۰ مبلغ 
در حق خواهان  تاریخ وصول  لغایت  دادخواست 9۵/۲/۱۵  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت 
اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده  احکام/   اجرای  حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم  و 
اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف مدت  علیه مکلف  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره۲۲۷۲9/ م الف دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  شماره اجرائیه: 9۵۱۰۴۲۰3۵۰۲۰۰۲۵9 شماره پرونده: ۸۸۰99۸۰3۵۰۲۰۰93۶ شماره 
۸۸۰9۴۵  تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰۷/۲۷ مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: حمید نام خانوادگی 
تعالی بموجب  به: بسمه  المکان  محکوم  : مرتضی      نشانی: مجهول  پدر  نام  بارورز اصفهانی   :
پرداخت  به  علیه  دادنامه ۸9۰99۷۰3۵۰۲۰۰۷۶۷ محکوم  به شماره  مربوط  اجرای حکم  در خواست 
۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۴۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید حواله ۸۸/9/۱ الی زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 3/۸۵۰/۰۰۰ 
تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم  است.     محکوم  دولت  در حق صندوق  االجرا  بابت حق  ریال 
احکام مدنی(  اجرای  قانون  ) ماده3۴  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  روز مفاد  ده  : ۱- ظرف  اجرائیه  اباغ 
.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(  
.۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 
محکومیت مالی ۱39۴(. 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(
 شماره: ۲۲۷۲۲/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر براتی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی       نام خانوادگی: حکیمیان جزی  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:ابوذر   نام خانوادگی : اکبری نیسیانی با وکالت منصور برشان و 
وجیه جاوید      نشانی محل اقامت: اصفهان خ شریعتی غربی نبش کوچه ۱۱ )آفاق( مجتمع تجاری 

اداری رامین 3 طبقه اول واحد ۱
شهرستان  اختاف  حل  شورای   ۲9 حوزه  ۵۷۶تاریخ9۵/۶/۶  شماره  رای  موجب  به  به:   محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
 9۴/۱۰/3۰ و   93/۸/3۰ ها  رسید چک  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  خواسته  اصل 
حق  و  و 9۴/۱۲/3   9۴/۱۰/3۰ و   9۴/۸/3۰ و   9۴/۶/3۰ و   9۴/۴/3۰ و   9۴/۲/3۰ و   9۴/۱۲/3۰ و 
و همچنین  آگهی  نشر  و حق  دادرسی  ریال هزینه   3/۱9۵/۰۰۰ پرداخت  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردد. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف مدت  علیه مکلف  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام
 نماید.شماره۲۲۷۶۵/ م الف دفتر شعبه ۲9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کوروش        نام خانوادگی: کوکنانی   نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:مسعود   نام خانوادگی : احمدیان با وکالت اقای عبداله رنجکش       

نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان فروغی نرسیده به چهارراه پنج رمضان روبروی کوچه شهید محبی 
پاک ۴۵۰  محکوم به:  به موجب رای شماره ۱۵3۸ تاریخ9۴/۸/3۰ حوزه ۴۵ شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ  3۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و ۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/۱۲/۱۵ تا زمان اجرای حکم و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی .  ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره۲۲۷۵۰/ م الف دفتر شعبه ۴۵مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقای مهدی حسینی    فرزند  بیژن     در پرونده شماره 9۴۰۱9۲ د 3۸  این شعبه به اتهام ۱- سرقت یک 
فقره چک ۲- جعلی 3- استفاده از سند مجعول ۴- کاهبرداری     تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی 
 در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود . 
شماره : ۲۲۷۴3/ م الف دادیاری شعبه 3۸ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

 آگهی احضار متهم 
به  شعبه  این    3۸ د   93۱9۸۴ شماره  پرونده  در  اکبر       فرزند   صادقی      اله  روح  آقای 
ماده  اساس  بر  وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب  تحت  دائم       ازدواج  واقعه  ثبت  عدم  اتهام 
این  تاریخ نشرآگهی در  از  اباغ می شود. ظرف یک ماه  به شما  آئین دادرسی کیفری  ۱۷۴ قانون 
نظر  اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  اینصورت  غیر  در  شوید.  حاضر   شعبه 

می شود .
 شماره : ۲۲۷۴۲/ م الف دادیاری شعبه 3۸ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  آقای مسعود پاکدل      فرزند  احمد      در پرونده شماره 9۵۱۱۲3 د 3۸  این شعبه 
بر اساس  این وسیله  به  دارید.  پیامک       تحت تعقیب قرار  ارسال  و  به صورت حضوری  تهدید 
ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در 
 این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر

 می شود . 
شماره : ۲۲۷۴۱/ م الف دادیاری  شعبه 3۸ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵-۷33 خواهان رسول صادقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
قاسمعلی دهقان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 9۵/9/۶ساعت 3/3۰ عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲۲۷۶3/م الف مدیر دفتر شعبه ۲9مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵-۷3۴ خواهان رسول صادقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
نسرین اکبری   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 9۵/9/۶ساعت 3/۴۵ عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲۲۷۶۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۲9مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵-۷۲۱ خواهان رسول صادقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
فرحناز عسگری    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 9۵/9/۶ساعت ۱۶/3۰ تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲۲۷۷۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
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ـــمـــاره 280 ســـــال دوم              ݡسݒ

جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی بــا اعــام خبــر ارســال 
ــان ــب از اول آب ــربازان غای ــازل س ــه من ــی ب ــه کتب  اخطاری
گفــت: اگــر مشــموالن غایــب بــه مهلــت مقــرر در اخطاریــه 
توجــه نکــرده و بــرای تعییــن تکلیــف خدمتــی خــود اقــدام 
نکننــد، تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه و دســتگیر می شــوند. 
ســردار ابراهیــم کریمــی بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار 
مشــموالن غایــب ثبت نام کــرده در طــرح پرداخــت جریمــه 
نقــدی غیبــت، اظهــار کــرد: بــه دنبــال اجــرای مرحلــه اول 
و دوم طــرح پرداخــت جریمــه غیبــت مشــموالن، تــا امــروز 
ــرای بهره منــدی از ایــن امــکان در  حــدود 140 هــزار نفــر ب
دفاتــر پلیــس + 10 ثبت نــام کرده انــد و رونــد ثبت نــام 

متقاضیــان همچنــان ادامــه دارد.
     ثبت نام 140 هزار نفر در طرح جریمه غیبت

ــزام  ــه اع ــا اشــاره ب ــی ب ــه عموم جانشــین ســازمان وظیف
داوطلبانــه تعــداد زیــادی از مشــموالن غایب در ســال جاری 
افــزود: مــا در خال اجــرای این طــرح، اطاع رســانی کاملی 
 بــه تمــام مشــموالن غایــب اعــم از غایبــان کمتــر از 8 ســال 
ــانی های  ــال اطاع رس ــه دنب ــه ب ــم ک ــام دادی ــتر انج و بیش
انجام شــده تعــدادی بــرای پرداخــت جریمــه غیبــت 
مراجعــه کردنــد و عــده زیــادی نیــز بــرای اعــزام بــه 
خدمــت ســربازی داوطلــب شــدند. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ســازمان وظیفــه عمومــی بــر اســاس تکلیــف قانونــی خــود 
بایــد نســبت بــه ســاماندهی مشــموالن غایــب اقــدام کنــد، 
ــا هرچــه ســریع تر تکلیــف  از مشــموالن غایــب خواســت ت

ــد. وضعیــت خدمتــی خــود را روشــن کنن
ــربازان  ــازل س ــه من ــی ب ــار کتب ــال اخط ــاز ارس      آغ

ــب غای
ــتاد  ــاری س ــال ج ــر، در س ــوی دیگ ــت: از س ــی گف کریم
فراخــوان مشــموالن غایــب تشــکیل شــد تــا هرچــه 
ســریع تر نســبت بــه ســاماندهی ایــن دســته از مشــموالن 
ــه  ــده ب ــه داده ش ــت اولی ــد از فرص ــذا بع ــد؛ ل ــدام کن اق
بــه صــورت  اول  از مشــموالن، اخطاریــه  ایــن دســته 

