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رم
س بسیـج  و  نوجـوان  روز  آبان مـاه،   8 امــروز   

است  نوجوانی  شهادت  سالروز  و  دانش آموزی 
که امام خمینی)ره(، او را به عنوان رهبر معرفی 

دومین  مناسبت  به  که  پیامی  در  ایشان  فرمودند. 
درباره  کردند،  صادر  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
او چنین فرمودند: »رهبر ما، آن طفل سیزده ساله ای 
صدها  از  ارزشش  که  خود  کوچک  قلب  با  که  است 
زیر  را  خود  نارنجک،  با  است،  بزرگ تر  قلم  و  زبان 
تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز 

شربت شهادت نوشید.«
حماسه  دفتر  از  زرینی  برگ  یادآور  آبان،   8  آری، 
مطهری  پیکر  تشییع  سالروز  و  مقدس  دفاع  ایثار  و 
خواهد  جاودانه  اسالمی،  انقالب  تاریخ  در  که  است 
سیزده  نوجوان  فهمیده،  محمدحسین  شهید  ماند. 
ماندند  کارش در شگفت  از  بزرگان  که  ساله ای است 
کدامین  نمود.  حقارت  احساس  دیدنش  با  آسمان  و 

ک، چنین روح... دست پا

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
اختالس1200میلیاردتومانی

دربانکهایملتوملی
گفت: در دو بانک ملی   حجت االسالم منتظری 

 و ملت، جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختالس شده 
و پول ها از بین رفته است...

 آمارهای تکان دهنده فائو
 از ضایعات غذا در ایران

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــارس از  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ  ب
کیمیای وطن
محبوبه اکبریان

اصفهــان، آیــت هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
اصفهــان اظهــار کــرد: بیشــتر مــردم توحیــد در خالقیــت 
را قبــول دارنــد؛ بــه طــوری کــه اگــر بــه فرمــوده قــرآن 
ــمان  ــی آس ــه کس ــی چ ــؤال کن ــم س ــتان ه  از بت پرس

و زمین را خلق کرده است، می گویند خدا. 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــاد  ــاره اعتق ــتیان درب ــده زرتش ــت نماین ــه سوء برداش ب
آن هــا تصریــح کــرد: نگفتیــم کــه آن هــا دوگانه پرســت 
هســتند؛ آن هــا یــزدان را می پرســتند و در اوســتا هــم 
ــی  ــا وقت ــا امت ه ــت؛ ام ــی نیس ــی از دو خدای صحبت
انحــراف  دچــار  می شــوند  دور  خــود  پیامبــران  از 

می شــوند.
طباطبایی نــژاد بــا اســتناد بــه آیــه ای از قــرآن بــه 
بی حجابــی  ارتبــاط  درخصــوص  برخــی   ســؤال 
ــدا  ــادآور شــد: خ ــرد و ی ــاره ک ــم اش ــارش ه ــود ب و نب
بــاران را بــر هــر کــس و بــه هــر ســمتی کــه بخواهــد 
بخواهــد  کــس کــه  هــر  از  یــا  هدایــت می کنــد 
ــر)ع( اشــاره  ــام باق ــی از ام ــه حدیث ــی دارد. وی ب بازم
ــای  ــد و قض ــای خداون ــی از اراده ه ــت: یک ــرد و گف ک
حتمــی او ایــن اســت کــه اگــر نعمتــی بــه کســی داد 
هرگــز آن را از او نمی گیــرد؛ مگــر آنکــه گناهــی انجــام 

دهــد کــه مســتحق گرفتــن نعمــت باشــد. البتــه ایــن 
ــل اثبــات اســت. عضــو  ســنت از نظــر عقلــی هــم قاب
ــتکبار  ــار اس ــر ب ــد زی ــری کلی ــرگان رهب ــس خب مجل
ــت  ــم دانس ــر ظل ــتادگی در براب ــام و ایس ــن را قی نرفت
 و بیــان داشــت: تــا زمانــی کــه مــردم بی تفــاوت 
ــک  ــد ی ــرف نمی توان ــای ص ــند، دع ــزه باش و بی انگی
ــر  ــا ذک ــژاد ب ــدازد. طباطبایی ن ــم را بران ــت ظال حکوم
ــرس از  ــت ت ــام حســین)ع( ســه خصل ــی از ام حدیث
ــل  ــتضعفین و بخ ــه مس ــبت ب ــاوت نس ــمن، قس دش
بــه هنــگام بخشــش را بــرای مســئوالن حکومــت 
ناشایســت برشــمرد و تأکیــد کــرد: اگــر مســئوالن 
ــل  ــم مث ــا ه ــور م ــیدند کش ــمن ترس ــت از دش مملک
ــه  ــرای لطم ــه ب ــد ک ــد ش ــعودی خواه ــتان س عربس

نخــوردن ریاســت خــود، از دشــمن می ترســند.

نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان و امــام 
کیمیای وطن

حمیده ایزدی
جمعــه شــهر یــزد، خواســتار حــل مشــکل 
جــاده بافــق بــا همدلــی مســئوالن اســتان شــد. بــه گــزارش 
کیمیــای وطــن از یــزد، آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در 
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه شــهر یــزد بــا اشــاره بــه 
ــار  ــق در مسدودســازی مســیر اظه ــردم باف ــر م ــدام اخی اق
ــکالت  ــل مش ــد ح ــئوالن بای ــی مس ــت اصل ــت: اولوی داش
مــردم باشــد. نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــا  ــود ب ــای خ ــی از خطبه  ه ــن در بخش ــزد همچنی ــهر ی ش
اشــاره بــه گالیه هــای مطرح شــده دربــاره برخوردهــای اداره 
ــت:  ــان داش ــهروندان بی ــات از ش ــول مالی ــات در وص مالی
ــذ  ــرای اخ ــه ب ــده ک ــرح ش ــه مط ــن زمین ــی در ای گالیه های
ــوان  ــد. وی عن ــت نمی دهن ــد و مهل ــار می آورن ــات فش مالی
کــرد: مســئوالن دســتگاه ها بایــد در وصــول مطالبــات خــود 
مالحظــه مــردم را هــم داشــته باشــند. اینکــه بــا فشــار و زور 

بخواهند طلب وصول کنند، کار درستی نیست.
ــر رعایــت بعضــی مالحظــات  ــا تاکیــد ب آیــت هللا ناصــری ب
در وصــول مطالبــات گفــت: بهتــر اســت بــرای وصــول 
طلــب  و  شــود  اقــدام  دانه درشــت ها  مالیاتــی   بدهــی 
و حــق اســتان از آن هــا اخــذ شــده و بــه خزانــه واریــز گــردد.

ــزد  ــه شــهر ی ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی  فقی ــده ول نماین
ــت  ــا گرامیداش ــود ب ــای خ ــری از خطبه ه ــش دیگ در بخ
یــوم هللا ۱۳ آبــان اظهــار داشــت: مبــارزه بــا اســتکبار، یکــی 

ــن  ــه ای ــت ک ــالمی اس ــوری اس ــی در جمه ــول اساس از اص
پیــام از ۱۳ آبــان برگرفتــه شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
نتیجــه خباثت هــا و دسیســه های اســتکبار و در راس آن 
ــتیزی  ــواره استکبارس ــردم هم ــا م ــد ت ــب ش ــکا موج  آمری
آمریــکا  مــزدوران  گفــت:  باشــند،  داشــته  مدنظــر   را 
و مخالفــان اســالم و انقــالب پــس از پیــروزی ایــن انقــالب 
ــرای  تضعیــف باورهــای  ــون تالش هــای گســترده ای ب تاکن
ــد. آیــت هللا ناصــری در بخشــی  ملــت ایــران داشــته و دارن
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تحــرکات دشــمن در تضعیــف 
مســلمانان و راه انــدازی جنــگ و خونریــزی در منطقــه 
افــزود: هــدف دشــمن، کم رنــگ جلــوه دادن اعتقــاد مــردم 

ــالب اســت. ــای انق ــن اســالم و  آرمان ه ــف دی و تضعی
وی عنــوان کــرد: دشــمن بــا طــرح مســائل فقهــی و شــیعی 
 در تــالش اســت تــا از ترویــج دیــن اســالم جلوگیــری کنــد 

و با ترویج وهابیت، اتحاد مسلمانان را برهم بزند.

 امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا اشــاره بــه 
کیمیای وطن

رضا قاسمی

اینکــه تحمیــل فشــار اقتصــادی بر کشــور 
و نفــوذ از دشــمنی های روز آمریکاســت، افــزود: مقــام 
معظــم رهبــری، بارهــا و بارهــا بــر مســئله نفــوذ دشــمن در 

کشور تاکید کردند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از کرمــان، حجت االســالم 
محمــد قاســمی زاده، دیــروز در بیــان خطبه هــای نمــاز 
ــق  ــت در تحق ــل نخس ــت: اص ــار  داش ــان اظه ــه کرم جمع
اقتصــاد مقاومتــی مصــرف درســت و بجاســت کــه بایــد در 

ــود. ــالح ش ــه اص جامع
وی بــا اشــاره بــه ۱۳ آبــان، روز ملــی مبــارزه با استکبار ســتیزی 
در کشــور تصریــح کــرد: آمریــکا، انــواع ترورهــا را در کشــور ما 
انجــام داد و مــردم مظلــوم مــا در مقابــل آن بــا اســتعانت از 

خداونــد مقاومــت کردند.
ــه  ــر آمریــکا« ب ــا بیــان اینکــه امــروز شــعار »مــرگ ب وی ب
ــت ــده  اس ــل ش ــران تبدی ــت ای ــن مل ــگ در بی ــک فرهن  ی

 گفــت: آمریــکا در ســال های پــس از انقــالب ظلم هــا 
ــه هیــچ  ــه مــردم ایــران کــرده کــه ب و جنایــات زیــادی را ب

ــت. ــدنی نیس ــه فراموش  ش وج
ــت از  ــچ گاه دس ــمن هی ــه دش ــان اینک ــا بی ــمی زاده ب قاس
ــمن  ــت: دش ــی دارد، گف ــته و برنم ــود برنداش ــمنی خ دش
ــر  ــن مک ــد از ای ــر داده و نبای ــود را تغیی ــمنی خ  روش دش

و حیله او غافل شد.

ــر  ــادی ب ــار اقتص ــل فش ــه تحمی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 کشــور و نفــوذ از دشــمنی های روز آمریــکا بــر کشــور اســت 
ــئله  ــر مس ــا ب ــا و باره ــری، باره ــم رهب ــام معظ ــزود: مق اف

ــد. ــد کردن ــور تاکی ــمن در کش ــوذ دش نف
ــر  ــه تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
از  مــردم  زندگــی  ســبک  تغییــر  و  نگاه هــا  آرمان هــا، 
اســالمی بــه غربــی همــه از نفــوذ دشــمن در بیــن جامعــه 
اســت، بیــان کــرد: اینکــه می گوینــد چــرا از فلســطین 
ــمنی  ــا دش ــا م ــکا ب ــا آمری ــود ی ــت می ش ــوریه حمای و س
نــدارد، همــه و همــه نشــان از نفــوذ دشــمن اســت و دشــمن 
ــت. ــه اس ــانه رفت ــا را نش ــالمی م ــی و اس ــادات مذهب اعتق

ــوذ فکــری و سیاســی  ــر اینکــه مراقــب نف ــد ب ــا تاکی وی ب
ــار  ــام، رفت ــیاری تم ــا هوش ــد ب ــت: بای ــید، گف ــمن باش دش
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــرد و نبای ــد ک ــی و رص ــمن را بررس دش

رفتارهــا، بی تفــاوت بــود.

ــان اســت، گفــت:  ــکا دشــمن همــه ادی ــان اینکــه آمری ــا بی  وی ب
حکومــت آمریــکا همان قــدر مســیحی اســت کــه شــاه شــیعه بــود 
و شــاه آنقــدر شــیعه بــود کــه حکومــت آل ســعود حکومــت اهــل 
ــد و آن  ــب دارن ــک مذه ــان ی ــی این ــع تمام ــت؛ در واق ــنت اس س

مذهــب نفســانیت و دنیاپرســتی اســت.
اســالمی  بــه کشــورهای  خمینــی)ره(  امــام  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــز را ب ــکا کــه همــه چی ــکا را بشناســید؛ آمری ــد کــه آمری می گوی
آتــش کشــیده اســت. چــرا بــا ایــن وجــود بــاز هــم آمریــکا را بــا 
آغــوش بــاز می پذیریــد. کفــر و اســتکبار را از کشــور خــود برانیــد؛ 
چــرا کــه ملــت ایــران اگــر دســت بــه کار نمی شــدند، رژیــم شــاه 
ــد و انقــالب کنیــد. ــاد بگیری ــران ی ــود؛ پــس از ملــت ای ــی نب رفتن

عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تصریــح کــرد: امــام فرمــود 
بــه مبــارزه تظاهــر نکنیــد؛ بلکــه واقعــا عمــل کنیــد و همــه امکانــات 
و ظرفیــت خــود ر بــرای اقدامــات ضــد آمریکایــی بــه کار گیریــد؛ 
چــرا کــه کشــورهای اســالمی اگــر نفــت خــود را ۱0 روز ببندنــد غــرب 
تســلیم و خاضــع می شــود. وی بــا بیــان اینکــه قــرآن بــه صراحــت 
می گویــد اجــازه ندهیــد ظالمــان بــر شــما مســلط شــوند، گفــت: 
ــان  ــا ظالم ــالمی ب ــورهای اس ــام)ره( کش ــه ام ــالف گفت ــا برخ ام
ــا اســتکبار  ــارزه ب ــی کــه مب ــد؛ در حال  ســازش و همــکاری می کنن

و صدور انقالب، تکلیف الهی است.