ــد و  ــتاده ش ــب فرس ــموالن غای ــام مش ــرای تم ــی ب پیامک
ــی  ــای کتب ــز اخطاریه ه ــاه نی ــدای آبان م ــت از ابت ــرار اس ق
بــه منــازل مشــموالن غایــب ارســال شــود. جانشــین 
ــان  ــا پای ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــه عموم ســازمان وظیف
ــخص  ــب مش ــموالن غای ــام مش ــف تم ــا تکلی ــال قطع س
خواهــد شــد، درخصــوص واکنــش ایــن ســازمان در قبــال 
ــه مهلــت مقــرر داده شــده  بی توجهــی مشــموالن غایــب ب
ــار  ــا اظه ــرای آن ه ــی ارســال شــده ب ــای کتب در اخطاریه ه

کــرد: بــر اســاس مــاده 58 قانــون اگــر مشــموالن غایــب 
بــه مهلــت مقــرر در اخطاریــه توجــه نکــرده و بــرای تعییــن 
تکلیــف خدمتــی خــود اقــدام نکننــد، تحــت تعقیــب قــرار 
گرفتــه و دســتگیر می شــوند؛ چــرا کــه شناســایی، تعقیــب 
ــده در  ــوارد تصریح ش ــب از م ــموالن غای ــتگیری مش و دس

ــت. ــون اس ــاده 58 قان م
     ثبت نــام روزانــه 2 هــزار نفــر بــرای پرداخــت 

ــت ــه غیب جریم
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر ســازمان وظیفــه عمومی 
 بــه صــورت تعاملــی بــا مشــموالن غایب ارتبــاط برقــرار کرده 
ــت،  ــی آن هاس ــت خدمت ــف وضعی ــن تکلی ــر تعیی و پیگی
ــرح  ــمول ط ــربازان مش ــداد س ــته، تع ــال گذش ــزود: س اف
ــون   پرداخــت جریمــه غیبــت ســربازی، حــدود یــک میلی
ــر در ســال  ــه حــدود 320 هــزار نف ــود ک ــر ب و 500 هــزار نف
ــا امــروز در ایــن طــرح  گذشــته و حــدود 140 هــزار نفــر ت

کرده انــد. ثبت نــام 
 کریمــی در پایــان بــا اشــاره بــه ثبت نــام روزانــه 2000 نفــر 
بــرای شــرکت در طــرح پرداخــت جریمــه غیبــت ســربازی، 
از بعیــد بــودن امــکان تمدیــد طــرح فــوق در بودجــه ســال 
ــه اســتقبال  ــا توجــه ب ــرد: ب ــر داد و خاطرنشــان ک 97 خب
خــوب از ایــن طــرح، الزم اســت تــا مشــموالن غایبــی کــه 
قــادر بــه اســتفاده از شــرایط مذکــور ایــن طــرح هســتند، از 
ایــن فرصــت اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت دیگــر 

چنیــن فرصتــی بــرای آن هــا فراهــم نشــود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد:

ارسال اخطاریه کتبی به سربازان غایب

 زبان انگلیسی برای پرستاران 

اجباری خواهد شد
وزارت  پرســتاری  معــاون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب بهداش
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب پرســتاری ای
آن،  فــراوان  پتانســیل های 
یکــی از برتریــن جایگاه هــا را در 
گفــت:  دارد،  منطقــه  ســطح 
توانمندشــدن پرســتاران بــه زبــان 
انگلیســی مدنظــر مــا قــرار دارد. محمــد میرزابیگــی، بــا اشــاره 
بــه اینکــه پرســتاران بایــد از لحــاظ دانــش علمی، اســتفاده از 
ابزارهــا و تکنولــوژی و زبــان انگلیســی توانمنــد باشــند، گفــت: 
ایــن مســئله مــورد توجــه مــا قــرار گرفتــه و زمانــی کــه ایــن 
گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  بیمارســتان ها  در  شــاخص ها 
می توانــد موفقیت هــای بیشــتری را بــه همــراه داشــته باشــد. 
و  جــذب  آیین نامــه  پیش نویــس  دربــاره  میرزابیگــی 
نگهداشــت نیروهــای انســانی در حــوزه پرســتاری گفــت: بــا 
توجــه بــه مشــکل کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص 
ــاس  ــر اس ــروم و ب ــوردار و مح ــق کم برخ ــتاری در مناط پرس
کشــور،  محــروم  اســتان های  از  میدانــی  بازدهی هــای 
معاونــت پرســتاری پیشــنهاداتی را جهــت جذب و نگهداشــت 
ــت  ــر بهداش ــه وزی ــه ب ــتان های مربوط ــا در اس ــن نیروه ای
ــتور کار  ــنهادات در دس ــن پیش ــبختانه ای ــه خوش ــه داد ک ارائ

وزارت بهداشت قرار گرفت.

 تشخیص دقیق و ارزان سرطان 

برای اولین بار در ایران
ــتمی  ــاخت سیس ــی و س ــه طراح ــق ب ــور موف ــان کش محقق
ــه  ــاز ب ــه نی ــرطان هایی را ک ــواع س ــد ان ــه می توان ــدند ک ش
نمونه بــرداری دارنــد، بــا بیشــترین دقــت و در کمتریــن 
ــو  ــد، عض ــد عبداالح ــر محم ــد. دکت ــخیص دهن ــان تش زم
ــوم  ــگاه عل ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس ــی دانش ــت علم هیئ
پزشــکی تهــران و مجــری طــرح »حســگر زیســتی تشــخیص 
فــاز متاســتاتیک ســرطان« اظهــار داشــت: در ۶ ســال 
ــی ــتی فراوان ــگرهای زیس ــاخت حس ــه س ــق ب ــر موف  اخی

 شدیم؛ 
امــا آخریــن سیســتمی کــه طراحــی کرده ایــم، از نظــر 
ــوده اســت.  ــرای تشــخیص ســرطان مناســب ب ــه ای ب هزین
وی بــا بیــان اینکــه سیســتم های طراحی شــده تیــم مــا کــه 
ــو طراحــی و ســاخته شــده اند، بیشــتر  ــاوری نان ــه فن ــر پای ب
 می تواننــد در مقیــاس تحقیقاتــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرند 
خاطرنشــان کــرد: آخریــن سیســتمی کــه ســاخته ایم، در واقع 
ــواع  ــد ان نســل دهــم سنســورهای ســرطان اســت و می توان
 ســرطان را در کمتریــن زمــان ممکــن بــا دقت زیاد تشــخیص

 دهد. 

اخبار کوتاه

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان:

اهدای جهیزیه به ۴ هزار نوعروس

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اجتماعی

بــه سیاســت های  توجــه  بــا 
بــرای کمــک  امــداد  کمیتــه 
ــتاها  ــی روس ــه محرومیت زدای ب
درصــد   25 حــدود  امســال 
اعتبــارات دولتــی ایــن نهــاد بــه 
ــه  ــن جهیزی ــت تأمی ــان جه ــتان اصفه ــروم اس ــق مح مناط
نوعروســان اختصــاص یافــت. مدیــر کل کمیتــه امــداد 
ــون  ــارد و 5۶5 میلی ــاص 4 میلی ــان، از اختص ــتان اصفه اس
ــه 2  ــن جهیزی ــرای تأمی ــدادی ب ــی و ام ــار دولت ــان اعتب توم
ــر داد  ــال خب ــت امس ــه نخس ــروس در نیم ــزار و 500 نوع ه
ــان  ــه مددجوی ــده ب ــاص داده ش ــارات اختص ــت:   اعتب و گف
ــال، 2  ــهریورماه امس ــا ش ــان ت ــتان اصفه ــداد اس ــه ام کمیت
ــی  ــارات دولت ــل اعتب ــان از مح ــون توم ــارد و 340 میلی میلی
ــارات  ــارد و 225 میلیــون تومــان هــم از محــل اعتب و 2 میلی
ــارات  ــت: اعتب ــیران گف ــا ش ــت. حمیدرض ــوده اس ــدادی ب ام
بخــش امــدادی بــرای کمــک بــه تأمیــن جهیزیــه نوعروســان 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، هدیــه ازدواج پســران، ازدواج 
ــات  ــل زکات، صدق ــوار، از مح ــت خان ــان سرپرس ــاره زن  دوب
و ... تأمیــن می شــود. شــیران بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین 
درآمدهــای امــدادی کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان از 
شــهرهای اصفهــان، کاشــان و نجف آبــاد اســت، افــزود: 
شهرســتان های فریدون شــهر، ســمیرم، چــادگان، بوئیــن 
ــن  ــه کمتری ــه اینک ــود اینک ــا وج ــدن ب ــت و فری و میاندش
درآمدهــای امــدادی را داشــتند، بیشــترین دریافت کننــدگان 
اعتبــارات دولتــی تأمیــن جهیزیــه مددجویــان کمیتــه امــداد 
اســتان اصفهــان در ســال قبــل را دریافــت کرده انــد. شــیران 
بــا ارائــه آمــاری از جهیزیــه اختصــاص داده شــده بــه 
ــه  ــار اختصاص یافت ــت: کل اعتب ــه گف ــن کمیت ــان ای مددجوی
بــرای تأمیــن جهیزیــه نوعروســان در ســال گذشــته بالــغ بــر 
ــغ 2  ــن مبل ــه از ای ــود ک ــان ب ــون توم ــارد و 800 میلی 7 میلی
میلیــارد و 45۶ میلیــون تومــان اعتبــارات دولتــی و مابقــی از 

ــت. ــوده اس ــی ب ــارکت های مردم ــد مش ــل درآم مح
وی افــزود: حــدود 288 میلیــون تومــان جهــت تهیــه جهیزیه 
ــه شــد.  ــران هزین ــی خی ــا هم افزای نوعروســان درســال 94 ب
ــه  ــان کمیت ــه مددجوی ــن جهیزی ــه تأمی ــک ب ــه کم در زمین
ــرام هــم ســال گذشــته بیــش از  ــان طــرح اک ــداد، حامی ام
ــن  ــه ای ــام ب ــای ایت ــرای خانواده ه ــان ب ــون توم 580 میلی
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــت: امس ــد. وی گف ــاعدت کردن ــاد مس نه
سیاســت های محرومیت زدایــی امــداد، پیش بینــی شــده 
بیــش از 25 درصــد از اعتبــارات دولتــی ایــن نهــاد در 
مناطــق محــروم اســتان و جهــت کمــک بــه تأمیــن جهیزیــه 

ــود. ــه ش ــان هزین نوعروس

گزارش خبری

رئیــس اداره ســامت دهــان و دنــدان وزارت بهداشــت 
ــراب  ــدان خ ــاله، 13 دن ــا 45 س ــی 35 ت ــر ایران ــت: ه گف
اینکــه ســن  بیــان  بــا  دارد. دکتــر حمیــد صمــدزاده 
ــت:  ــت، گف ــالگی اس ــی از ۶ س ــای دائم ــش دندان ه روی

ــودکان  ــده در ک ــه عمــل آم در بررســی های ب
ــر  ــه ه ــد ک ــخص ش ــی مش ــاله ایران 12س
کــودک 12ســاله بــه طــور میانگیــن 2.09 
دنــدان خــراب دارد کــه 83 درصــد مــوارد آن 

ــت.  ــدان اس ــیدگی دن ــه پوس ــوط ب مرب
وی تصریــح کــرد: ایــن آمــار بــرای مــا 
 مشــخص کــرد کــه طــی مــدت ۶ ســال

ــدان کــودکان خــراب شــده و ایــن یعنــی اینکــه هــر  2 دن
ــود.  ــه می ش ــراب اضاف ــدان خ ــک دن ــار ی ــال یک ب 3 س
صمــدزاده اظهــار کــرد: در همیــن راســتا، عمــده برنامه هــای 
مــا در راســتای پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان قــرار گرفت 
ــرا  ــه اج ــال ب ــر 14 س ــودکان زی ــرای ک ــرح ب ــن ط ــه ای ک

درآمــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــا اســتفاده از ترکیبــات فلورایــد 
ــوان از پوســیدگی  ــدان بت و آمــوزش بهداشــت دهــان و دن
دندان هــای ایــن کــودکان تــا حــد زیــادی پیشــگیری کــرد. 
ــا  ــد 25 ت ــات فلورای ــم از ترکیب ــتفاده منظ ــزود: اس وی اف
45 درصــد از پوســیدگی دنــدان پیشــگیری 
می کنــد و در حــال حاضــر در همیــن راســتا، 
ایــن طــرح در ۶0 هــزار مدرســه در حــال 
اجراســت و 7 میلیــون دانش آمــوز ابتدایــی 
را تحــت پوشــش دارد. صمــدزاده بــا اشــاره 
بــه خرابــی 13.2 دنــدان هــر فــرد در محدوده 
ســنی 35 تــا 45 ســال گفــت: متاســفانه در 
ایــن رنــج ســنی هــر فــرد ایرانــی، 4 دنــدان کشیده شــده 
ــا  ــیده قطع ــای پوس ــداد دندان ه ــزود: تع ــز دارد. وی اف نی
ــا  ــا هــدف م ــش ســن بیشــتر هــم می شــود؛ ام ــا افزای ب
ایــن اســت کــه بــه جــای کشــیدن دندان هــای خــراب بــه 

ســمت ترمیــم و پرکــردن آن پیــش برویــم. ایســنا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اجتماعی

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
محــوری  سیاســت های  از  مشــارکت جویی  گفــت: 

وجــود  لــذا  جنگل هاســت؛  ســازمان 
و  طبیعــی  منابــع  بهره بــردار  هــزار   43
ســازماندهی آن هــا در قالــب شــرکت های 
محقــق  را  مشــارکت  شــعار  تعاونــی، 
ســاخته و از حقــوق آن هــا دفــاع می کنــد. 
پیشــنهاد کــرد  شــاملی  محمدحســین 
شــرکت های  فعال ســازی  منظــور  بــه 

تعاونــی منابــع طبیعــی، اتــاق فکــر در ادارات منابــع 
ــای  ــا ایده ه ــود ت ــدازی ش ــتان ها راه ان ــی شهرس طبیع
جدیــد و راهکارهــای نــو در نیــل بــه اهــداف ارائــه گــردد. 
ــه  ــا ب ــذاری پروژه ه ــد واگ ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــارت  ــرد و نظ ــرار گی ــت ق ــی در اولوی ــرکت های تعاون ش

الزم نیــز انجــام شــود، گفــت: گلوگاه هــای فســاد در 
ــی از  ــم و یک ــایی کرده ای ــی را شناس ــع طبیع ــوزه مناب ح
گلوگاه هایــی کــه می توانــد بــه علــت نظــرات کارشناســی 
مــاده  کمیســیون  باشــد،  فســادآفرین  غیرمتعــارف 
واحــده اســت. شــاملی افــزود: اراضــی 
ملــی در زمــره انفــال اســت و عــده ای 
ــاری  ــد از مج ــر آن دارن ــعی ب ــه س همیش
ــاده واحــده  ــد کمیســیون م ــی همانن قانون
سوء اســتفاده و منابــع ملــی را بــرای خــود 
تصاحــب کننــد. وی همچنیــن بــه اهمیــت 
ارائــه پاســخ متقــن بــه اســتعام های 
ــان  ــن زم ــت: خطرناک تری ــار داش ــاره و اظه ــی اش مردم
در مدیریــت، بی نیــازی از ســؤال و مشــورت اســت؛ لــذا 
جنگلــداران کــه خــود حافــظ اراضــی ملی انــد، الزم اســت 
ــا حقــوق مــردم و  ــط باشــند ت ــا کارشناســان فــن مرتب ب