ــش  ــتیک ارت ــک بالس ــد موش ــک فرون ــق ی ــت دقی ــس از اصاب پ
ــتان ــده عربس ــهر ج ــز در ش ــک عبدالعزی ــرودگاه مل ــه ف ــن ب  یم

ــت فوق العــاده اعــالم و تمامــی راه هــای  مقامــات ایــن شــهر حال
منتهــی بــه فــرودگاه را مســدود کردنــد. منابــع نظامــی یمــن خبــر 
ــه  ــرکان ۱ و اصابــت آن ب ــه دنبــال شــلیک موشــک ب ــد کــه ب دادن
فــرودگاه ملــک عبدالعزیــز جــده در ایــن شــهر حالــت آماده بــاش 
اعــالم شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، تمامــی خیابان هــای منتهــی 
ــازه  ــی اج ــده و کس ــدود ش ــز مس ــک عبدالعزی ــرودگاه مل ــه ف ب
نزدیــک شــدن بــه فــرودگاه را نــدارد. منابــع نظامــی یمــن اعــالم 
ــد کــه پنجشنبه شــب گذشــته، واحــد موشــکی ارتــش یمــن  کردن
ــه ســمت  ــک ب ــرکان ی ــوع ب ــد موشــک بالســتیک از ن ــک فرون ی
ــع  ــک منب ــد. ی ــلیک کردن ــز ش ــک عبدالعزی ــی مل ــرودگاه نظام ف
 نظامــی عنــوان کــرد کــه موشــک بــا دقــت بــه هــدف خــود اصابــت 
و خســارت های زیــادی را بــه فــرودگاه ملــک عبدالعزیــز وارد کــرده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه منابــع عربســتانی خبــر دادنــد کــه 
یــک فرونــد موشــک بالســتیک یمنــی در فاصلــه 65 کیلومتــری 
ــد  ــان می گوین ــت. کارشناس ــده اس ــدم ش ــری و منه ــه رهگی مک
ــت  ــکان اصاب ــردن م ــوض ک ــر و ع ــر خب ــا تغیی ــع ســعودی ب مناب
ــا افــکار  موشــک از جــده بــه شــهر مقــدس مکــه، قصــد دارنــد ت
عمومــی جهــان اســالم را علیــه ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن 

تحریــک کننــد.  تســنیم

امام جمعه اصفهان:

قیام و ایستادگی، کلید زیر بار ظلم نرفتن است

امام جمعه یزد:

اولویت اصلی مسئوالن، باید حل مشکالت مردم باشد

امام جمعه موقت کرمان: 

تحمیل فشار اقتصادی بر کشور و نفوذ، از دشمنی های روز آمریکاست

رحیم  پورازغدی:

آمریکا، دشمن همه ادیان است
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ادامه از صفحه یک: 
ــاری  ــاله ج ــیزده س ــی س ــد نوجوان ــی را در کالب  بزرگ

ــرده اســت؟ ک
 کدامیــن خــاک، شــقایقی چنیــن ســرخ را در دامــن 

خــود پرورانــده اســت؟ 
ــهادت را از  ــقی و ش ــز و راز عاش ــین«، رم »محمدحس
موالیــش حســین علیه الســالم آموختــه بــود و در 

کالس والیــت، فهمیده تریــن بــود. 
عمــق  از  نشــان  مجاهــد،  نوجــوان  ایــن  اقــدام 
از حضــرت  او دارد؛ بصیرتــی کــه  بصیــرت دینــی 
بــرده  ارث  بــه  علیه الســالم  العبــاس   ابوالفضــل 
ــه  ــورایی فراگرفت ــت های عاش ــم و بزرگداش  و در مراس

بود. 
چــه خــوب درس پــس داد؛ وقتــی دید عده ای انســان 
مجاهــد و رزمنــده در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد، بــا 
 ایثــار تمــام، بدنــش را مجهــز بــه نارنجک هــای مخــرب 
و کشــنده کــرد و خــود را بــه زیــر تانــک دشــمن 
 انداخــت تــا آن تانــک بــه آتــش کشــیده شــود 

و رزمندگان در امان بمانند.
  ایــن، بی ســابقه ترین ایثــار تاریــخ در ایــن ســن 
ــوع  ــه وق ــال ب ــان کرب ــه پــس از جری و ســال اســت ک

پیوســته اســت. 
فهمیــده  شــهید  دربــاره  انقــالب  معظــم  رهبــر 
حادثــه  یــاد  نگهداشــتن  »زنــده  می فرماینــد: 
 شــهادت دانش آمــوز بســیجی، »شــهید فهمیــده« 

از اصالت های دفاع مقدس می باشد.« 
ــداکاری  ــاره ف ــواده او درب ــا خان ــدار ب ــن در دی همچنی
و شــجاعت شــهید فرمودنــد: »بــروز چنیــن حوادثــی 
کــه از تربیــت صحیــح و اصالت هــای خانوادگــی 
 اســت، صرفــا در محیط هــای اســالمی جلوه گــری 

و نورافشانی می کند.« 
اســت کــه  انــکار  غیرقابــل  واقعیــت  یــک  ایــن 
عزیزانــی  چنیــن  می توانــد  حســینی   آموزه هــای 
ــای  ــدان در خانواده ه ــه فرزن ــد و این گون ــت کن را تربی
دارای اصالــت بســیار وجــود داشــته و دارنــد؛ چنانچــه 
 در دوران دفــاع مقــدس، ده هــا هــزار بودنــد کــه خــود 
ــه  ــان ادام ــن راه همچن ــد و ای ــالم کردن ــدای اس را ف

دارد.
ــی  ــی آوین ــاج مرتض ــم، ح ــل قل ــهیدان اه ــید ش  س
ــام  ــا ن ــح ب ــت فت ــم روای ــه پنج ــمتی از برنام در قس
»شــهری در آســمان« شــهادت محمدحســین فهمیــده 

را این گونــه ترســیم می کنــد: 
خرمشــهر، از همــان آغــاز خونین شــهر شــده بــود. 
آیــا طلعــت را جــز از منظــر ایــن آفــاق می تــوان 
نگریســت؟  آنــان در غربــت جنگیدنــد و بــا مظلومیــت 
زیــر  پیکرهای شــان  و  رســیدند  شــهادت  بــه 
 تانک هــای شــیطان تکه تکــه شــد و بــه آب و بــاد 
ــد. راز  ــکار ش ــون آش ــت. راز خ ــش پیوس ــاک و آت خ

ــد.  ــهدا درنمی یابن ــز ش ــون را ج خ
ــت؛  ــیرین اس ــی ش ــای زندگ ــون در رگ ه ــردش خ گ
امــا ریختــن آن در پــای محبــوب، شــیرین تر... . 
ــا  ــا آنج ــق ت ــان را عش ــه قلبش ــد ک ــتگان آنانن شایس
انباشــته اســت کــه تــرس از مــرگ جایــی بــرای 

ــدارد.  ــدن ن مان
ــبز  ــر سرس ــان جزای ــد. حکمران ــتگان جاودانانن شایس
اقیانــوس بی انتهــای نــور کــه پرتــوی از آن همــه 
بخشــیده روشــنی  را  دوم  آســمان   کهکشــان 

 است.
نــام و یــاد شــهید فهمیــده،  منشــأ حماســه  های بزرگ 
ــاع مقــدس  شــده و تحــول بزرگــی در شــیوه  های دف
ــروزی  ــرد و راه پی ــاد ک ــالم ایج ــدگان اس ــرد رزمن  و نب
همــوار  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  ســرافرازی   و 

ساخت. 
تمامــی  بایــد  اینکــه  اســت  مهــم  امــروز  آنچــه 
بــا  تربیــت  و  تعلیــم  و  فرهنــگ  دســت اندرکاران 
ــوار  ــهدای بزرگ ــایر ش ــهید و س ــن ش ــوان ای ــام ت تم
ــان  ــان و نوجوان ــه جوان ــو ب ــوه و الگ ــوان اس ــه عن را ب
ــداری  ــهیدان پاس ــن ش ــاک ای ــون پ ــی و از خ  معرف

کنند.
امــروزه، شــهید فهمیــده، بــه حــق الگــوی شایســته  ای 
ــان  ــان و نوجوان ــیجی و جوان ــوزان بس ــرای دانش  آم ب
کشــور اســت و یــادآوری ایــن حماســه می توانــد 
ــای واالی آن  ــدس و ارزش ه ــاع مق ــادآور دوران دف ی

زمــان باشــد.
ــه  ــالب، ب ــد انق ــن فرزن ــهادت ای ــالروز ش ــان، س 8 آب
نــام  دانش آمــوزی  بســیج  و  نوجــوان  روز  عنــوان 
گرفتــه اســت تــا ضمــن یــادآوری حماســه ایــن 
قهرمــان کوچــک، امــا بــزرگ و بــا عــزت، وی بــه عنوان 
ــود  ــی ش ــاالنش معرف ــه همس ــب ب ــقی مناس  سرمش

و راهش ادامه یابد.
بی شــک، شــهید »فهمیــده«، یکــی از هــزاران نونهــال 
فهمیــده، و دانش آمــوز بســیجی کشــور ماســت کــه بــا 
نثــار خــون پــاک خویــش بــر طــراوت و ســرخی خــون 
ــی افــزود.  شــهدای انقــالب اســالمی و جنــگ تحمیل
ــا  ــیجی ب ــده بس ــوز رزمن ــن دانش آم ــه ای ــا ک از آنج
ایمــان  و بینــش عمیــق و اســتوار در جنــگ بــا دشــمن 
پیشــقدم شــد و بــا نیــل بــه شــهادت، درس شــجاعت 
ــه بســیجیان و امــت  ــه هم ــداکاری و مقاومــت را ب ف
حــزب ا... آموخــت، امــام بزرگوارمــان ایــن نوجــوان 13 
ــاد  ــام و ی ــه ن ــرا ک ــود؛ چ ــداد فرم ــر قلم ــاله را رهب س
 او منشــأ حماســه های ســترگ در دفــاع مقــدس 

شد. 
روحش شاد و یادش گرامی باد.

روز پدافند غیرعامل                                                               

استاد دانشگاه
حجت االسالم حسن بابایی

    چرا پدافند غیرعامل؟
امــام خمینــى)ره(: در هــر شــرایطى بایــد بنیــه دفاعــى کشــور 
 در بهتریــن وضعیــت باشــد. مــردم در طــول ســال هاى جنــگ 
ــدا  ــمنان خ ــداوت دش ــاوت و ع ــه و قس ــاد کین ــارزه، ابع  و مب
ــواران  ــم جهانخ ــر تهاج ــد خط ــد. بای ــس کرده ان ــود را لم و خ
بداننــد. جدى تــر  را  مختلــف  شــکل هاى  و  شــیوه ها  در 

ــت  ــک مل ــت ی ــى از هوی ــاع، جزئ ــرى: دف ــم رهب ــام معظ مق
زنــده اســت. هــر ملتــى کــه نتوانــد از خــود دفــاع بکنــد، زنــده 
ــاع از خــود نباشــد و  ــر دف ــه فک ــه ب ــى هــم ک نیســت.هر ملت
خــود را آمــاده نکنــد، در واقــع زنــده نیســت. هــر ملتــى هــم 
کــه اهمیــت دفــاع را درک نکنــد، بــه یــک معنــا زنــده نیســت.
ــا  ــتقیم ب ــه مس ــی و مقابل ــارت از رویاروی ــل، عب ــد عام پدافن
دشــمن و به کارگیــری جنگ افزارهــای مناســب و موجــود 
بــه منظــور دفــع حملــه و خنثــی کــردن اقدامــات آفنــدی وی 
ــه  ــه مجموع ــل، ب ــاع غیرعام ــا دف ــل ی ــت.پدافند غیرعام اس
ــزار و  ــری جنگ اف ــه، به کارگی ــه ب ــی اطــالق می شــود ک اقدامات
تســلیحات نیــاز نــدارد و بــا اجــرای آن می تــوان از وارد شــدن 
خســارات مالــی بــه تجهیــزات و تاسیســات حیاتی و حســاس 
و مهــم نظامــی و غیرنظامــی و تلفــات انســانی جلوگیــری کــرد 
یــا میــزان خســارات و تلفــات ناشــی از حمــالت و بمباران هــای 
هوایــی موشــکی دشــمن را بــه حداقــل ممکــن کاهــش داد.

پدافنــد غیرعامــل بــه معنــای کاهــش آســیب پذیری در 
هنــگام بحــران، بــدون اســتفاده از اقدامــات نظامــی و صرفــا 
ــی  ــی و مدیریت ــری از فعالیت هــای غیرنظامــی، فن ــا بهره گی ب
 اســت. اقدامــات پدافنــد غیرعامــل شــامل پوشــش، پراکندگی

تفرقــه و جابه جایــی، فریــب، مــکان  یابــی، اعــالم خبر، قابلیــت بقا 
ــازه های  ــده و س ــت فریبن ــا، ماک ــتتار، اختف ــتحکامات، اس اس
ــا،  ــا، نیروه ــام نهاده ــل تم ــد غیرعام ــت. در پدافن ــن اس ام
می تواننــد  عــادی،  مــردم  حتــی  و  صنایــع  ســازمان ها 
ــل  ــد عام ــه در پدافن ــی ک ــد؛ در حال ــا کنن ــری ایف ــش موث نق
ــا  ــر، تنه ــی و هواپیماهــای رهگی ــد سیســتم های ضدهوای مانن
نیروهــای مســلح مســئولیت بــر عهــده دارنــد. موضــوع پدافنــد 
غیرعامــل در جهــان از قدمتــی بــه انــدازه تاریــخ زندگــی انســان 
ــی از  ــخ، همیشــه جــزو مهم ــول تاری برخــوردار اســت و در ط
زندگــی بشــر بــوده اســت؛ زیــرا اقدامــات دفاعی انســان ســبب 
دفــع یــا کاهــش میــزان اثــر تجــاوز مهاجمــان می شــود. امــا 
چگونگــی دفــاع بــه عوامــل و شــرایط مختلفــی بســتگی دارد 
و انســان ها در دوران حیــات خــود ســعی کرده انــد تــا بــا 
ــاع را  ــن راه دف ــود، بهتری ــر و اراده خ ــل و تدبی ــتفاده از عق اس
در وضعیت هــای متفــاوت در مقابــل تهاجــم دشمنانشــان 
ارتبــاط،  ایــن  بندنــد.در  کار  بــه  را  آن  و  کننــد  انتخــاب 
 اقدامــات دفاعــی انســان همیشــه بــا اســتفاده از ســالح 
ــوارد  ــه در م ــت؛ بلک ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــزات جنگ و تجهی
ــه  ــرده ک ــه کار ب ــاع، شــیوه هایی را ب ــرای دف ــادی انســان ب زی
ــی  ــل نقش ــد غیرعام ــی در آن پدافن ــزات جنگ ــالح و تجهی س
نداشــته اســت. انســان های اولیــه از مأمن هــای طبیعــی 
مثــل غارهــا و پوشــش درختــان اســتفاده می کردنــد. بــا 
شــکل گیری تمدن هــای اولیــه اســتفاده از بــرج و بــارو، 