ــود.  ــع نش ــت ضای دول

دادنامه 
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2- مطالبه وجه 2 فقره سفته جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال 3- مطالبه خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه (( با این توضیح که خواهان با استناد به 2 فقره سفته واخواست نشده که به عنوان سند 
عادی طلب ارائه شده و همچنین 7 فقره چک واخواست شده مدعی طلبکار بودن از خوانده شده و 
وجه آنها را مطالبه می نماید. اگرچه خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته اما طی الیحه ای مدعی 
پرداخت بدهی خود شده  ولی از اعزام شهود خود در جلسه دادرسی که برای استماع شهادت شهود 
او تشکیل شده امتناع ورزیده و خواهان نیز منکرادعای اوست بنابر این با توجه به محتویات پرونده 
مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و وجود اصل اسناد پیش گفته در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده دارد و همچنین اقرار خوانده به بدهی خویش و عدم توانایی او در اثبات ادعای پرداخت 
بدهی در مقام انقاب دعوی لذا دعوی مطروحه را وارد دانسته مستندا به مواد 198و 502 و 519و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 و313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفتصد و پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ  بیست و 
دو میلیون و  پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبر های الصاقی  و به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک ها از تاریخ صدور چک ها و خسارت تاخیر تادیه سفته ها از 
تاریخ اباغ اولین اخطاریه به خوانده به عنوان قدر متیقن اطاع وی از مطالبه خواهان 94/3/19 لغایت 
زمان اجرای حکم مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره 
 حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. 
شماره : 5/22/95/444/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین 

رزاقی
دادنامه 

پرونده  شماره   1395/0۶/24: تنظیم  تاریخ   9509973۶20200924  : دادنامه  شماره 
:9409983۶5730103۶ شماره بایگانی شعبه : 950025  خواهان:  آقای غامحسین قربانی فرزند 
امام حسن  باال ک  محله  روستای کاغذ ی  آباد  ابوزید  بیدگل  و  آران  اصفهان  نشانی  به  قربانعلی  
مجتبی – منزل شخصی  خوانده : اقای علی معینی فرزند کیومرث به نشانی اصفهان اشرفی اصفهان 
خ حصارک شهرک دانشگاه ک ستاره پ 9 ط 2 خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود.  رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای غامحسین قربانی 
فرزند قربانعلی به طرفیت آقای علی معینی فرزند کیومرث به خواسته مطالبه ی وجه دو فقره چک 
به شماره های 220220 و 220213  عهده بانک ملی جمعا به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بانضمام 
خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق 
چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت 
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 
و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه  خوانده 
ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد  
198و 502 و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ،ماده  310 و 311 و313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده به  2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به  پرداخت مبلغ مذکور  به عنوان 
اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیزخسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام 
می نماید . رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

 شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد.

 شماره : 5/22/95/44۶/م الف دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351200353 شماره پرونده: 9409980351200005
شماره بایگانی شعبه : 940005 تاریخ تنظیم: 1395/07/25 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک 
ملت به مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی  نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مدیریت امور 
شعب بانک ملت ط دوم اداره حقوقی  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: شرکت یکتا کاریز 
سپاهان     نشانی: تهران – میدان رسالت – خ کرمان جنوبی – کوچه جمشید رویان – ط اول کد 
پستی  1۶34۶45۶89 2- نام : حسین نام خانوادگی : مهدی نژاد ارشلو  نام پدر : حسن  نشانی 
: مجهول المکان 3- نام : شرکت مهندسی رابح صنعت سپاهان  نشانی :اصفهان خ حکیم نظامی 
خ جوشقانی شماره ۶5  4- نام : بدری سادات نام خانوادگی : زارعی نام پدر : سید محمود  نشانی 
: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : آرش  نام 
خانوادگی : شیرانی نام پدر : فیض اله نشانی : اصفهان خیابان فروغی ابتدای کوچه 23 دفتر وکالت  
نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک ملت به مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9509970351200315 محکوم علیهم  متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 334/۶04/481   ریال 
ریال   199/753 مبلغ  روزانه   -  1393/11/30 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  خواسته  اصل  بابت 
تازمان پرداخت و مبلغ 19/751/255 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت یک 
تاریخ  از  است  علیه مکلف  .    محکوم  دولت  در حق صندوق  اجرا  بابت هزینه  به  بیستم محکوم 
احکام مدنی(  اجرای  قانون  ) ماده34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  روز مفاد  ده  : 1- ظرف  اجرائیه  اباغ 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 
محکومیت مالی 1394(. 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

 شماره: 2275۶/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 
حجت اله انصاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بینا   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت  در خصوص پرونده کاسه 95-737 خواهان عباس 
منصور خادمیان زاده    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/9/۶ساعت 4/15 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 22۶90/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
نشانی:  ابدال محمودآبادی  فاطمه  رسیدگی:    خواهان:  :484-95/5/17   مرجع  دادنامه  شماره 
ده  قاسمی  مریم  خوانده:  برخیابان     محمدی  چهارراه  محمودآباد  خمینی  امام  خیابان  اصفهان 
از تصادف و هزینه های دادرسی  ناشی  المکان   خواسته: مطاله خسارات  چشمه نشانی: مجهول 
نظریه  و  پرونده  محتویات  ماحظه  با  شورا  قاضی  ریال   گردشکار:   ۶/400/000 مبلغ  ، کارشناسی 
به شرح ذیل  از خداوند متعال  با استعانت  و  اعام  را  مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی 
به طرفیت  دادخواست خواهان  در خصوص  قاضی شورا    رای  نماید.    رای می  به صدور  مبادرت 
خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ ۶/400/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه 
 241 شماره  به  پراید  بین  تصادف  وقوع  فنی  نظریه کارشناس  به  توجه  با  و کارشناسی  دادرسی 
بوده و  رانندگی خوانده محرز  به  ایران 13  به شماره 195 ب 91  به خواهان  ایران 53 متعلق  ج75 
تامین دلیل شعبه  پرونده  نظریه کارشناس دادگستری در  واقع شده است و حسب  خوانده مقصر 

مبلغ  تصادف  این  وقوع  اثر  در  اتومبیل خواهان  بر  وارده  اصفهان خسارات  اختاف  29 شورای حل 
به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم  با توجه  لذا  ریال تعیین گردیده است   ۶/400/000
اباغ قانونی و به مراتب دفاع موثر خوانده لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
پرداخت  و  وارده  خسارات  ریال     ۶/400/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
مبلغ 420/000ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان

 می باشد.
19501/م الف  -  حسن پورقادری قاضی شورای حل اختاف شعبه 29 اصفهان

دادنامه
: شعبه 23 شورای حل  رسیدگی  مرجع  دادنامه 95/۶/31-۶۶۶   : 197/95 شماره  پرونده  کاسه 
جابر  خیابان  اصفهان  نشانی:  محمد  فرزند  زاده  شریف  عباس  آقای   : خواهان  اصفهان    اختاف 
انصاری – خیابان پنج آذر کوی ویدا پاک 97 خوانده : خانم سمیه میرزایی پارتی  فرزند حسنعلی 
با عنایت به محتویات   : نشانی مجهول امکان   خواسته: مطالبه وجه چهار فقره چک    گردشکار 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:   رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست آقای 
ریال وجه 4 فقره   70/000/000 مبلغ  بخواسته مطالبه  به طرفیت سمیه میرزایی  زاده  عباس شریف 
-892/10597824  ،91/۶/20-892/10472771،  91/۶/30-892/10472772 های  شماره  به  چک 

و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ماهشهر  بانک  پست  عهده    91/۶/10-892/10472770  ،  91/7/15
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه  خوانده با اباغ 
ماده 73 نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ذمه ی  اشتغال  از  نیز حکایت  ابزاری  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابزاری 
 198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند.  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310،  215 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  تومان  میلیون  هفتاد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به   1/۶70/000
اعام  و  بانک مرکزی در حق خواهان صادر  ایصال آن طبق نرخ شاخص  و  لغایت زمان وصول  ها 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز   20 مدت  ظرف  آن  از  پس  و   بود 

 می باشد. 
2192۶/م الف   -  زهرا عابدی قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف

دادنامه
کاسه پرونده : 205/95 ش 23 شماره دادنامه ۶51-95/۶/31  مرجع رسیدگی : شعبه 23 شورای 
حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای عباس شریف زاده فرزند محمد نشانی: اصفهان خیابان جابر 
انصاری – خیابان پنج آذر کوی ویدا پاک 97  خوانده : آقای قربانعلی قربانی شاه کوه کن نشانی 
مجهول امکان  خواسته: مطالبه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می 
نماید:  رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست آقای عباس شریف زاده به طرفیت آقای قربانعلی 
قربانی شاه کوه کن بخواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 58۶339-
95/2/5  عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه  خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابزاری خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابزاری 
نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 215 ،310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 یکصد و پنجاه میلیون  به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 2/840/000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه 
 خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
21924/م الف  -  زهرا عابدینی قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف

دادنامه
کاسه پرونده : 94-1155 شماره دادنامه 424-95/4/29  مرجع رسیدگی : شعبه 25 شورای حل 
اختاف اصفهان   خواهان : آقای عباس شریف زاده نشانی: اصفهان خیابان جابر انصاری – خیابان 
پنج آذر کوی ویلدا پاک 97 کد پستی 1138907403   خوانده : آقای عطا کاشی ساز نشانی مجهول 
امکان   خواسته: مطالبه وجه سفته   گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعام  شورا ضمن  محترم  اعضای 
بصدور رای می نماید:  رای قاضی شورا   در خصوص دادخواست آقای عباس شریف زاده به طرفیت 
داری  خزانه  شماره  به  های  سفته  وجه  ریال   170/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  ساز   عطا کاشی 

با عنایت به بقای اصول  کل9917۶2)سری/ت( 04488۶)سری د/1(  به انضمام خسارات قانونی 
مستندات درید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض، تکذیب، شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 198 ، 
519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 3/035/000 ریال  بابت هزینه  دادرسی و 
احتساب هزینه نشر آگهی تا زمان اجرای حکم توسط احکام و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/12/1۶ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و برعهده اجرای احکام محترم می باشد . در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. و اما در خصوص تقاضای تامین خواسته خواهان نظر به اینکه خواهان 
نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننموده مواجه باتکلیفی نمی باشد مستندًا به بند د ماده 108 
 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تامین خواسته صادر و اعام می گردد قرار صادره قطعی 

است.
21928/م الف  -   قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   25 : شعبه  رسیدگی  مرجع    95/۶/29-102۶ دادنامه  95010۶ شماره   : پرونده  کاسه 
طیب  خیابان  الله  خیابان  اصفهان   : نشانی  به  پاکروان  نرگس  خانم   : خواهان  اصفهان    اختاف 
اصفهانی کوی شهید برجوییان کوچه پدرام پاک 27  وکیل ندا رواقی نشانی: اصفهان خیابان بزرگمهر 
: صالح اسمعیلی قوهکی نشانی مجهول  نور واحد 202  خوانده  نبش خیابان قرنی مجتمع میاد 
المکان  خواسته: مطالبه  گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای قاضی شورا حل اختاف  در خصوص دعوی خانم نرگس پاکروان به طرفیت صالح اسمعیلی 
قوهکی  بخواسته مطالبه مبلغ 9/500/000 ریال وجه چک به شماره 9211/757159-12  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 ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
به دعوی  اعتراض نسبت  در مقام  و محکمه پسندی  دفاعیات مستند  و  و هیچگونه الیحه  نداشته 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و  198 ، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
هزینه   بابت  ریال    790/000 و  اصل خواسته  بابت  هزار   پانصد  میلیون  نه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارات  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  و  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی 
رسید چک  موصوف)94/3/15( تا تاریخ اجرای حکم حق خواهان  صادر و اعام  می نماید. رای 
از  باشد و پس  این شعبه می  قابل واخواهی در  اباغ  تاریخ  از  صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان   اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

می باشد.
21911/م الف   -  قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده : 950105 شماره دادنامه 825-95/5/27  مرجع رسیدگی : شعبه شورای حل اختاف 
اصفهان  خواهان : خانم نرگس پاکروان به نشانی : اصفهان خیابان الله خیابان طیب اصفهانی کوی 
شهید برجوییان کوچه پدرام پاک 27  وکیل ندا رواقی نشانی: اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان 

قرنی مجتمع میاد نور واحد 202  خوانده : الهام کیخائی افوسی ف حسن نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه   گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
الهام کیخائی  طرفیت  به  پاکروان  نرگس  خانم  دعوی  در خصوص  اختاف   حل  شورا  قاضی  رای 
افوسی  بخواسته مطالبه مبلغ 8/900/000 ریال وجه چک به شماره 7043۶2  عهده بانک سپه 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 ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
و  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  اباغ  رغم  اینکه خوانده علی  و  دارد  آن  در مطالبه وجه 
خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،  198 و   تجارت  قانون   313 و   310
ریال    785/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   هزار  ونهصد  میلیون  هشت  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
بابت هزینه  دادرسی و حق الوکاله وکیل و  طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک  موصوف)94/9/15( تا تاریخ اجرای چک حق خواهان  صادر و اعام  می نماید. رای 
از  باشد و پس  این شعبه می  قابل واخواهی در  اباغ  تاریخ  از  صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان   اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

می باشد.
21912/م الف  -  قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان- ابراهیم معینی

رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت:

هر ایرانی ۳۵ تا ۴۵ ساله، ۱۳ دندان خراب دارد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

مشارکت جویی از سیاست های محوری سازمان جنگل هاست

حتما بخوانید!
هر ایرانی 35 تا ۴5 ساله، 13 دندان...
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امام علی )ع( می فرمایند:
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مرگ آرى، اما پستی و خوارى هرگز؛ به اندک ساختن آرى، 

اما دست سوى این و آن درازکردن هرگز.
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 آیا امواج وای فای 

سرطان زا هستند؟
اینکــه شــما همیــن  احتمــال 
حــاال بــا اســتفاده از یــک شــبکه 
وای فــای بــه اینترنــت وصــل 
ــی  ــک گوش ــق ی ــوید و از طری ش
ــن  ــدن ای ــال خوان ــل در ح موبای
مقالــه باشــید، خیلی زیاد اســت. 
امــواج  روزهــا  ایــن  واقــع  در 
وای فــای همــه جــا هســتند؛ در خانــه، محــل کار، مدرســه 
ــای  ــر ج ــی و ه ــز درمان ــه، مرک ــگاه، کتابخان ــتوران فروش رس
 دیگــری کــه فکــرش را بکنیــد. شــبکه وای فــای از هــر ســو مــا 
را احاطــه  کــرده و مــا بــه صــورت همیشــگی  در معــرض امــواج 
رادیویــی )RF( قــرار داریــم. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه 
تعــدادی از مــردم بــه دلیــل احتمــال افزایــش ریســک ابتــا بــه 
ســرطان ناشــی از امــواج رادیویــی، احســاس نگرانــی کننــد. ایــن 
ــگران ــیاری از پژوهش ــه بس ــوده ک ــدی ب ــا ج ــا آنج ــی ت  نگران
موسســات دانشــگاهی و ســازمان های زیســت محیطی را درگیــر 
نشــان  انجام شــده  مطالعــات  خوشــبختانه  اســت.  کــرده 
ــاد  ــی زی ــا خیل ــرای م ــای ب ــواج وای ف ــر ام ــه خط ــد ک می ده
نیســت. وای فــای و ســایر امــواج رادیویــی )تلفــن همــراه 
مایکروویــو و…( از نظــر ایجاد ســرطان در حیوانات آزمایشــگاهی 
و انســان مــورد بررســی قــرار گرفته انــد کــه دربــاره انســان هیــچ 
ــاد شــده و افزایــش خطــر ســرطان در  ارتباطــی بیــن امــواج ی
ــغلی در  ــل ش ــه دالی ــه ب ــرادی ک ــاال )اف ــک ب ــا ریس ــراد ب اف
معــرض امــواج رادیویــی قــرار دارنــد( مشــاهده نشــده و نــرخ 
ابتــا بــه ســرطان در آن هــا بیشــتر نبــوده اســت. پژوهش هــای 
آزمایشــگاهی نیــز هیــچ ارتباطــی بیــن ســرطان و امــواج 
ــات ــن مطالع ــدادی از ای ــه تع ــد. البت ــدا نکرده ان ــی پی  رادیوی

منجــر بــه کشــف یــک ســری تغییــرات بیولوژیکــی شــده اند کــه 
می تــوان آن هــا را بــه ســرطان نســبت داد؛ امــا بــه دلیــل قطعــی 
نبــودن شــواهد و مــدارک بــه دســت آمــده، تحقیقــات بیشــتری 
معتبــر  از ســازمان های  بســیاری  اســت.  انجــام  در حــال 
ــاالت  ــت ای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــد س ــتی، مانن بهداش
متحــده، برنامــه ملــی سم شناســی آمریــکا، ســازمان بهداشــت 
عمومــی  انگلســتان و انســتیتوی بهداشــت عمومــی  نــروژ 
ــز  ــیار ناچی ــای را بس ــواج وای ف ــودن ام ــاک ب ــال خطرن احتم
می داننــد. وای فــای احتمــاال خطــری نــدارد؛ بــه ایــن دلیــل کــه 
جنــس آن از امــواج رادیویــی بــا فرکانــس پاییــن و غیــر یونیزان 
 اســت و بــه انــدازه کافــی قــدرت نــدارد کــه مولکول هــا 
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 كالهبرداری 300میلیون ریالی 

رمال شیاد از بیماران خاص
مامــوران فرماندهــی انتظامــی  شهرســتان برخــوار رمــال شــیادی 
ــن  ــی بی ــان مبالغ ــاص از آن ــاران خ ــفای بیم ــه در ازای ش را ک
ــد.  ــرد دســتگیر کردن ــال دریافــت می ک ــون ری ــا 300 میلی 200 ت
ســرهنگ علــی صادقــی، فرمانــده انتظامــی  شهرســتان برخــوار  
اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری 
پلیــس گفــت: در پــی شــكایت دو نفــر از کاهبــرداری فــردی که 
در زمینــه رمالــی فعالیــت می کنــد موضــوع در دســتور کار ویــژه 
ــی  ــام انتظام ــن مق ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــن فرمانده ــوران ای مام
ــد  ــخص ش ــه مش ــی های صورت گرفت ــت: در بررس ــان داش  بی
ــرای  ــتند، ب ــار هس ــاص دچ ــاری خ ــه بیم ــه ب ــر ک ــن دو نف ای
ــد و او  ــه کرده ان ــور مراجع ــرد مذك ــه ف ــود ب ــاری خ ــفای بیم ش
نیــز در طــی جلســات متعــدد از آن هــا مبلــغ 200 و 300 میلیــون 
ــا  ــه تنه ــا ن ــاری آن ه ــا بیم ــت. ام ــرده اس ــت ک ــال را دریاف ری
ــت. وی  ــده اس ــر ش ــم بدت ــه روز ه ــه روز ب ــه، بلك ــود نیافت بهب
افــزود: مامــوران پــس از انجــام تحقیقــات و اطمینــان از صحــت 
موضــوع در محــل حاضــر شــدند و در حالــی کــه افــراد زیــادی 
بــرای مراجعــه بــه وی در کنــار منزلــش صــف کشــیده بودنــد، او 
را دســتگیرکردند. ایــن مقــام مســئول عنوان داشــت: در بازرســی 
از منــزل ایــن شــخص، چندیــن جلــد انــواع کتاب هــای آشــنایی 
ــت   ــو، پوس ــه ، م ــم، جمجم ــواع طلس ــادو، ان ــحر و ج ــا س  ب
ــی کشــف شــد.  ــواع ســنگ های تزئین ــات و ان ــوع حیوان و مدف
ســرهنگ صادقــی بــا بیــان اینكــه ایــن رمــال 65 ســاله دارای 
تحصیــات ابتدایــی و ســابقه دار اســت، گفــت: متهــم بــا تبلیــغ 
ــردن  ــاران خــاص باطــل ک ــه بخت گشــایی، شــفای بیم در زمین
ــه  ــار  را  ب ــه مشــكل دیگــر، افــراد گرفت طلســم و رفــع هــر گون
ــای  ــر و نامه ه ــان دادن تصاوی ــا نش ــذب و ب ــود ج ــمت خ س
 تشــكرآمیز افــرادی کــه قبــا بــه او مراجعــه کــرده بودنــد

ــن  ــه ای ــان ب ــرده و از آن ــود ک ــكات وانم ــال مش ــود را ح خ
ــرد  ــن ف ــزود: ای ــت. وی اف ــرده اس ــرداری می ک ــق کاهب طری
در ابتــدا بــرای جلــب افــراد از مراجعه کننــدگان هیچ گونــه 
ــرور  ــه م ــدی ب ــات بع ــا در جلس ــرد؛ ام ــت نمی ک ــی دریاف پول
مبالغــی از 50 هــزار تومــان تــا یــک میلیــون تومــان را دریافــت 
ــده انتظامــی  شهرســتان برخــوار گفــت: در ایــن  می کــرد. فرمان
ــی  ــده تشــكیل و متهــم جهــت ســیر مراحــل قانون ــه پرون زمین
بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد. کســانی کــه از ایــن فــرد 
شــكایت دارنــد می تواننــد بــه پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی 
ــی  ــه رمال ــان اینك ــا بی ــی  ب ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــه کنن مراجع
ــت ــرداری نیس ــز کاهب ــزی ج ــایی چی ــری و بخت گش  فالگی
ــه  ــه شــهروندان ایــن اســت کــه ب اظهــار داشــت: توصیــه مــا ب

ــد . ــی نکنن ــراد توجه ــه اف ــن این گون ــات دروغی تبلیغ

امــروزه علــم ثابــت کــرده اســت کــه نمــاز و امــواج بــدن انســان 
تأثیــرات شــگفتی بــر یکدیگــر دارنــد. بــه نقــل از ســایت 
I.S.I، »هارولــد  بــور« از دانشــگاه ییــل بــرای اولین بــار بــا 
ــدان مغناطیســی  ــه وجــود می ــک آزمایــش ســاده، ب انجــام ی
در اطــراف موجــود زنــده پــی  بــرد. او بــا توجــه بــه یــک 
ــیم پیچ دوران  ــل س ــا در داخ ــه در آهن رب ــی ک ــد الكتریك مول
می دهــد و جریــان تولیــد می كنــد، ســمندری را در یــک 
ــد.  ــه دور ســمندر چرخان ظــرف آب نمــک قــرار داد و ظــرف را ب
ــک  ــه ی ــتند و ب ــود داش ــرف وج ــن ظ ــه در ای ــی ک الكترودهای
گالوانومتــر حســاس متصــل شــده  بودنــد، یــک جریــان 
ــش  ــن آزمای ــور ای ــه ب ــی ک ــد. زمان ــان می دادن ــاوب را نش  متن
را بــدون ســمندر انجــام داد، گالوانومتــر هیــچ جریانــی را نشــان 

ــده  ــود زن ــراف موج ــه در اط ــود ک ــا ب ــدان معن ــن ب ــداد. ای ن
ــور  ــی وجــود دارد کــه خاصیــت مغناطیســی هــم دارد. ب میدان
ــب خــود امتحــان  ــر روی دانشــجویان داوطل ــن وســیله را ب  ای
و مشــاهده کــرد کــه ایــن میــدان در بــدن انســان هــم وجــود 
دارد. او ایــن میــدان را حیاتــی نامیــد؛ چــون هــرگاه حیــات از 

بیــن بــرود، میــدان حیاتــی هــم از بیــن مــی رود. 
     تشكیل میدان مغناطیسی بدن

همان گونــه کــه می دانیــد، در بــدن مــا میلیون هــا عصــب 
وجــود دارد کــه کار انتقــال پیــام در بــدن مــا بــه وســیله تحریــک 
الكتریكــی ایــن عصب هــا صــورت می گیــرد. بــر اثــر بــارش بــار 
ــدن مــا، یــک میــدان تشــكیل می شــود   در اطــراف آن هــا در ب

و میــدان بــدن مــا بــر اثــر فعالیــت همزمــان میلیون هــا عصــب 
بــه وجــود می آیــد.