ــد. ــداول ش ــم مت ــای محک ــدق و دروازه ه خن
    اهداف پدافند غیرعامل:

1 - تــداوم فعالیت هــای زیــر بنائــی کشــور و تامیــن نیازهــای 
ــد و بحــران  ــی 2 – تســهیل اداره کشــور در شــرایط تهدی حیات
ــم  ــی، علی رغ ــه دفاع ــظ بنی ــه و حف ــاوز خصمان ــی از تج ناش
ــی  ــت و توانای ــش قابلی ــمن  3 – کاه ــرب دش ــالت مخ حم
و دقــت هدف گیــری  ســامانه های شناســایی هدف یابــی 
تســلیحات آفنــدی دشــمن 4 - افزایــش قابلیــت بقــا، 
ــانی  ــی و خدمات رس ــای حیات ــات و فعالیت ه ــتمرار عملی اس
مراکــز حیاتــی، حســاس و مهــم نظامــی و غیرنظامــی کشــور 
در شــرایط وقــوع تهدیــد، بحــران و جنــگ. 5 - تقلیــل 
آســیب پذیری و کاهــش خســارت و صدمــات تاسیســات، 
تجهیــزات و نیــروی انســانی مراکــز حیاتــی حســاس و مهــم 
ــات  ــدات و عملی ــر تهدی ــور در براب ــی کش ــی و غیرنظام نظام
دشــمن 6- ســلب آزادی و ابتــکار عمــل از دشــمن 7 - 
صرفه جویــی در هزینه هــای تســلیحاتی و نیــروی انســانی 
ــت  ــمن و تقوی ــه دش ــتر ب ــه بیش ــل هزین ــب و تحمی 8- فری
ــروی  ــردم و نی ــت م ــتانه مقاوم ــش آس ــی 9- افزای بازدارندگ
خــودی در برابــر تهاجمــات دشــمن 10- حفــظ روحیــه و 
ــور.  ــی کش ــرمایه های مل ــظ س ــی و حف ــدت مل ــجام وح انس
11- حفــظ تمامیــت ارضــی، امنیــت ملــی و اســتقالل کشــور.

خبر سیاسی 

وزیر کشور:

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

باید گفتمان سازی شود
ــم  ــر معظ ــال رهب ــذاری امس ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش  وزی
اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد  بــر  مبنــی  اســالمی   انقــالب 
و عمــل، گفــت : بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور بایــد 
گفتمان ســازی شــود. عبدالرضــا رحمانــی فضلــی پنجشنبه شــب 
در نشســت ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان لرســتان در 
ــا  ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ ــزود: رهب ــان اف ــداری دلف فرمان
توجــه بــه مســائل حــال و آینــده و بــا رصــد مســائل اجتماعــی، 
ــی را  ــاد مقاومت ــخه اقتص ــی نس ــی و فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
ــد. وی گفــت: دولــت خــود را مکلــف  ــز کردن ــرای کشــور تجوی ب
بــه اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی کــرده اســت؛ البتــه 
ــه ۳7  ــه کاهــش نفــت ب ــا توجــه ب ــاری کشــور ب ــت اعتب وضعی
دالر مناســب نیســت و بــا کســری بودجــه مواجــه هســتیم. وی 
ــه چرخــه اقتصــاد کشــور  وارد کــردن پول هــای دســت مــردم ب
را بــرای تامیــن منابــع مالــی کشــور و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
ضــروری خوانــد و افــزود: بعضــی ســرمایه های موجــود در 
جامعــه کارایــی الزم را بــرای رشــد اقتصــادی ندارنــد کــه تشــویق 
صاحبــان ایــن ســرمایه ها بــرای ورود بــه چرخــه اقتصــاد کشــور 
الزم اســت. وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا هیچ کــس تعــارف نــدارد، افــزود : 
قــرارگاه خاتــم بــه عنــوان یــک نهــاد توســعه ای بــا منابــع محدود 
ــای  ــرای طرح ه ــال اج ــتان ها در ح ــیاری از اس ــی در بس دولت
عمرانــی اســت. وی گفــت : قصــد داریــم یــک ردیــف اعتبــاری 
بــرای ۳۱ شهرســتان کشــور بــه عنــوان پایلــوت اقتصــاد مقاومتی 

تعریــف کنیــم. ایرنــا

ملــی  بانــک  دو  در  گفــت:  منتظــری   حجت االســالم 
اختــالس  تومــان  میلیــارد   ۱200 حــدود  جمعــا  ملــت،  و 
ــور  ــتان کل کش ــت. دادس ــه اس ــن رفت ــا از بی ــده و پول ه ش
ــا  ــر بانک ه ــزی ب ــک مرک ــارت بان ــرورت نظ ــه ض ــاره ب ــا اش ب
اظهــار کــرد: مســئله بانک هــا از مســائلی اســت کــه بــه 
ــا  ــرد بانک ه ــفانه در عملک ــردد؛ متاس ــی برمی گ ــوق عموم حق
ــم و گاهــی شــاهد هســتیم کــه  ــده ای می بینی مشــکالت عدی
ــذا عملکــرد بانک هــا بایــد  اختالس هایــی صــورت می گیــرد؛ ل

ــرد. ــرار گی ــزی ق ــک مرک ــارت بان ــورد نظ ــتر م بیش
ــر  ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب ــلمین منتظ ــالم و المس حجت االس
ــک  ــس بان ــار از رئی ــول و اعتب ــم در شــورای پ اســاس عضویت
مرکــزی خواســته ام کــه بخــش نظارتــی را تقویــت کنــد، ادامــه 
داد: بــرای نظــام ســنگین اســت کــه هــر از چنــد گاهــی شــاهد 
اختــالس در بعضــی بانک هــا باشــد. عمکــرد بانک هــا از نظــر 
ــم بعضــی  داد و ســتدها دارای اشــکالتی اســت و اطــالع داری
ــردم  ــار از م ــول و اعتب ــورای پ ــات ش ــارج از مصوب ــا خ بانک ه
ســود می گیرنــد. بانــک مرکــزی بایــد نظــارت بیشــتری 

ــت  ــه هیئ ــی مشــاهده شــود، ب داشــته باشــد. هــر جــا تخلف
ــود. ــورد می ش ــا برخ ــرده و در آنج ــی ب انتظام

وی در رابطــه بــا پرونــده بانــک ملــت اظهــار کــرد: بنــا نداریــم 
ــل  ــع و کام ــورت جام ــه ص ــف در دادگاه ب ــه تخل ــی ک ــا زمان ت
ــرا  ــم؛ چ ــالم کنی ــا را اع ــن پرونده ه ــات ای ــود، جزئی ــراز ش اح
کــه در دادرســی هــر پرونــده ای ممکــن اســت مســائلی اتفــاق 
بیفتــد کــه نمی تــوان آن را پیش بینــی کــرد. در دو بانــک 

ــالس  ــان اخت ــارد توم ــا حــدود ۱200 میلی ــت، جمع ــی و مل مل
ــه  ــی ک ــده فعل ــت. در پرون ــه اس ــن رفت ــا از بی ــده و پول ه ش
مطــرح اســت، یکــی از بدهــکاران اصلــی بانکــی کــه متاســفانه 
ــران  ــتان ته ــق دادس ــت، از طری ــور اس ــارج از کش ــراری و خ ف
تحــت تعقیــب اســت. دادســتان کل کشــور ادامــه داد:  5 نفــر از 
عوامــل اصلــی بازداشــت هســتند. از ایــن مقــدار پــول در بانــک 
 ملــی، حــدود 800 میلیــارد اســت کــه ۳00 میلیــارد آن برگشــته 

ــن ۱20  ــا از ای ــه جمع ــت ک ــارد اس ــت ۳00 میلی ــک مل و در بان
 میلیــارد برگشــته و بخشــی از طریــق اینترپــل شناســایی 
و توقیــف شــده و بــه دنبــال دســتگیری متهــم اصلــی هســتند 
و قطعــا اگــر نظــارت بانک هــا تقویــت شــود، جلــوی بســیاری 
از مســائل را می گیــرد. امیدواریــم بانــک مرکــزی بــه وظایــف 
نظارتــی خــود عمــل کنــد. در واقــع اگــر نظــارت بانــک مرکــزی 
ــد ــاق بیفت ــه اتف ــوء جریان ک ــک س ــد ی ــق باش ــه روز و دقی  ب

ســریع بــا آن برخــورد می شــود. دادســتان کل کشــور در 
ــی کــه  ــر اینکــه چــرا اختالس های ــی ب ــه ســوالی مبن پاســخ ب
ــه  ــوردی ک ــت: م ــود، گف ــالم نمی ش ــرد اع ــورت می گی گاه ص
قطعــی و جــزو حقــوق عمومــی باشــد، حتمــا بایــد اعــالم شــود 

ــم.  ــری می کنی ــده آن را پیگی ــالم نش ــه اع و چنانچ
ــد. بعضــی  ــع کن ــی را قان ــکار عموم ــد اف ــی بای دســتگاه قضای
مســائل در ابتــدای امــر بــزرگ جلــوه می کنــد؛ امــا در فرآینــد 
ــد  ــز دیگــری مشــاهده می شــود؛ هرچن دادرســی و دادگاه چی
اطالعــات الزم توســط ســخنگوی قــوه قضائیــه هــر از چنــدگاه 

ــود. ــه می ش ارائ

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و 
کیمیای وطن

قدسیه عبدالهی

ــهرکرد  ــه ش ــام جمع ــاری و ام بختی
کــردن  کم رنــگ  دنبــال  بــه  دشــمن  گفــت: 

ارزش های اسالمی و انقالبی در جامعه است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســالم محمدعلــی 
نکونــام در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه 
خمینــی)ره(  امــام  بــزرگ  مصــالی  در  شــهرکرد 
ــال  ــه دنب ــه دشــمن ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــن شــهر ب ای
انقالبــی  و  اســالمی  ارزش هــای  کم رنــگ کــردن 
بــه  دشــمن  داشــت:  اظهــار  اســت،  جامعــه  در 

ــران  ــالمی ای ــه اس ــگ در جامع ــر فرهن ــال تغیی  دنب
و نیــز بــه دنبــال ترویــج فرهنگ هــای غربــی در 
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــوان ک ــت. وی عن ــور اس کش
ــه استکبارســتیزی  ــه، روحی ــراد جامع ویژگی هــای اف
بــا توطئه هــا و فریب کاری هــای  اســت. دشــمن 
ــه دنبــال گرفتــن روحیــه استکبارســتیزی  مختلــف ب

ــت. ــه اس ــردم جامع از م
  نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 

و امــام جمعــه شــهرکرد بیــان کــرد: دشــمنی آمریــکا 
 بــا انقــالب اســالمی ایــران همچنــان ادامــه دارد 
ــداف شــوم  ــن اه ــوذ دشــمن از مهم تری ــه نف  و برنام

و اصلی اوست.
ــور  ــرد: حض ــان ک ــان بی ــه روز ۱۳ آب ــاره ب ــا اش وی ب
توطئه هــای  از  بســیاری  آبــان   ۱۳ راهپیمایــی  در 
مختلــف دشــمن را خنثــی مــی کنــد و موجــب یــأس 

و ناامیــدی دشــمنان کشــور می شــود.

ــه  ــم آل خلیف ــه رژی ــت ک ــی گف ــر معارضــان بحرین ــک رهب ی
ــور  ــه ط ــن را ب ــیعیان بحری ــرای ش ــه ب ــاز جمع ــی نم برپای
ــل  ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ــرده اســت. ب ــوع ک ــل ممن کام
خبرگــزاری دانشــجو، آیــت هللا »ســید  هاشــم العلــوی« 
معــارض برجســته بحرینــی در منامــه اظهــار داشــت: رژیــم 
ــه در  ــاز جمع ــزاری نم ــع برگ ــه طــور کامــل مان ــه ب آل خلیف
منطقــه دراز بحریــن شــده و تاکیــد کــرده کــه نمــاز جمعــه 
ــدن شــیخ عیســی قاســم از  ــرون ران ــن شــهر پــس از بی ای

بحریــن از ســرگرفته می شــود.
نمــاز  برپایــی  مانــع  بحریــن،  حکومــت  افــزود:  وی   

جمعــه در دراز می شــود؛ چــون می دانــد تریبــون آن موجــب 
بــاال رفتــن مــوج اعتراضــات و تظاهــرات مســالمت آمیز 
رســمی در بحریــن می شــود. ایــن رهبــر معارضــان بحرینــی 
ــه، چالشــی آشــکار  ــم آل خلیف ــه رژی ــار خصمان ــت: رفت  گف
و حملــه ای صریــح بــه نمــاز جمعــه مــردم بحرین محســوب 
می شــود. آیــت هللا علــوی تصریــح کــرد: ممانعــت از انجــام 
شــعائر دینــی، تعرضــی خطرنــاک بــه احــکام دینــی 
قانــون اساســی و تعهــدات نظــام بین المللــی اســت و 

ــکوت  ــن س ــد؛ بنابرای ــک می کن ــی را تحری ــات دین احساس
ــه دراز زادگاه  ــت. منطق ــز نیس ــه ای جای ــم طائف ــر ظل در براب
و محــل ســکونت شــیخ عیســی قاســم، رهبــر نهضــت 
اســالمی بحریــن، اســت کــه رژیــم آل خلیفــه تابعیــت 
ــو و او  ــی وی را لغ ــت بحرین ــل تابعی ــدی قب ــی چن  بحرین
را بــه پولشــویی متهــم کــرده اســت. ایــن منطقــه از تابســتان 
ــی در اعتــراض  ــه تحصــن شــهروندان بحرین گذشــته، صحن
ــه ســلب تابعیــت شــیخ عیســی قاســم اســت؛ از همیــن  ب

ــش  ــاه پی ــار م ــه چه ــب ب ــه از قری ــت آل خلیف رو حکوم
مانــع برپایــی نمــاز جمعــه در شــهر دراز می شــود. اقدامــات 
ــون  ــر و روحانی ــوق بش ــاالن حق ــه فع ــه علی ــم آل خلیف رژی
ــده؛  ــدید ش ــابقه ای تش ــور بی س ــه ط ــرا ب ــور اخی ــن کش ای
ــات  ــاز اعتراض ــان آغ ــات از  زم ــن اقدام ــه ای ــه ای ک ــه گون ب
ــن کشــور در ســال 20۱۱ میــالدی بی ســابقه  ــز در ای صلح آمی
بــوده اســت. بحریــن از ۱4 فوریــه ســال 20۱۱ میــالدی 
شــاهد انقــالب مردمــی علیــه رژیــم آل خلیفــه اســت. مردم 
خواهــان آزادی، برقــراری عدالــت و رفــع تبعیــض و روی کار 

ــارس آمــدن نظامــی منتخــب در کشورشــان هســتند. ف
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ــو  ــوژی نان ــام تکنول ــا ن ــم در طــول روز، باره ــا شــما ه حتم
 یــا اســتفاده از نانوتکنولــوژی را در محصــوالت مختلــف 
دیــده یــا شــنیده اید. نانــو تکنولــوژی، مطالعــه ذرات در 
ــی  ــدف اصل ــت. ه ــرل آن هاس ــرای کنت ــی ب ــاس اتم مقی
بیشــتر تحقیقــات نانوتکنولــوژی شــکل دهی ترکیبــات جدیــد 
ــوژی  ــا ایجــاد تغییراتــی در مــواد موجــود اســت. نانوتکنول ی
در الکترونیــک، زیست شناســی، ژنتیــک هوانــوردی و حتــی 
ــه ای  ــو، کلم ــرده می شــود. نان ــه کار ب ــرژی ب ــات ان در مطالع
ــدار  ــن مق ــرای تعیی ــت و ب ــک اس ــی کوچ ــه معن ــی ب یونان
ــت اســتفاده می شــود.  ــک کمی ــا 9-10 ی ــم ی ــک میلیاردی ی
چــون یــک اتــم تقریبــا 10 نانومتــر اســت، ایــن اصــاح بــرای 
مطالعــه عمومــی روی ذرات اتمــی و مولکولــی بــه کار بــرده 

می شــود.
    صنعت نانو در ایران

ــو، یکــی از آینده دارتریــن و پربازده تریــن صنایــع  صنعــت نان
فعــال در اقتصــاد ایــران اســت. بــدون شــک جمعیــت بــاالی 
ــی  ــه کار، مزیت های ــاده ب ــروی آم ــی نی ــرده و جوان تحصیلک
اســت کــه هــر گــروه تجــاری خارجــی را ترغیــب بــه حضوری 
فعال تــر در فضــای کســب و کار ایــران می کنــد. پــس از 
ــدن  ــوار ش ــی و هم ــای بین الملل ــدن تحریم ه ــته ش برداش
ــه  ــاده ب ــع بســیاری آم ــا و صنای مســیر تجــارت، هلدینگ ه
گســترش همکاری هــا و ســرمایه گذاری در کشــور هســتند. 

ــان ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــی حمای ــای قانون  ظرفیت ه
انــدک  هزینه هــای  بیمــه،  مالیاتــی،  معافیــت  شــمول 
گمرکــی و… مهم تریــن مزایــای ســرمایه گذاری خارجــی در 
ایــران اســت. البتــه ارزیابــی همســان شــرکت های خارجــی 
ــه  ــد ب ــاید بتوان ــه ش ــت ک ــه ای اس ــی، نکت ــای داخل ــا رقب ب

ــی شــود. ــن حــوزه تلق ــاالن ای ــرای فع ــدی ب ــه تهدی منزل
    چشم انداز جهانی بازار فناوری نانو

محســوب  میان رشــته ای  فنــاوری  یــک  نانــو،  فنــاوری 

ــد  ــوان انقــاب صنعتــی جدی ــه عن ــب آن را ب می شــود و اغل
ــاط زندگــی  ــه در بســیاری از نق ــد ک ــا قلمــداد می کنن در دنی
ــته  ــال داش ــه دنب ــی را ب ــوالت بزرگ ــده و تح ــان وارد ش انس
اســت. از طرفــی ایــن فنــاوری بــه صــورت فزاینــده ای 
 نیــز در ســطح جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــراه  ــود هم ــا خ ــان را ب ــدی جه ــع تولی ــیاری از صنای و بس
کــرده و برنامه هــای کاربــردی زیــادی را در ایــن صنایــع بــه 
وجــود آورده اســت. بنابرایــن محققــان اقتصــادی چشــم انداز 

ــه  ــد؛ ب ــی می کنن ــاوری پیش بین ــن فن ــرای ای ــی را ب مثبت
ــال ۲0۲۲  ــا س ــت ت ــن صنع ــی رود ای ــار م ــه انتظ ــوری ک ط

ــارد دالر داشــته باشــد.  ــا 110 میلی ــر ب رشــدی براب
ــه  ــت ک ــی اس ــب توجه ــد جال ــان دهنده رش ــوق نش ــم ف رق
ــت آورده  ــه دس ــته ب ــه گذش ــد ده ــی چن ــت ط ــن صنع ای
ــد تولیــد بســیاری از  اســت؛ بنابرایــن بایــد اذعــان کــرد رون
ــور  ــاوری نوظه ــن فن ــتفاده از ای ــرو اس ــی در گ ــع جهان صنای
ــن  ــت ای ــد اهمی ــف بای ــع مختل ــدگان صنای ــت و گردانن اس
ــرای پیشــبرد اهــداف اقتصــادی خــود در نظــر  موضــوع را ب

ــد. بگیرن
    درآمد تریلیونی محصوالت ساخته شده نانو

ــیاری از  ــو بس ــاوری نان ــور فن ــد ظه ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
صنایــع جهــان را دســتخوش تحوالتــی کــرده و باعــث رشــد 
ــه طــوری  بیشــتر آن هــا از لحــاظ اقتصــادی شــده اســت؛ ب
کــه بایــد گفــت حضــور نانــو در صنایــع مختلــف جهــان باعــث 
ــزان آن را  ــع شــده و می ــن صنای ــد ای ــزان درآم ــر در می تغیی
ــار  ــق آم ــش داده اســت. طب ــه صــورت چشــمگیری افزای ب
ارائه شــده از ســوی محققــان اقتصــادی، در ســال ۲01۳ 
میــزان درآمــد جهانــی محصــوالت نانو بیــش از یــک تریلیون 
بــوده اســت. چنیــن آمــاری نشــان می دهــد فنــاوری نانــو در 
صنایــع دنیــای امــروز بــه خوبــی پذیرفته شــده و بســیاری از 
تولیدکننــدگان جهانــی در پــی همــراه شــدن بــا ایــن انقــاب 
ــب  ــد هســتند کــه پیامدهــای اقتصــادی جال ــی جدی صنعت

ــه ارمغــان آورده اســت. ــرای آن هــا ب توجهــی را ب

گزارش کیمیای وطن:

ریزترین ذرات اقتصادی جهان

ــن  ــاخت راه آه ــت: س ــن گف ــرکت راه آه ــل ش ــر عام مدی
برقــی و دو خطــه بــا ســرعت زیــاد بــرای اهــواز بــه 
اصفهــان توســط دولــت مصــوب شــده و در ردیــف بودجــه 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــم ق ه
مراســم  در  آقایــی  پورســید  محســن 
ــار  ــهر اظه ــار ماهش ــتگاه قط ــه ایس افتتاحی
کــرد: تحــول در راه آهــن کشــور آغــاز شــده 
ــتان  ــم. خوزس ــر آن را می بینی ــروز ثم و ام
ــژه ای دارد  ــق وی ــور ح ــه کش ــردن هم ــر گ  ب
و هرچقــدر بــرای آن کار کنیــم، بــاز هــم کــم 
ــش  ــتان بی ــردم خوزس ــه م ــد ب ــت. بای اس

از پیــش خدمــت کنیــم. وی افــزود: خوزســتان در محــور 
توســعه راه آهــن قــرار دارد و امــروز پــروژه دو خطــه شــدن 
اهــواز ـ بنــدر امــام و ایســتگاه ماهشــهر را افتتــاح کردیــم. 
پــروژه دو خطــه کــردن اهــواز ـ اندیمشــک نیــز در دســتور 
ــز مــورد  ــی اهــواز ـ خرمشــهر را نی ــرار دارد. خــط ریل کار ق

بازســازی قــرار داریــم. پورســیدآقایی بیــان کرد: خــط ریلی 
بنــدر امــام بــه خرمشــهر و از آنجــا بــه عــراق را نیــز شــروع 
 خواهیــم کــرد. اتصــال اهــواز بــه مرکــز کشــور )اصفهــان( 
را هــم داریــم کــه یکــی از پروژه هــای بــزرگ کشــور اســت؛ 
ــی  ــن برق ــود. راه آه ــد ب ــر خواه ــی زمان ب  ول
ــن  ــرای ای ــاد ب ــرعت زی ــا س ــه ب و دو خط
خــط اهــواز بــه اصفهــان توســط دولــت 
مصــوب شــده و در ردیــف بودجــه هــم قــرار 
گرفتــه اســت. معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
ــم  ــزرگ می خواهی ــروژه ب ــن پ ــا ای ــت: ب گف
خوزســتان را بــه عنــوان یــک اســتان نمونــه 
در توســعه حمل ونقــل ریلــی داشــته باشــیم. انجــام 
ــان و رامهرمــز  ــه بهبه ــرای اتصــال ماهشــهر ب مطالعــات ب
ــای  ــف پروژه ه ــا تعری ــم. ب ــدام داری ــت اق ــز در دس را نی
ــا یــک صنعــت توســعه یافته  ــاش می شــود ت ــف ت مختل

ــیم. ــته باش ــوع داش ــی را در مجم ریل

رکــود در بــازار خــودرو همچنــان ادامــه دارد. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه فرارســیدن دومیــن مــاه پاییــز و کاهــش دمــای 
هــوا، بــر ســردی بــازار افــزوده اســت. در حالــی بــازار 
خــودرو بــا ســردی متقاضیــان بــرای خریــد خــودرو مواجــه 

اســت کــه رونــد قیمت هــا در طــول ۳۵ 
روز گذشــته، نشــان از افزایــش قیمت هــا 
ــای  ــام قیمت ه ــد اع ــر می رس ــه نظ دارد. ب
و  از خودروســازان  برخــی  توســط  جدیــد 
افزایــش قیمــت بعضــی خودروهــای داخلــی 
در تغییــرات قیمتــی بــازار بی اثــر نبــوده 
اســت؛ اگرچــه هنــوز بخشــنامه افزایــش 

ــد کــه  ــازار معتقدن ــی نشــده اســت. فعــاالن ب قیمــت اجرای
ــر  ــع ب ــور قط ــه ط ــده، ب ــد در آین ــای جدی ــال قیمت ه اعم
ــل  ــرد و کس ــازار س ــن ب ــا ای ــذارد؛ ام ــر می گ ــازار اث  روی ب
و بــدون متقاضــی خــودرو، ایــن روزهــا صعــود قیمــت 
ــد  ــده اســت. بررســی رون ــه خــود دی بعضــی خودروهــا را ب

ــان  ــز نش ــدای پایی ــته و از ابت ــول ۳۵ روز گذش ــازار در ط ب
ــن مــدت بعضــی خودروهــا از ۲00 هــزار  ــه در ای می دهــد ک

ــته اند.  ــت داش ــش قیم ــان افزای ــون توم ــک میلی ــا ی ت
ــی شــهریور  ــت ســایپا SE1۵1 در روز پایان ــه وان ــی ک در حال
امســال 1۸ میلیــون و ۷00 هــزار تومــان در بازار 
قیمــت داشــت، هم اکنــون بــا افزایــش حــدود 
۲00 هــزار تومانــی، بــا قیمت 1۸ میلیــون و 900 
ــه فــروش مــی رود. همچنیــن  هــزار تومــان ب
 SLX ۴0۵ ــژو ــی، قیمــت پ ــازه زمان ــن ب در ای
پیــدا  افزایــش  تومــان  هــزار   ۳00 حــدود 
ــزار  ــون و ۳00 ه ــا قیمــت ۳۳ میلی ــرده و ب ک
ــز  ــدار V۸ نی ــژو ۲0۶ صندوق ــود. پ ــه می ش ــان فروخت توم
ــی  ــش ۵00 تومان ــا افزای ــال ب ــز امس ــول ۳۵ روز پایی در ط
قیمــت مواجــه بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه قیمــت آن از ۳۸ 
میلیــون و ۲00 هــزار تومــان در روز پایانــی شــهریور، بــه ۳۸ 

میلیــون و ۷00 هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت.

ــل  ــرکت حم ــن ش ــه ای ــرد ک ــار ک ــتیرانی اظه ــرکت کش ــل ش ــر عام مدی
بین المللــی،  تحریم هــای  شــدن  برداشــته  بــا  کانتینــری   ونقــل 
انتظــار دارد تــا اواســط ســال آینــده، فعالیتــش بــه وضعیــت عــادی 
برگــردد. محمــد ســعیدی، مدیــر عامــل شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 
 Danish Maritime اســامی ایــران، کــه بــرای شــرکت در کنفرانــس
ــرد:  ــار ک ــرز اظه ــا رویت ــه ب ــرده، در مصاحب ــفر ک ــاگ س ــه کپنه Forum ب
حــل  مشــکات  تحریم هــا،  شــدن  برداشــته  زمــان  از  گام  بــه   گام 
و بســیاری از موانــع و محدودیت هــا برداشــته شــده اند. وی در ادامــه افــزود: 
ــادی  ــا ع ــت کام ــال ۲01۷، وضعی ــط س ــا اواس ــر ت ــم حداکث ــور می کن تص
خواهــد شــد. ســعیدی ابــراز امیــدواری کــرد کــه محدودیــت معامــات دالری 
پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده آمریــکا برداشــته شــوند و گفــت: 
ایــن مســئله، یکــی از تعهــدات آمریــکا در راســتای برجــام بــود کــه ژانویــه 
ــه  ــای یک جانب ــت تحریم ه ــکا تح ــای آمری ــد. بانک ه ــا ش ــته امض گذش
ایــن کشــور، اجــازه همــکاری بــا ایــران را ندارنــد و بانک هــای اروپایــی هــم 
ــی  ــد از طریــق سیســتم مال ــه دلیــل ممنوعیــت معامــات دالری کــه نبای ب
آمریــکا انجــام شــوند، بــا مشــکاتی روبــه رو هســتند. کنــدی رشــد تجــارت 
جهانــی بــه همــراه اشــباع بــازار از کشــتی ها، صنعــت حمــل کانتینــری را بــا 
بدتریــن شــرایط بــازار مواجــه ســاخته اســت؛ امــا ســعیدی اظهــار کــرد در 
دوران پســاتحریم، شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران بــه دنبــال 

توســعه نــاوگان متشــکل از 1۵۶ کشــتی خــود اســت.

بحــران آب موجــود در ایــران، گرچــه در ســال های اخیــر تشــدید شــده، امــا 
حاصــل زمــان کوتاهــی نیســت و بســیاری معتقدنــد کــه ایجــاد چنیــن بحــران 
ــر اســاس  ــال در کشــور اســت. ب ــل ۵0 ســال اهم ــه دلی ــی در کشــور ب بزرگ
ــی در دشــت های کشــور از مــرز  ــار، کســری مخــازن آب زیرزمین ــن آم آخری
1۲0 میلیــارد متــر مکعــب گذشــته و ایــن در حالــی اســت کــه ایــران ۸۵ درصد 
بــه آب هــای زیرزمینــی وابســتگی دارد. عــاوه بــر ایــن در ســال 1۳۴۷ تنها 1۵ 
دشــت ممنوعــه در کشــور وجــود داشــت کــه ایــن تعــداد امــروز بــه بیــش از 
۳۵۵ دشــت ممنوعــه افزایــش پیــدا کــرده و ایــن موضــوع نیــز بیانگــر مــرگ 
تدریجــی آب هــای ایــران اســت. از ســوی دیگــر، شــاخص پایــش آبــی در ۲1 
اســتان کشــور در وضعیــت تنــش آبــی، تنــش آبــی شــدید و کمبــود آب اســت 
و تنهــا 10 اســتان کشــور در شــاخص پایــش آبــی قابــل تحمــل قــرار دارنــد. 
ــتمی ــرش سیس ــود نگ ــل نب ــه دلی ــی ب ــع آب زیرزمین ــران در مناب ــروز بح  ب

ــت آب  ــا وضعی ــب ب ــن نامناس ــع قوانی ــد و وض ــتگذاری های ناکارآم سیاس
ــه  ــکاری هم ــت، هم ــن وضعی ــاح ای ــرای اص ــه ب ــود ک ــوان می ش ــور عن کش
آحــاد مــردم بــا دولــت الزم اســت. ۴0 ســال قبــل هــر ایرانــی بیــش از ۷ هــزار 
و ۵00 متــر مکعــب در ســال آب تجدیدشــونده در اختیــار داشــت؛ امــا امــروز 
ایــن میــزان بــه کمتــر از یــک هــزار و ۴00 متــر مکعــب رســیده اســت. گــذر از 
بحــران آب و خــاص شــدن از چنیــن اعــداد بزرگــی بی شــک نیــاز بــه یــک 
بســیج همگانــی دارد. گرچــه دولــت یازدهــم نــگاه ویــژه ای بــه بحــران آبــی 

ایــران داشــته، امــا گــذر از ایــن وضعیــت نیازمنــد تدبیــر پیاپــی دارد.

ــات  ــق معام ــی رون ــاک پیش بین ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ــی رئی در حال
مســکن در نیمــه دوم امســال را کــرده بــود کــه مطابــق جدیدتریــن گــزارش 
ــز امســال، معامــات مســکن حــدود 11  ــاه پایی ــن م ــزی در اولی ــک مرک بان
درصــد کاهــش یافتــه و بــازار مســکن وارد خــواب زمســتانی خــود در پاییــز 
شــده اســت. بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی کــه در آن بــه آمارهــای خــام 
ــت معامــات امــاک و مســتغات کشــور اســتناد شــده، تعــداد  ســامانه ثب
ــه 10  ــال ب ــاه امس ــران در مهرم ــهر ته ــکونی ش ــای مس ــات آپارتمان ه معام
ــته، 10.۶  ــال گذش ــاه س ــا مهرم ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــره رس ــزار و ۳۲۵ فق ه
ــای مســکونی  ــداد واحده ــع تع ــه اســت. بررســی توزی درصــد کاهــش یافت
ــد  ــان می ده ــال نش ــاه امس ــا در مهرم ــر بن ــک عم ــه تفکی ــده ب معامله ش
ــا ۵1.۷ درصــد بیشــترین ســهم را از  ــا ۵ ســال ســاخت ب ــای ت ــه واحده ک
واحدهــای مســکونی معامله شــده، داشــته اند. در حــوزه قیمتــی نیــز متوســط 
هــر متــر مربــع زیربنــای واحــد مســکونی معامله شــده از طریــق بنگاه هــای 
امــاک در شــهر تهــران، ۴ میلیــون و ۴۴0 هــزار تومــان بــوده کــه در مقایســه 
ــه ترتیــب 1.۶ درصــد و ۵.9 درصــد افزایــش  ــا شــهریور 9۵ و مهرمــاه 9۴ ب ب
یافتــه اســت. بیشــترین قیمــت هــر متــر مربــع واحــد مســکونی مربــوط بــه 
منطقــه یــک بــا 10 میلیــون و ۴0۳ هــزار تومــان و کمتریــن قیمــت نیــز مربــوط 
بــه منطقــه 1۸ بــا ۲ میلیــون و ۲00 هــزار تومــان بــوده اســت. مســکن نزدیــک 
بــه ۴ ســال اســت کــه در رکــود بــه ســر می بــرد و دولــت هنــوز نتوانســته آمــار 

چندانــی بــرای ایــن بخــش تاثیرگــذار اقتصــادی انجــام دهــد.

فعالیتکشتیرانیبهوضعیتعادیبرمیگردد

گواهی ترخیص خودرو در گمرک، الکترونیکی شد
گواهی هــای ترخیــص خــودرو در گمــرک، پــس از حــذف پروانه هــای ســبز کاغــذی، الکترونیکــی شــد. برایــن اســاس پــس از حــذف 
پروانه هــای ســبز کاغــذی، بــا هــدف تکمیــل گمــرک الکترونیــک و جلوگیــری از جعــل و تقلــب، گواهی هــای ترخیــص خــودرو 

الکترونیکــی شــد.

در قاب تصویر

خوابزمستانیمسکندرپاییزبحرانآبدرپی۵۰سالاهمال

حتما بخوانید!
3جوالن روغن زیتون تقلبی در بازار شنبه  8  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 285 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع قابلمه در بازار )تومان(

سرویس قابلمه استیل 
کرکماز

 سرویس سرامیکی
 9 پارچه رویالتی الین

455000

سرویس گرانیتی 
رویالتی الین

522000

سرویس سرامیکی 7 پارچه 
HS1007C رویالتی الین

396000

سرویس سرامیکی 
رویالتی دوبلتا

540000

سرویس قابلمه سرامیکی 
 اس جی 

14 پارچه کره ای
540000

 FM8 سرویس 8 پارچه
رویالتی الین

400000

570000

جوالنروغنزیتونتقلبیدربازار
ــا  ــی زیتــون ب عضــو شــورای مل
روغــن  جــوالن  بــه  اشــاره 
ــازار، ۳  ــی در ب ــای تقلب زیتون ه
راه تشــخیص روغــن خالــص از 
نــوع تقلبــی آن را تشــریح کــرد. 
ــد راه  ــزود: چن ــت اف ــادر جال ن
بــرای تشــخیص روغــن زیتــون 
ســالم از نــوع تقلبــی آن وجــود دارد کــه از جملــه آن می تــوان 
ــه اشــاره کــرد.  ــه اســتفاده از حــس چشــایی در ایــن زمین ب
ــوری  ــق غذاخ ــک قاش ــن روش، ی ــه داد: در ای ــت ادام جال
دهــان  در  را  آن  می ریزیــم.  دهــان  در  را  زیتــون  روغــن 
ــن  ــر روغ ــم. اگ ــش می دهی ــوا قورت ــا ه ــم و ب می چرخانی
ــدی  ــی، تن ــاس تلخ ــد احس ــه بع ــد لحظ ــد، چن ــالم باش  س
و تیــزی گلــو را می ســوزاند و ســپس ایــن تلخــی و تنــدی از 

بین رفته و طعم آن بسیار مطلوب می شود. 
ــا  ــه روغن ه ــرد: هم ــه ک ــون اضاف ــی زیت ــورای مل ــو ش عض
ــا روغــن  چــرب هســتند و در دهــان ماســیده می شــوند؛ ام
زیتــون، چــرب نیســت و حــس ماســیدگی را در دهــان ایجــاد 

نمی کنــد. 
 وی یکــی دیگــر از روش هــای تشــخیص روغــن ســالم 
ــوان کــرد و اضافــه کــرد: رنــگ روغــن ســالم  را رنــگ آن عن
زرد تــا زرد مایــل بــه ســبز اســت؛ امــا در ایــن روش امــکان 
ــی  ــن تقلب ــگ روغ ــت رن ــن اس ــود دارد و ممک ــب وج  تقل

را نیز به همین شکل درآورند. 
عضــو شــورای ملــی زیتــون روش ســوم را تشــخیص از 
ــن  ــت: روغ ــرد و گف ــوان ک ــون عن ــن زیت ــوی روغ ــق ب طری
ــه  ــد ک ــازه می ده ــف ت ــا عل ــوه ی ــوی می ــالم ب ــون س زیت
ــه  ــانس ها ب ــی اس ــزودن بعض ــا اف ــر ب ــال حاض ــه در ح البت
ــود  ــه وج ــن زمین ــب در ای ــکان تقل ــس، ام ــای پومی روغن ه
ــت. ــن اس ــا روش مطمئ ــایی تنه ــن روش چش دارد؛ بنابرای

ایرانبه3گوشیآیفونتأییدیهدائمداد
ــی در راســتای  ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ســازمان تنظی
ــون  ــی های آیف ــدل از گوش ــه م ــه س ــود ب ــی خ ــه ذات وظیف
ــارات  ــف و اختی ــن وظای ــی از مهم تری ــم داد. یک ــه دائ تأییدی
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، تدویــن 
 و پیشــنهاد اســتانداردهای ملــی مربــوط بــه ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات در کشــور بــه مراجــع ذی ربــط و اعمــال 
ــد  ــی و تأیی ــرل کیف ــای کنت ــط و نظام ه ــتانداردها و ضواب اس
نمونــه تجهیــزات در ارائــه خدمــات و توســعه و بهره بــرداری از 
شــبکه های مخابراتــی، پســتی و فنــاوری اطاعــات در کشــور 

اســت. 
ایــن ســازمان در ایــن راســتا، اخیــرا ســه مــدل از گوشــی های 
آمریکایــی آیفــون را بررســی و اعتبــار ســه ســاله ای را 
ــی های  ــاس بررس ــر اس ــت. ب ــرده اس ــادر ک ــا ص ــرای آن ه ب
ــوان  ــا عن ــل ب ــراه اپ ــای هم ــدل از تلفن ه ــوری ســه م رگوالت
آیفون هــای SE، ۷ و ۶S مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تأییدیــه 
دائــم آن هــا توســط ایــن نهــاد نظارتــی صــادر شــده اســت.

افزایشچشمگیرمصرفگاز

بهدنبالسردیهوا
کاهــش چشــمگیر دمــای هــوا 
آبان مــاه  ابتدایــی  هفتــه  در 
پایانــی  هفتــه  بــه  نســبت 
مهرمــاه، رشــد 100 میلیــون متــر 
 مکعبــی مصــرف گاز طبیعــی 
ــا شــروع  را در کشــور رقــم زد. ب
ــرمای  ــز، س ــاه پایی ــن م دومی
ــد  ــم ش ــور حاک ــف کش ــای مختل ــوا در بخش ه ــترده ه  گس
و ایــن کاهــش محســوس دمــای هــوای بیشــتر اســتان های 
ــی در  ــرف گاز طبیع ــدی مص ــد ۶۲ درص ــب رش ــور، موج کش
ــاه ــی مهرم ــه پایان ــه هفت ــی ک  بخــش خانگــی شــد. در حال
ــه گاز طبیعــی در بخــش خانگــی 1۶0  متوســط مصــرف روزان
 میلیــون متــر مکعــب در روز بــود، در هفتــه ابتدایــی آبــان مــاه
 ایــن رقــم بــه ۲۶0 میلیــون متــر مکعــب در روز رســید 
و همچنــان نمــودار مصــرف گاز بخــش خانگــی ســیر صعودی 
دارد. یکــی از ســردترین نقــاط کشــور در یــک هفتــه اخیــر کــه 
ــرف  ــدد ب ــای متع ــا بارش ه ــه ب ــن منطق ــوا در ای ســرمای ه

همراه شد، شمال غرب ایران بود. 
ــرب  ــمال غ ــتان های ش ــوا در اس ــمگیر ه ــش چش ــا کاه ب
ــان  ــی آب ــه ابتدای ــزان مصــرف گاز طبیعــی در هفت ــران، می ای
مــاه در ایــن منطقــه رشــدی ۷9 درصــدی نســبت بــه هفتــه 

ــاه داشــت. ــی مهرم پایان

تولیدتخممرغبیشازنیازاست
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار بــا اشــاره بــه 
نصــف شــدن صــادرات تخم مــرغ گفــت: ترکیــه رقیــب اصلــی 
ــکلی  ــور مش ــن کش ــرای ای ــه ب ــی ک ــا در صورت ــت و تنه ماس

ــد.  ــدا می کن ــزان صــادرات افزایــش پی ــد، می پیــش بیای
ــری  ــرغ تغیی ــت تخم م ــه قیم ــان اینک ــا بی ــور ب ــر نبی پ ناص
در بــازار نداشــته اســت، اظهــار داشــت: معمــوال هــر ســال بــا 
ــا ۴00  ــن ۳00 ت ــرغ بی ــت تخم م ــر، قیم ــاه مه ــیدن م فرارس
تومــان افزایــش پیــدا می کــرد؛ امــا امســال ایــن اتفــاق رخ 

نــداد. 
درب  را  تخم مــرغ  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  میانگیــن  وی 
مــرغ داری بیــن ۳۲00 تــا ۳۳00 تومــان اعــام و اضافــه کــرد: 
ــول  ــن محص ــازار ای ــودن ب ــادل ب ــل نامتع ــاد دلی ــد زی  تولی

و کاهش قیمت آن است. 
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار بــا اشــاره بــه 
اینکــه کاهــش میــزان صــادرات نیــز در ایــن امــر تــا حــدودی 
دخیــل بــوده اســت، افــزود: ســال گذشــته حــدود 10 درصد از 
تولیــد تخم مــرغ کشــور صــادر شــد؛ ضمــن اینکــه در ۷ ماهــه 
امســال بیــن ۲۴ تــا ۲۵ هزارتــن تخم مــرغ صــادر شــده؛ در 
حالــی کــه ایــن عــدد در مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــن 

۵۵ تــا ۶0 هزارتــن بــوده اســت. 
نبی پــور بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ماهانــه حــدود 1۳ هزار 
ــن عــدد گاهــی  ــن تخم مــرغ از کشــور صــادر می شــد و ای ت
حتــی بــه 1۴ تــا 1۵ هــزار تــن نیــز می رســید، گفــت: میــزان 
 صــادرات ماهانــه مــا در ســال  جاری حداکثــر ۵ هزار تــن بوده 

است.

آخریننرخعمدهفروشی

میوهوترهباراصفهان
ــف عمده فروشــان  ــه صن اتحادی
میادیــن میــوه و تره بــار اســتان 
ــای  ــن قیمت ه ــان، آخری اصفه
اســتان  در  تره بــار  و  میــوه 
اصفهــان را تــا اطــاع ثانــوی 
اعــام کــرد. نکتــه جالــب ایــن 
نــرخ  اعــام  عــدم  اطاعیــه 
ــه  ــای فصــل اســت ک ــن میوه ه ــرای پرمصرف تری مصــوب ب
ــد  ــوالت خواه ــن محص ــازار ای ــامانی ب ــث نابه س ــا باع قطع

شد. 
بنــا بــر ایــن اطاعیــه، قیمــت پرتقــال تامســون جنــوب ممتاز 
 ۳ هــزار و ۵00 تومــان، تامســون درجــه  یــک ۳ هــزار تومــان 
و تامســون درجــه  دو ۲ هــزار تومــان اســت. قیمــت انــار درجه 
ممتــاز نیــز ۳ هــزار و ۲00 تومــان، درجــه  یــک ۲ هــزار و ۵00 

تومــان و درجــه  دو ۲ هــزار تومــان خواهــد بــود.
 قیمــت هــر کیلــو خرمالــو درجــه ممتــاز نیــز ۳ هــزار تومــان 
 درجــه  یــک ۲ هــزار و ۵00 تومــان و درجــه  دو ۲ هــزار 
ــیب   ــواع س ــوی، ان ــی، کی ــت نارنگ ــا قیم ــت. ام ــان اس توم
درختــی، انــواع خیــار و مــوز تــا اطــاع ثانــوی ایــن اتحادیــه 

ــم خواهــد شــد. ــزان عرضــه و تقاضــا تنظی ــر اســاس می ب

هواشناسیچهارمحالوبختیاری

بهسیبزمینیکارانهشدارداد
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تســریع 
ــا  ــاری ب ــزارع چهارمحــال و بختی برداشــت ســیب زمینی از م
ــا ضــروری  ــارش و کاهــش دم ــوع ب ــال وق ــه احتم توجــه ب

اســت. 
مهــرداد قطــره بــا اشــاره بــه اینکــه تســریع برداشــت 
ســیب زمینی از مــزارع چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه 
ــا ضــروری اســت  ــارش و کاهــش دم ــوع ب ــال وق ــه احتم ب
عنــوان کــرد: کشــاورزان بــرای کاهــش خســارت، بایــد 
را هــر چــه  تولیــدی در مــزارع خــود  ســیب زمینی های 
هم اکنــون  عنــوان کــرد:  وی  برداشــت کننــد.  ســریع تر 
ــت  ــه کش ــتان ب ــن اس ــزارع ای ــی از م ــب توجه ــش جال بخ
پیــدا کــرده اســت. مدیــر کل  ســیب زمینی اختصــاص 
ــه  ــا اشــاره ب هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه ب
ــت:  ــاری، گف ــال و بختی ــتان چهارمح ــوای اس ــی ه پیش بین
نقشــه های پیش بینــی هواشناســی بیانگــر عبــور امــواج 
تــراز میانــی جــو طــی ســه روز آینــده از فــراز اســتان اســت. 
ــاد  ــر و وزش ب ــن مــدت افزایــش اب ــان کــرد: طــی ای  وی بی

و کاهش دما پیش بینی می شود.

نماینده بم مطرح کرد:

بخشودگیجرائموسودتسهیالتکشاورزی
فهــرج  ریــگان،  بــم،  شهرســتان های  مــردم   نماینــده 
ــوب  ــامی مص ــورای اس ــس ش ــت: در مجل ــیر گف و نرماش
ــقف 100  ــا س ــاورزی ت ــهیات کش ــود تس ــم و س ــده جرائ ش

ــود.  ــیده ش ــان بخش ــون توم میلی
حبیــب هللا نیــک زادی در شــورای توســعه و برنامه ریــزی 
ــادی  ــی، اقتص ــگاه اجتماع ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم  اس
ــت  ــد از فرص ــرد: بای ــار ک ــان اظه ــتاندار کرم ــی اس و سیاس
ــردم و توســعه  ــت اقتصــادی م ــود وضعی ــرای بهب موجــود ب
ــود.  ــتفاده ش ــردم اس ــاه م ــت و رف ــش امنی ــتان و افزای اس
 وی غفلــت در ایــن خصــوص را ظلــم بــه خــود، نظــام 
ــتان  ــای اس ــد ظرفیت ه ــه داد: بای ــت و ادام ــردم دانس و م
ــی در  ــوان اجرای ــا اســتفاده از ت کرمــان شناســایی شــده و ب

ــود.  ــته ش ــکات گام برداش ــل مش ــتای ح راس
نیــک زادی بــا اشــاره بــه اینکــه از ۳۴ بــای طبیعــی موجــود 
در دنیــا ۲۴ مــورد در اســتان کرمــان رخ می دهــد، افــزود: در 
زمــان بــروز بایــای طبیعــی در یــک منطقــه، بخــش زیــادی 
ــوق داده  ــارت دیده س ــه خس ــمت منطق ــه س ــا ب از ظرفیت ه
ریــگان  بــم،  مــردم شهرســتان های  نماینــده  می شــود. 
فهــرج و نرماشــیر تصریــح کــرد: ایــن مســئله باعــث ناتمــام 
مانــدن بعضــی کارهــا در شــرایط بحرانــی می شــود؛ بنابرایــن 
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن شــرایط دولــت از نظــر اقتصــادی 
ــا  ــا فرصــت هســت، کاره ــد ت ــدارد، بای ــی ن ــت معمول  وضعی
را پیــش ببریــم. نیــک زادی بــا بیــان اینکــه عدالــت اجتماعی 
در توزیــع اعتبــارات رعایــت نشــده، افــزود: در ترمیــم بودجــه 
ســال 9۵ اعتبــاری بــرای پرداخــت بدهــی در اختیــار دولــت 
ــن  ــم ســهم اســتان از ای ــد تــاش کنی ــرار داده شــده و بای ق

محــل را بگیریــم.

دانشآموختگاندرصدرآماربیکاری

قراردارند
ــور از  ــت کش ــی جمعی ــات تخصص ــه مطالع ــس موسس رئی
هدررفــت بخــش بزرگــی از نیــروی انســانی بــه دلیــل نبــود 
زیرســاخت های الزم در ایــران خبــر داد. محمدجــال عباســی 
شــوازی در هشــتمین همایــش ملــی جمعیت شناســی 
ایــران بــا اشــاره بــه افزایــش نیــروی انســانی در ایــران طــی 
 ســال های اخیــر گفــت: بایــد بــا برنامه ریــزی مناســب 
و دقیــق از ایــن ظرفیــت بــزرگ بهــره ببریم. عباســی شــوازی 
ــل  ــه دلی ــانی ب ــروی انس ــی از نی ــش بزرگ ــت بخ از هدررف
ــن  ــع ای ــزود: در واق ــر داد و اف ــود زیرســاخت های الزم خب نب
ظرفیــت بــزرگ نیــروی انســانی ســرمایه ای بــرای کشــور بــه 

شــمار مــی رود کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــا  ــت کشــور ب ــات تخصصــی جمعی رئیــس موسســه مطالع
تاکیــد بــر لــزوم جلوگیــری از هدررفــت ســرمایه های کشــور 
گفــت: نگــرش در زمینــه اشــتغال بایــد تغییــر کنــد تــا از ایــن 
ــته  ــره وری الزم را داش ــانی به ــروی انس ــوان از نی ــق بت طری

باشــیم.
ــعه  ــانی در توس ــروی انس ــش نی ــه نق ــوازی ب ــی ش  عباس
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور اشــاره و تصریــح کــرد: حضــور 
ــز  ــیار حائ ــازار کار، بس ــرده در ب ــال و تحصیلک ــت فع جمعی
اهمیــت و تاثیرگــذار اســت. دبیــر علمــی هشــتمین همایــش 
ــور  ــاد کش ــتغال در اقتص ــر اش ــی تأثی ــی جمعیت شناس  مل
و بــه تبــع آن کاهــش آســیب های اقتصــادی را مــورد توجــه 
قــرار داد و افــزود: بیشــترین آمــار بیــکاری مربــوط بــه 
ــه اســت. ــوده و ایــن آمــار افزایــش یافت دانش آموختــگان ب

مدیر عامل شرکت راه آهن:

احداثراهآهنبرقیاهواز-اصفهانردیفبودجهگرفت

افزایش قیمت خودسرانه

پشتپردهافزایشقیمتخودرودربازار
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حتما بخوانید!
تکمیل پروژه قطار شهری ...

عضــو هیئت مدیــره دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: حجم 
منابــع آب زیرزمینــی بــرای تأمیــن آب شــرب در اصفهــان رو 
بــه پایــان اســت کــه ایــن موضــوع بایــد زنــگ خطــری برای 

مدیــران و مســئوالن مرتبــط بــا آب باشــد. 
ــوع  ــودن موض ــرح ب ــه مط ــاره ب ــا اش ــوی ب ــا صف حمیدرض
ــاورزی  ــع آب کش ــار مناب ــرب در کن ــع آب ش ــود مناب کمب
ــت  ــن اس ــان ممک ــق جه ــیاری از مناط ــرد: در بس ــار ک اظه
بارندگــی کــم شــود و تغییــرات اقلیمــی اتفــاق افتــد؛ ولــی 
ــود.  ــه می ش ــات گرفت ــوی معض ــران جل ــت بح ــا مدیری ب
 وقتــی در جایــی بــا چنیــن مشــکلی مواجــه شــوند 
و بــا همــان رویــه گذشــته بخواهنــد بــا مســئله آب برخــورد 
کننــد، درنتیجــه از ذخایــر اســتراتژیک هــم برداشــت 
ــی  ــن وضعیت ــی چنی ــزود: پیش بین ــرد. وی اف ــد ک خواهن
بــرای ذخایــر آب اســتان اصفهــان بایــد از چنــد ســال قبــل 
ــد  ــه بای ــه حــاال؛ مســئوالن مربوط ــزی می شــده ن برنامه ری
ــه  ــا چ ــه ت ــند ک ــته باش ــه داش ــف توج ــای مختل در دوره ه

ــد.  ــر اســتراتژیک را دارن ــه ذخای ــدازه حــق ورود ب ان
وضعیــت  در  تأمــل  اندکــی  بــا  داشــت:  عنــوان  وی 
ــدم  ــه ع ــال ها، متوج ــن س ــده رود در ای ــی زاین ــه آب حوض
برنامه ریــزی مســئوالن خواهیــد شــد و ایــن موضــوع باعــث 

شــده تــا روزبــه روز مســائل ایــن رودخانــه پیچیده تــر شــود.
تــاالب  و  زاینــده رود  طوالنــی شــدن خشــکی      

گاوخونــی
صفــوی تصریــح کــرد: عمــده مشــکات آب اصفهــان 
ــود  ــاورزی ب ــش کش ــا در بخ ــته تنه ــال گذش ــد س ــا چن  ت
و مشــکلی از نظــر آب شــرب وجــود نداشــت؛ ولــی در 
حــال حاضــر ایــن زخــم آنقــدر عمیق تــر شــده کــه مســئله 
ــردم  ــرب م ــه آب ش ــته و ب ــاورزی گذش ــت و کش از صنع
رســیده و امــروز بحــث تأمیــن آب شــرب 5 میلیــون نفــر 
ــده رود  ــکی زاین ــدن خش ــی ش ــان، طوالن ــتان اصفه  در اس
و تــاالب گاوخونــی مطــرح اســت. وی بــا اشــاره بــه کاهــش 
کیفیــت منابــع آب زیرزمینــی خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل 
اضافه برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی، ایــن منابــع از بیــن 
ــرای مــوارد کشــاورزی هــم کیفیــت  ــه و حتــی دیگــر ب رفت
مناســبی نــدارد؛ بنابرایــن ایــن نــوع بارگذاری هــا و بی دقتــی 
در چگونگــی برخــورد بــا ذخایــر اســتراتژیک آبــی منجــر بــه 

ادامــه خشکســالی ها در اصفهــان خواهــد شــد.
ــه  ــکل مواج ــا مش ــال ب ــان امس ــی اصفه ــر آب     ذخای

ــت اس
دانشــگاه  فاضــاب  و  آب  پژوهشــکده  ســابق  رئیــس 

 صنعتــی اصفهــان تاکیــد کــرد: کمبــود منابــع آبــی اصفهــان 
امــروز دیگــر از بحــث کشــاورزی گذشــته و بــه کمبــود منابــع 
آب شــرب رســیده؛ بــه طــوری کــه ســال بســیار ســختی را از 

لحــاظ وضعیــت آب در پیــش خواهیــم داشــت. 
ــان  ــا پای ــی ت ــای هواشناس ــرد: پیش بینی ه ــه ک وی اضاف

شــدید  کاهــش  از  حاکــی  اصفهــان  در  جــاری  ســال 
 بارندگی هاســت کــه بــا ایــن حجــم کــم آب در ســد 
و ذخایــر انــدک آب هــای زیرزمینــی، قطعــا با مشــکل کمبود 
آب شــرب نیــز روبــه رو خواهیــم شــد. صفــوی بــا اشــاره بــه 
ــزان  ــان از می ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــام ش ــن اع آخری
منابــع آبــی اصفهــان متذکــر شــد: فقــط 160 میلیــون متــر 
مکعــب آب شــرب پشــت ســد باقــی مانــده؛ در حالــی کــه 
مصــرف ســالیانه آب شــرب در اصفهــان چیــزی حــدود 420 
میلیــون متــر مکعــب اســت کــه ایــن حجــم باقی مانــده از 
ــدازه یــک ســوم مصــرف ســاالنه  ــه ان ــا ب آب در ســد تقریب
آب شــرب اصفهــان اســت. عضــو کمیتــه راهبــردی تحقیقات 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
برنامه ریزی هــای کوتاه مــدت  بــا  اصفهــان  آب  مشــکل 
ســاالنه و ماهانــه حــل نخواهــد شــد، یــادآور شــد: معضــل 
کمبــود آب در اصفهــان، نیازمنــد برنامه ریزی هــای بلندمــدت 
ــد ســال گذشــته  ــا چن ــار داشــت: شــاید ت اســت. وی اظه
راهکارهــای برون رفــت از خشکســالی قابــل اجــرا بــود، امــا 
در حــال حاضــر کــه اصفهــان بــه ایــن بیمــاری گرفتــار شــده 
ــس از  ــوش دارو پ ــده و ن ــخت تر ش ــش س ــش از پی کار بی

مــرگ ســهراب اســت.

عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد:

پایان ذخایر آب شرب اصفهان، زنگ خطری برای مسئوالن

 شهرضا تا پایان سال 

به اینترنت 4G مجهز می شود

معــاون ارتباطــات ســیار شــرکت 
اصفهــان  منطقــه  مخابــرات 
خدمــات  جملــه  از  گفــت: 
منطقــه  مخابــرات  شــرکت 
ــاد 17  ــهرضا ایج ــان در ش اصفه
ســایت LTE یــا 4G در ایــن 
ســال  پایــان  تــا  شهرســتان 
ــرداری از  ــاح و بهره ب ــن افتت ــی در آیی ــران قدوس ــت. مه اس
پروژه هــای شهرســتان شــهرضا بــا پیوســت پدافنــد غیرعامــل 
کــه در روســتای هونجــان از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان 
شــهرضا برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه برنامه هــای شــرکت ملــی 
مخابــرات بــرای توســعه ارتباطــات ســیار اظهــار کــرد: واحــد 
ارتباطــات ســیار شــرکت مخابــرات متصــدی گســترش همــه 
خدمــات بــرای اپراتــور همــراه اول در سراســر کشــور اســت؛ 
ــه بخــش ارتباطــات ســیار شــرکت  ــی اســت ک ــن در حال ای
ملــی مخابــرات ایــران نیــز مســئول ایجــاد شــبکه و توســعه و 
تســهیل ارتباطــات تلفنــی ســیار اســت. وی توســعه خدمــات 
ــات  ــه خدم ــتایی را از جمل ــق روس ــیار در مناط ــات س ارتباط
ــب  ــات در اغل ــن خدم ــزود: ای ــم برشــمرد و اف ــت یازده دول
خدمــات USO یــا خوداجبــاری ارائــه می شــود؛ در ایــن 
ــای  ــای اپراتوره ــل درآمده ــی را از مح ــت وجوه روش، دول
تلفــن همــراه اخــذ و بــا اســتفاده از آن هــا، ارتباطــات ســیار در 

مناطق روستایی تلفن همراه را توسعه می دهد.

 فروش بیش از 7 میلیارد ریالی 

تولیدات مددجویان یزد
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اســتان یــزد از 
فــروش بیــش از 7 میلیــارد و 270 میلیون ریــال از تولیدات 
فــرش دســتباف مددجویــان ایــن نهــاد در اســتان خبــر داد. 
زین العابدیــن قمــی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه مشــاغل 
خانگــی در زمینــه صنایــع دســتی از جملــه راهکارهــای ایــن 
نهــاد بــرای خوداتکایــی خانواده هــای تحــت حمایــت اســت 
اظهــار داشــت: قالیبافــان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی در ســال جــاری، بیــش از 7 میلیــارد و 270 میلیون 
ریــال از تولیــدات فــرش دســتباف خــود را بــه بــازار عرضــه 
کردنــد. وی بــا بیــان اینکــه قالیبافــان تحــت پوشــش ایــن 
نهــاد خدماتــی، بیــش از یک هــزار و 350 متــر مربــع فــرش 
ــای  ــه طرح ه ــه داد: از جمل ــد، ادام ــد کردن ــتباف تولی دس
دارای اهمیــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی، توســعه 
ــا  ــه ب ــع دســتی اســت ک ــه صنای مشــاغل خانگــی در زمین
 برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی متعــدد تحقــق خواهــد

 یافت. 

اخبار کوتاه

 ۵۰ درصد از روستاهای جنوب کرمان 

فاقد آب لوله کشی است

نماینــده مــردم کهنــوج، منوجــان
جنــوب  رودبـــار   قلعـه گنـــج، 
درصــد   50 فاریــاب گفــت:  و 
اســتان  جنــوب  روســتاهای 
لوله کشــی  فاقــد آب  کرمــان 
بــوده و مــردم بایــد از منابــع آب 
روبــاز اســتفاده کننــد. احمــد 
ــا  ــان ب ــزی کرم ــعه و برنامه ری ــورای توس ــو ش ــزه، عض حم
ــته  ــی دوران گذش ــتان ط ــن اس ــعه در ای ــه توس ــاره اینک اش
نامتــوازن بــوده، اظهــار کــرد: پایین تریــن شــاخص های 
ــا  توســعه در کشــور مربــوط بــه اســتان کرمــان اســت. وی ب
اشــاره بــه تاش هــای اســتاندار کرمــان بــرای نزدیــک شــدن 
وضعیــت اقتصــادی جنــوب و شــمال اســتان کرمــان ادامــه 
داد: امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر مســئوالن، گامــی در راســتای 
حــل مشــکات منطقــه برداشــته شــود. حمــزه گفــت: تمامــی 
زیرســاخت ها اعــم از آب، بــرق، جــاده و مخابــرات در جنــوب 
اســتان کرمــان ضعیــف اســت و در ایــن خصــوص بــا مشــکل 
 مواجــه هســتیم. نماینــده مــردم کهنــوج، منوجــان، قلعه گنــج
رودبــار جنــوب و فاریــاب، همچنیــن خواســتار حــل مشــکل 
ــان شــد.  ــوب اســتان کرم ســوخت چاه هــای کشــاورزی جن
 وی از رتبــه 12 کرمــان در سرشــماری اینترنتــی خبــر داد 
و تصریــح کــرد: از مــردم می خواهیــم ک بــا ارائــه آمــار 

درست مسئوالن را در برنامه ریزی دقیق یاری دهند.

 تکمیل پروژه قطار شهری

 اصفهان – شاهین شهر
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان با اشــاره بــه عبور 
خــط قطــار شــهری اصفهــان – شاهین شــهر از محــل ابرپروژه 
ــان ــار شــهری اصفه ــور خــط قط ــروژه عب ــت: پ  اســتقال گف

ــود.  ــل می ش ــاری تکمی ــال ج ــان س ــا پای ــهر ت -شاهین ش
ایــرج مظفــری اظهــار کرد: عملیــات اجرایــی پروژه خــط قطار 
شــهری اصفهــان – شاهین شــهر 40 درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 
تــا پایــان ســال تکمیــل می شــود افــزود: مســیر عبــور قطــار 
شــهری از میــدان اســتقال هم تــراز بــا پل هــای روگــذر امــام 
خمینــی)ره( بــه طــول 600 متــر بــا دهانــه حداکثــر 33 متــر 
 و ارتفــاع 9 متــر اســت. مظفــری هزینــه اجــرای ایــن طــرح 
را بالــغ بــر 90 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
 همزمــان بــا اجرایــی شــدن ابرپــروژه مجموعــه پل هــا 
ــامل  ــرح ش ــن ط ــر ای ــای دیگ ــتقال، پروژه ه ــدان اس و می
زیرگــذر دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اول مهرمــاه ســال جــاری 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــی ب ــا شــروع ســال تحصیل و ب

اخبار کوتاه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: توســعه 
گردشــگری در چهارمحــال و بختیــاری از اهــداف 
اصلــی اســت و زمینه ســاز ایجــاد شــغل در ایــن 

ــت.  ــتان اس اس
ــا اشــاره  قاســم ســلیمانی دشــتکی ب
در  توســعه گردشــگری  اینکــه  بــه 
اهــداف  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بــا  مهــم  ایــن  و  اســت  اصلــی 
ــار  ــود، اظه ــری می ش ــت پیگی جدیدی
داشــت: بایــد از ظرفیت هــای طبیعــی 
و گردشــگری اســتان بــرای جــذب 

مســافر در ایــن اســتان اســتفاده شــود.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: 
ــتان های دارای  ــی از اس ــتان، یک ــن اس ــون ای هم اکن
پتانســیل گردشــگری و توریســتی اســت کــه توجــه 
بــه ایــن ظرفیت هــا می توانــد زمینــه توســعه بیشــتر 

ــال  ــتاندار چهارمح ــد. اس ــم کن ــتان را فراه ــن اس  ای
و بختیــاری گفــت: هم اکنــون بیــش از 20 طــرح 
در ســطح  تســهیات  بــرای گرفتــن  گردشــگری 
ــرای  ــه اج ــده اند ک ــی ش ــا معرف ــه بانک ه ــتان ب اس
نقــش  گردشــگری،  طرح هــای  ایــن 
زیرســاخت های  افزایــش  در  مهمــی 

گردشــگری در ایــن اســتان دارد. 
ــرد:  ــان ک ــتکی بی ــلیمانی دش ــم س قاس
گردشــگری  زیرســاخت های  توســعه 
بســیاری  از ضــرورت  اســتان  ایــن  در 
ــرای  ــه ب ــد زمین ــه بای ــت ک ــوردار اس برخ
شــود. فراهــم  اســتان  آن  در  ســرمایه گذار  ورود 

 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: موانــع 
بــرای  اســتان  ایــن  در  ســرمایه گذاران  راه  ســد 
جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری 

ــت. ــده اس ــته ش ــگری برداش گردش

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه گردشگری در این استان، زمینه ساز ایجاد شغل است
پروژه هــای  گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن
شــهرداری اصفهــان در حوزه هــای عمرانــی 
در حــال  و کیفیــت  بــا ســرعت  و  نیســت  تعطیل بــردار 
پیشــروی اســت. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 

ــا  ــژاد ب ــدی جمالی ن ــان، مه شــهرداری اصفه
حضــور در برنامــه رادیویــی »صــدای شــهر« 
ضمــن تســلیت فرارســیدن ســالروز شــهادت 
امــام ســجاد)ع( بــا اشــاره بــه تدویــن برنامه 
اصفهــان 1400 در ســال گذشــته اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه برنامــه اصفهــان 1400 در حــال 
برنامه ریــزی بــرای بودجــه ســال 96 هســتیم 

کــه ایــن اقــدام بســیار ارزشــمندی اســت. وی در ادامــه بــه 
حضــور جــدی و پررنــگ شــهرداری اصفهــان در مراســم 
اربعیــن حســینی اشــاره و اظهــار کــرد: بــا همــکاری نهادهــای 
مردمــی و ســتاد عتبــات عالیــات برای نخســتین بار شــهرداری 
اصفهــان اقــدام بــه برقــراری موکــب امــام رضــا)ع( در 

کربــای معلــی می کنــد. جمالی نــژاد افــزود: ایــن موکــب بــا 
ــون  ــی همچ ــر امکانات ــزار نف ــت 6 ه ــکان موق ــت اس ظرفی
 ســرویس بهداشــتی، حمــام، روشــنایی، بــرق اضطــراری 
ــه  ــا اشــاره ب ــه می دهــد. وی ب ــران ارائ ــه زائ و آشــپزخانه را ب
ــع  ــرای رف ــز ب ــان نی ــانی اصفه ــه آتش نش اینک
ــور  ــا حض ــی در کرب ــی و امنیت ــای تامین نیازه
دارد، گفــت: خدمــات نظافــت محوطه هــا از 
ــود.  ــام می ش ــان انج ــهرداری اصفه ــوی ش س
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد: در مــرز مهــران 50 
ــهر  ــه از ش ــده ک ــتقر ش ــوس مس ــتگاه اتوب دس
مهــران تــا نقطــه صفــر مــرزی بــه مســافت 12 
کیلومتــر بــه مــدت 10 شــبانه روز ســرویس دهی می کننــد؛ در 

صورت نیاز تعداد اتوبوس ها افزایش می یابد. 
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار راهنمــای مســافران در مــرز مهــران 
گفــت: بــا همــکاری دســتگاه های ذی ربــط درصــدد هســتیم 

موکــب دائمــی در مــرز مهــران راه انــدازی کنیــم.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش های  3  و4حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح 
شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول 

خواهد شد.
اماک بخش سه آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 
2949 فرعی -آقای مهدی قنائی مقدم آرانی -  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/02 مترمربع

)بالمناصفه(،   بیدگلی  ابراهیمی  کبری  وخانم  بیدگلی  مهیمنی  اکبر  علی  -آقای  فرعی   2951
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/50 مترمربع 

95/9/1
شماره های فرعی  از پالکهای  اصلی واقع دراماکن

60 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پاک 105 اصلی -آقای احسان یتیم پور آرانی - ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع 

61 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پاک 105 اصلی- خانم مریم علی آقائی آرانی - ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 121/75 مترمربع 

18 فرعی از پاک 108 اصلی خانم اعظم هارونی مقدم آرانی - ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
115/25 مترمربع 

95/9/2
18 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک 226 اصلی -آقای سیدحسین 

سعیدزاده بیدگلی - ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/25 مترمربع 
اصلی خانم زهرا سادات   346 از پاک  فرعی مجزا از شماره 2 فرعی و قسمتی از مشاعات   14

حسینی بیدگلی - ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/50 مترمربع 
شمسی  حسن شادمهر و خانم  اصلی -آقای   482 از پاک  از شماره 13 فرعی  فرعی مجزا   44

شادمهر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89/25 مترمربع
95/9/3

27 فرعی مجزا از شماره 8 و 25 و 26 فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک 1800 اصلی -آقای 
محمد حسین دهنوی آرانی -ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/88 مترمربع 

77 فرعی مجزا از شماره 23 فرعی از پاک 2081 اصلی -آقای علی کفاش آرانی و خانم فاطمه 
کدخدا )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 160/86 مترمربع 

92 فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از پاک 2257 اصلی آقای محمد شکوری آرانی - ششدانگ 
یکباب انباری به مساحت 163/81 مترمربع 

95/9/4
شماره های فرعی  از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد

به مساحت 96/13  یکبابخانه  از  مجتبی گل دار لتحری - ششدانگ قسمتی  آقای  فرعی   2790
مترمربع 

2791 فرعی مجزا از شماره 27 فرعی -خانم زینب خاکباز آرانی-ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105/75 مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت
1779 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی آقای نعمت اله صالح نیا - ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

434/85 مترمربع
شماره های فرعی  از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد

3842 فرعی مجزا از شماره 2281 و 2573 فرعی -آقای غالمرضا رافعی نوش آبادی -ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 176/50 مترمربع 

95/9/  6
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  یا مجاورین  مالکین  اعتراضات  یابند. 

تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  1395/8/8 

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل - عباس عباس زادگان
5/22/95/440/م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: شهرام آقا بابائیان فرزند نصر اله به نشانی اصفهان خ رباط 
سوم ک پزشکان پ 9 مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: مرتصی رضوی مدیریت تصفیه آب 
صنعتی رضوی به نشانی فلکه آل محمد ابتدای خ فاطوری مجتمع اروین محکوم به : بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 95/51 هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی برخوار محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 45000000 ریال بابت مطالبات در حق 
محکوم له و نیز پرداخت 1500000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .محکوم علیه محکوم 
آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون  اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد  تاریخ  از  مکلف است 

اجرا  معرفی کند که  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2 مدنی(  احکام  اجرای 
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 و 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 و نیز 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 درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) 
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/729/م الف به تاریخ 95/08/04

دادنامه
آباد کیلومتر 7  آباد جاده دولت  نشانی دولت  به  آقای علیرضا خالقی فرزند اسمعیل   : خواهان 
سنگبری احسان خوانده : آقای مهدی محمدی فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان خواسته 

ها : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت... 3- مطالبه خسارات دادرسی
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علیرضا خالقی به طرفیت مهدی محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 
بابت وجه 6 فقره چک به شماره 651458 مورخه 89/07/20- 651456 مورخه  66000000 ریال 
مورخه   651457  -89/03/20 مورخه   651454  –  89/08/20 مورخه   651459  -86/05/20
89/06/20 – 651455 مورخه 89/04/20 با توجه به شرح دادخواست کپی مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و  عدم ارسال 
الیحه علی رغم نشر آگهی علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 310 و 312 و 313 
از قانون تجارت و  مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ 
لغایت زمان  تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  تاخیر  بانضمام هزینه دادرسی و خسارات  الذکر  فوق 
اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال ها و خدمات مصرفی توسط خوانده در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد. رای صاده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد .
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/725/م الف به تاریخ  95/08/04
دادنامه

شاکی : آقای سعید قاسمیان دستجردی فرزند اکبر به نشانی دستگرد خ شهدا 8 متری دوم ک 
مینیاتور متهمین :1- آقای پیروز سیاری پور فرزند جام محمد به نشانی دهدشت ساختمان مسکن 
2- خانم فاطمه حسن پور سوق فرزند محمد لطیف به نشانی کهکیلویه و بویر احمد اتهام ها : 

1- مزاحمت تلفنی از طریق پیامک 2- توهین به اشخاص عادی
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای سعید قاسمیان فرزند اکبر علیه 1- آقای پیروز سیاری پور فرزند جام 
محمد 2- خانم فاطمه حسن پور سوق فرزند محمد لطیف دائر بر مزاحمت تلفنی به نحو ارسال 
پیامک دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و نتیجه استعام معموله 
از شرکت مخابرات استان اصفهان  و ایرانسل و خارج نویسی پیامهای ارسالی صرف نظر از عدم 
حضور متهمین جهت نتیجه هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دنسته و با 
ماه  تحمل چنپ  به  را  موصوف  متهمین  از  یک  هر  اسامی  مجازات  قانون   641 ماده  به  استناد 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/725/م الف به تاریخ  95/08/03
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : مهدی قاسم پور فرزند یوسف علی به نشانی مجهول المکان  محل حضور 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف برخوار واقع در دادگستری وقت حضور 95/09/28 ساعت 
04:45 عصر علت حضور : در خصوص دعوی آقای مرنضی کرمانی حبیب آبادی به طرفیت شما 
به خواسته ی الزام به شرح دادخواست در وقت مقرر حاضر شوید در غیر این صورت وفق مقررات 

انجام خواهد شد.دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/727/م الف به تاریخ 95/08/04

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
عرفانی  اله  قدرت   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جواهری  کاظم  محمد  :موقوفه  خواهان 
ابطال  و  ید  خلع  خواسته   به  آباد    دولت  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  و  درمیانی  وش  پوری  و 
اموال  المثل  اجرت  مطالبه  و  خسارات  مطالبه  و  است(  ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند 
دادگاه  دوم  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اباد  دولت  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم 
پرونده  کاسه  به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع  برخوار  شهرستان   ) )حقوقی  عمومی 
9509983751400280 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/06 و ساعت 10:00 تعیین شده 
و  درمیانی(  وش  پوری  و  عرفانی  اله  )قدرت  خواندگان  بودن   المکان  مجهول  علت  به  است. 
در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
نشانی کامل  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد  اطاع  و  آگهی  نشر  از  خوانده  پس  تا 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر

 گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/728/م الف به تاریخ 95/08/04
دادنامه

شکات : 1. آقای منصور عطائیان فرزند براتعلی 2. آقای علی عطائیان فرزند برتعلی 3. آقای ناصر 
عطائیان فرزند براتعلی 4. خانم رشاء )شها(  عطائیان فرزند براتعلی با وکالت خانم زهرا اسفندی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان نرسیده به چهار راه نیکبخت نبش ک 32 )پیام( طبقه دوم واحد 
4 متهمین :1- خانم مهناز عطائیان فرزند براتعلی 2. خانم شهناز عطائیان فرزند براتعلی همگی 
به نشانی دولت آباد  خ طالقانی ک ولیعصر پ 3 3. خانم ثریا عطائیان فرزند براتعلی به نشانی 
اصفهان خ میر بن بست نواب پ 37 4. آقای جمشید عطائیان دولت آبادی فرزند براتعلی به 
نشانی فاورجان خ کمربندی  )بلوار بسیج( کوچه شهید علیرضا قاسمی  پ 32 5. آقای خسرو 

عطائیان فرزند براتعلی به نشانی مجهول المکان اتهام : فروش مال غیر
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقایان 1- علی عطائی دولت آبادی 2- منصور عطائیان )عطائی( 3- ناصر 
عطائیان 4- خانم رشاء )شها( عطائیان فرزندان براتعلی با وکالت خانم زهرا اسفندی علیه آقایان 
و خانم ها 1- خسرو 2- جمشید 3- ثریا 4- شهناز 5- مهناز همگی عطائیان فرزندان براتعلی 
دائر بر مشارکت در فروش میزان 3572/87 متر مربع اراضی مزرعه ده چی از سهم االرث شکات 
از جمله کیفر  پرونده  بررسی مجموع محتویات  با  دادگاه  ریال   127602500 مبلغ  اخذ  و  به غیر  
مدارک  و  شکات  شکایت  برخوار  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  توسط  تنظیمی  خواست 
ایشان و مودای شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون  ناحیه  از  ابرازی 
جلسه  ر  عطائیان  آقای جمشید  دوم  ردیف  متهم  اظهارات  مفاد  و  است  مانده  باقی  اعتراض  از 
رسیدگی مورخ 1394/1/16 صرف نظر از عدم حضور سایر متهمان جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری 
نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختاس و کاهبرداری متهمان موصوف را به تحمل یک سال حبس و رد اصل مال )3572/87 
متر مربع( به شکات و نیز متهمان را نسبت به سهم  هر فرزند پسر دوبرابر سهم دختر جمعا به 
پرداخت مبلغ 127602500 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص 
اتهام دیگر متهمان مبنی بر فروش مال غیر به میزان مازاد بر 3572/87 متر مربع تا میزان 10/5 
جریب موضوع کیفر خواست صادره با توجه به عدم احراز بزه با استناد به اصل 37 قانون اساسی 
و  دوم حضوری  ردیف  متهم  به  نسبت  رای صادره  نماید  اعام می  و  ایشان صادر  برائت  بر  رای 
و  اصفهان  استان  نظر  تجدید  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  ظرف 
شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  متهمان  سایر  به   نسبت 

می باشد .
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/724/م الف به تاریخ  95/07/24
آگهی ابالغ 

در خصوص پرونده کاسه 706/95 ش موضوع دعوی خانم سیده مریم منیری بطرفیت خوانده 
مسعود جهانگیری به لحاظ مجهول المکان بودن خواهشمند است دستور فرمائید وقت رسیدگی 
95/9/15 شعبه اول شورای حل اختاف یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی و یک نسخه از ان 
به این شورا ارسال گردد. ش وقت رسیدگی 95/9/15 ساعت 9/30 صبح جهت  رسیدگی در دادگاه 

اتاق 38 به آدرس بلوار سلمان فارسی دادگستری . 
شماره:376/م الف مسئول شعبه اول شورای حل اختاف گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صدیقه اعظمی   شناسنامه شماره 613 متولد 1333    به شرح دادخواست به کاسه 711/95 
ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل 
اله عظمتی  بشناسنامه 26 مورخ 1321/02/12 در تاریخ1395/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – سه دختر – همسر دائمی که 
به شرح ذیل می باشد . 1- حمید رضا عظمتی فرزند فضل اله به ش ش 352 متولد 1357 صادره 
از اصفهان 2- زیبا عظمتی فرزند فضل اله به ش ش 1123 متولد 1352 صادره از اصفهان 3- مریم 

عظمتی فرزند فضل اله به ش ش 831 متولد 1355 صادره از اصفهان 4- نیلوفر عظمتی فرزند 
فضل اله به ش ش 0-003923-121 متولد 1369 صادره از گلپایگان 5- صدیقه اعظمی فرزند 
حبیب اله به ش ش 613 متولد 1333 صادره از گلپایگان و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 377/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
دادنامه

کاسه پرونده : 884/94شماره دادنامه :375 تاریخ رسیدگی : 95/5/10 مرجع رسیدگی : شعبه2 
شورای حل اختاف  آران و بیدگل خواهان : علی آقا نساجی بیدگلی  - آران و بیدگل – خ سلمان 
فارسی نبش کوچه هفتم  خواندگان : محمد قادری نوش آبادی – کاشان – راوند شرکت صنایع 
راوند منازل مسکونی مهدی حامدیان – آران و بیدگل – جاده قدیم کاشان کوچه غزل شرکت حامد 
فرش خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه 
فوق و طی تشریفات قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : ))رای قاضی شورا ((در خصوص دادخواست علی 
آقا نساجی بیدگلی  به طرفیت محمد قادری نوش آبادی  - مهدی حامدیان به خواسته مطالبه 
مبلغ سی و دو میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 209585-9219-12 عهده بانک ملی 
با توجه به محتویات پرونده و  شعبه راوند به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 95/5/10 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل 
سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده  فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/5/10 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل اختاف و مواد 310و 311 و 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون   313
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان و به پرداخت مبلغ سی و دومیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
بانک  ناحیه  از  اعامی  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرایی  زمان  تا  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه 
و  غیابی  رای صادره  اعام می گردد.  و  دادرسی در حق خواهان صادر  پرداخت هزینه  و  مرکزی 
انقضا مهلت مقرر  از  اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس  از  ظرف مدت بیست روز پس 
بیدگل و  آران  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت   ظرف 

 می باشد .
 شماره : 5/22/95/451/م الف قاضی شورای حل اختاف – دوم حقوقی حوزه قضائی آران و 

بیدگل 
دادنامه

کاسه پرونده : 880/94شماره دادنامه :373 تاریخ رسیدگی : 95/5/10 مرجع رسیدگی : شعبه2 
شورای حل اختاف  آران و بیدگل خواهان : علی آقا نساجی - آران و بیدگل – خ سلمان فارسی 
نبش کوچه هفتم  خوانده : سید جمال کاهائی خسروشاهی خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی  و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
: ))رای قاضی شورا ((در خصوص دادخواست علی آقا نساجی  به طرفیت سید جمال کاهائی 
خسروشاهی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی  میلیون ریال وجه چهار فقره چک به شماره 
666133 مورخ 93/4/30 ، 666122مورخ 93/4/15 ، 666121