    اختالل در میدان مغناطیسی بدن
همان طورکــه می دانیــد نزدیــک بــه 70 درصــد از بــدن مــارا آب 
ــتند؛  ــی هس ــورت دو قطب ــه ص ــای آب ب ــه و مولكول ه فراگرفت
زمانی كــه مــا در معــرض یــک میــدان مغناطیســی خارجــی یــا 
ــت  ــا در جه ــن مولكول ه ــم، ای ــرار می گیری ــی ق ــی داخل عوامل
آن میــدان قــرار می گیرنــد و ایــن پدیــده باعــث می شــود نظــم 

میــدان مغناطیســی مــا بــه هــم بریــزد.
   نماز  و میدان مغناطیسی

آن گونــه کــه از تصاویــر بــه دســت آمــده از میــدان مغناطیســی 

زمیــن پیداســت، بــه طــور شــگفت انگیزی اگــر انســان در 
هــر نقطــه از زمیــن رو بــه قبلــه بایســتد، میــدان مغناطیســی 
ــق می شــود و در  ــدان مغناطیســی زمیــن منطب ــر می بدنــش ب
ــود. ــم می ش ــش منظ ــدان بدن ــت، می ــاز اس ــه در نم ــی ک مدت

یكــی از نــكات بســیار جالبــی کــه پروفســور بــور بــه آن دســت 
ــث  ــام دانشــجویان مؤن ــدن تم ــه در ب ــود ک ــن ب ــود، ای ــه ب یافت
ــدان  ــاژ شــدید ایجــاد می شــود و می ــر ولت ــار تغیی ماهــی یک ب
بــدن بــه منظم تریــن حالــت خــود می رســد و شــاید بــه 
ــن مــدت  ــد در ای ــازی ندارن ــان نی ــه زن ــل اســت ک ــن دلی همی
نمــاز بخواننــد. اخیــرا هــم کشــف شــده اســت کــه قلــب زنــان 
منظم تــر و قوی تــر از مــردان می زنــد و دلیــل آن، همیــن 

ــران ــی ای ــزاری قرآن ــاژ اســت. منبع:خبرگ ــر ولت تغیی

بررسی تأثیرات شگرف نماز بر روی امواج بدن انسان
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ــا حضــور دکتــر جهانگیــری، معــاون اول  ــی اســتاندارد و ب ــه مناســبت روز جهان در آیینــی کــه ب
ــع کشــور  ــران ارشــد صنای ــس و مدی ــدگان مجل ــات، نماین ــی از وزرا، مقام ــور، جمع رئیس جمه
برگــزار شــد، از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد، لــوح و تندیــس واحــد نمونــه تولیــد ملــی بــه 
شــرکت فــوالد مبارکــه اختصــاص یافــت. در ایــن مراســم، دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون 
ــگران  ــت اندرکاران و تاش ــه دس ــه هم ــتاندارد ب ــی اس ــک روز جهان ــا تبری ــور ب اول رئیس جمه
ایــن حــوزه، اظهــار داشــت: اهمیــت و جایــگاه اســتاندارد بــر کســی پوشــیده نیســت و در زندگــی 
اجتماعــی و شــخصی هــر یــک از مــا، معیــار و اندازه هایــی بایــد وجــود داشــته باشــد کــه بــر 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت. وی ب ــوردار اس ــی برخ ــت خوب ــا از کیفی ــی م ــم زندگ ــاس آن بدانی اس
اســتاندارد نقشــی تعیین کننــده در بخش هــای مختلــف از جملــه رشــد اقتصــادی کشــور 
ــه  ــت ب ــط خدم ــتاندارد فق ــورداری از اس ــود برخ ــور ش ــت تص ــن اس ــت: ممک ــار داش دارد اظه
ــرا وقتــی  ــد؛ زی ــدگان بیشــتر از آن ســود می برن ــده اســت؛ امــا در حقیقــت تولیدکنن مصرف کنن
کاالیــی از اســتاندارد مناســب برخــوردار باشــد، می توانــد در صحنــه رقابــت و در بازارهــای داخلــی 

ــده خواهــد شــد. ــب تولیدکنن ــد و ســود آن نصی ــاز کن ــی جــای خــود را ب و بین الملل
     استاندارد هیچ گاه سقف نیست

معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه در کاالهــای تولیــدی، صنعتــی و خدماتــی در حقیقــت 
ــر  ــع اگ ــرد: در واق ــوب اســتاندارد اســت، خاطرنشــان ک ــت مطل ــرای کیفی ــار و ســنجش ب معی
کاالیــی موفــق شــود کــه شــاخص های اســتاندارد را داشــته باشــد، از کیفیــت خوبــی برخــوردار 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای حرکت هــای اقتصــادی 
خــود، اســتانداردهایی را معرفــی می کننــد. جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتاندارد هیــچ گاه 
ســقف نیســت، بلکــه حداقل هایــی اســت کــه اگــر محصولــی کمتــر از آن باشــد، نبایــد بــه تولیــد 
 آن ادامــه داد، گفــت: امــروز بعضــی بنگاه هــای اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی اســتانداردهایی 
را فراتــر از اســتانداردهای ملــی بــرای خــود هدفگــذاری می کننــد و بــه اســتانداردهای ملــی اکتفــا 
نمی کننــد. تــاش آن هــا ایــن اســت کــه بتواننــد کاالیــی در ســطح اســتانداردهای بین المللــی 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــه سیاســت های کل ــا اشــاره ب ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــد. مع ــد کنن  تولی
ــت  ــرای اجــرای ایــن سیاســت ها خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه دول ــه ب و اجمــاع صورت گرفت
مجلــس شــورای اســامی، بخــش خصوصــی و همــه افــراد مؤثــر متحــد شــده اند کــه اقتصــاد 
مقاومتــی را اجــرا و اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درآورنــد. دکتــر جهانگیــری افــزود: تولیدکنندگان 
کشــور بایــد هدف گــذاری کننــد کــه کاالهــای آن هــا بتوانــد در بازارهــای بین المللــی بــه رقابــت 
بپردازنــد؛ زیــرا امــکان نــدارد کــه کاالیــی از کیفیــت مناســب برخــوردار نباشــد و بتوانــد در بــازار 
داخلــی و خارجــی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. وی بــا تأکیــد بــر رعایــت اســتاندارد در تولیــد 

ــا  ــور م ــفانه در کش ــزود: متأس ــدگان اف ــود تولیدکنن ــش س ــر در افزای ــن ام ــش ای ــا و نق کااله
خدمــات پــس از فــروش بــه خوبــی بــه مصرف کننــده ارائــه نمی شــود؛ امــا اگــر تولیدکننــدگان 
نــکات اســتاندارد را در تولیــد خــود رعایــت کننــد، میــزان ضایعــات و تعویــض کاالهــای ناســالم 
بــه میــزان چشــمگیری کاهــش خواهــد یافــت و در نتیجــه تولیدکننــده، زیــان کمتــری متحمــل 
 خواهــد شــد. وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت فرهنگ ســازی درخصــوص اســتاندارد گفــت: رســانه ها 
و همــه نهادهــا بایــد در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی کننــد تــا مــردم بــه هنــگام خریــد کاال، پیــش 
از توجــه بــه قیمــت، بــه کیفیــت و اســتاندارد آن توجــه کننــد. دکتــر جهانگیــری بــا تأکیــد بــر 
اهمیــت اســتاندارد اظهــار داشــت: بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع، یــک بنــد در سیاســت های 
ــن  ــز ای ــت نی ــه اســت و دول ــه موضــوع اســتاندارد اختصــاص یافت ــی ب ــی اقتصــاد مقاومت کل

موضــوع را بــه عنــوان  یــک برنامــه جــدی در دســتور کار خــود دارد.
     گواهینامه های استاندارد ایران در 100 کشور جهان قابل قبول است

ــی از  ــز گزارش ــتاندارد نی ــی اس ــازمان مل ــس س ــم، رئی ــن مراس ــزارش در ای ــن گ ــر ای ــا ب بن
فعالیت هــای ایــن ســازمان در ســال های اخیــر ارائــه کــرد و گفــت: خوشــبختانه امــروز 
گواهینامه هــای اســتاندارد ایــران در 100 کشــور جهــان قابــل قبــول اســت و رتبــه ایــران در ســازمان 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــا پی ــه 27 ارتق ــزو از 31 ب ــی ای بین الملل
     معرفی شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان واحد نمونه استانی

همچنیــن از ســوی اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان، لــوح شــرکت برتــر در کســب »واحــد 
نمونــه کیفــی در ســطح ملــی« بــه فــوالد مبارکــه اختصــاص یافــت و از اقدامــات ایــن شــرکت 
در ایــن راســتا تجلیــل شــد. در ایــن مراســم، اســتاندار اصفهــان گفــت: امســال طبــق فرمایشــات 
ــش  ــن نق ــت؛ بنابرای ــل« اس ــدام و عم ــی اق ــاد مقاومت ــال »اقتص ــری س ــم رهب ــام معظ مق

ــی  ــم و اساس ــیار مه ــت آن، بس ــق آن و موفقی ــی و تحق ــاد مقاومت ــرای اقتص ــتاندارد در اج اس
ــد از فرصت هــا اســتفاده نمــود، تهدیدهــا  ــور افــزود: در ایــن خصــوص بای  اســت. رســول زرگرپ
را تبدیــل بــه فرصــت کــرده و خودمــان را در مقابــل تهدیدهــای دشــمنان از آســیب پذیری خــارج 
کنیــم. از ایــن رهگــذر می بایــد در مقولــه اقتصــاد، فعالیت هــای درســت و بجایــی انجــام دهیــم 
 و امیــدوار باشــیم کــه در مســائل اجتماعــی و فرهنگــی نیــز موفــق شــویم و تأثیــر ایــن مقولــه 
ــاد  ــی و ایج ــد داخل ــه تولی ــد ب ــد: بای ــادآور ش ــیم. وی ی ــاهد باش ــم ش ــا ه ــن حوزه ه را در ای
اشــتغال و رفــع بیــکاری و رونــق اقتصــادی در مقابلــه بــا رکــود کــه از مطالبــات و خواســته های 
 بحــق مــردم اســت، توجــه شــود. عــاج بــر ایــن اســت کــه در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی که شــعار 
و دســتور کار امســال اســت، کار و تــاش وافــری انجــام بدهیــم. وی تصریــح کــرد: اســتانداردها 
کمــک می کننــد تــا مــا بتوانیــم در دنیــای رقابتــی کــه بســیار هــم ســخت و فشــرده اســت ســر 
پــا بمانیــم و بــه فعالیــت اقتصــادی خودمــان بــا انگیــزه  بیشــتری ادامــه بدهیــم. بــرای پایــداری 
در ایــن دنیــای پــر رقابــت، چــاره ای جــز ایــن نداریــم کــه ســطح اســتانداردها را تــا ســطح ممکــن 

بــاال ببریــم و در ایــن زمینــه ســعی کنیــم همیشــه بــه روز باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه شــعار روز جهانــی اســتاندارد امســال »اســتانداردها اعتمادســاز هســتند« افزود: 
در واقــع ایــن شــعار مبیــن ایــن موضــوع اســت کــه اســتانداردها مــا را بــه روش هــا و آیین هــای 
ــه  ــق ارائ ــد و از طری ــکاری متصــل می کن ــاد هم ــل اعتم ــا چارچــوب قاب کار اطمینان بخــش و ب
ــل  ــودمند متقاب ــارت س ــه در تج ــا معامل ــاط ی ــک ارتب ــای ی ــاره طرف ه ــترک درب ــیر مش  تفاس

و بهره گیری مناسب از منابع و تجارت بین المللی ایفای نقش می کند. 
ــاور  ــاد و ب ــتلزم، اعتم ــده مس ــاد مصرف کنن ــد. اعتم ــاور می خواه ــده ب ــت: مصرف کنن وی گف
اوســت و ایــن زمانــی حاصــل می شــود کــه مخاطــب بــه درجــه معقولــی از اغنــا رســیده باشــد؛ 

ــش  ــتاندارد در افزای ــاال و اس ــت ب ــوالت از کیفی ــورداری محص ــت برخ ــت اهمی ــن عل ــه همی ب
فــروش و جلــب رضایــت مصرف کننــدگان داخلــی و خارجــی باعــث شــده اســت کــه مســئوالن 
مربوطــه در مقولــه تدویــن اســتانداردها بــه کیفیــت کاال و خدمــت بــه عنــوان رمــز بقــا در بازارهای 
رقابتــی داخلــی و خارجــی و مقولــه ای کلیــدی و تأثیرگــذار توجــه کننــد. اســتاندار افــزود: امــروزه 
ــت  ــتگاهی نیس ــی و دس ــاز دولت ــک نی ــت. ی ــرح اس ــی مط ــه مل ــوان مطالب ــه عن ــتاندارد ب  اس
ــد  ــان بای ــن اطمین ــه ای ــان دارد ک ــران اطمین ــی اســتاندارد ای ــه ســازمان مل ــه نســبت ب و جامع

ــت شــود. تقوی
     رمز برتری فوالد مبارکه

در همیــن رابطــه فــرزاد ارزانــی، معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه، درخصــوص معیارهــای 
ــی  ــتانداردهای مل ــت اس ــد: رعای ــادآور ش ــوری ی ــتاندارد کش ــه اس ــای نمون ــاب واحده  انتخ
و بین المللــی در تولیــد و عرضــه محصــوالت و برخــورداری از پروانــه اســتاندارد ملــی بــرای کلیــه 
ــر در اجاســیه های  ــی، حضــور مؤث ــن اســتانداردهای مل ــال در تدوی محصــوالت، مشــارکت فع
شــکایات  بــه  رســیدگی  در  نظام منــد  رویه هــای  از  برخــورداری  اســتاندارد،   بین المللــی 
و بازخوردهــای دریافتــی از مشــتریان، اســتقرار سیســتم ها و فرآیندهــای مدیریــت کیفیــت، دارا 
بــودن گواهینامه هــای کیفــی بین المللــی محصــوالت و ... از مهم تریــن ایــن معیارهــا بــه شــمار 
می آیــد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات فــوالد مبارکــه درخصــوص کســب ایــن موفقیــت 
گفــت: تولیــد و عرضــه محصــوالت طبــق مشــخصات فنــی و کیفــی و منطبــق بــا اســتانداردهای 
بین المللــی بــه بازارهــای داخلــی و صادراتــی باعــث شــده اســت از ابتــدای راه انــدازی، شــرکت 
ــت  ــا اســتاندارد و کیفی ــط ب ــف مرتب ــری خــود را در حوزه هــای مختل ــه همــواره برت ــوالد مبارک ف
حفــظ نمایــد. معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه شــعار ســازمان جهانــی اســتاندارد 
گفــت: شــعار امســال »اســتانداردها اعتمادســازند« یــا »Standards Build Trust« بــود کــه 
بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــدات اســتاندارد و بــا کیفیــت داخلــی از 
اهــداف کشــور در ســال جــاری اعــام شــده اســت، شــرکت فــوالد مبارکــه جهــت تحقق بخشــی 
ــوان  ــی  تحــت عن ــدل بوم ــک م ــی ی ــه طراحــی و معرف ــدام ب ــا اق ــداف و برنامه ه ــن اه ــه ای  ب
اروپایــی گواهینامــه کیفــی  مــدل  از  الگوبــرداری  بــا  اســت کــه   IR-Marking کــرده 
CE-Marking توســط متخصصــان و کارشناســان داخلــی شــرکت انجــام و بــه مراجــع ذی ربــط 
ــدن  ــی ش ــب و نهای ــورت تصوی ــت. در ص ــده اس ــنهاد ش ــتاندارد پیش ــی اس ــازمان مل ــر س نظی
 ایــن طــرح و در جهــت حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان داخلــی، فرآیندهــا 
و ســازوکارهای فعلــی کــه در گمــرکات و مبــادی ورودی کشــور بــرای کنتــرل مرغوبیــت فوالدهای 

وارداتــی اجــرا می  شــوند، بــه نحــو مؤثــر و قابــل ماحظــه ای بهبــود و ارتقــا می یابنــد.

انتخاب شرکت فوالد مبارکه به عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی


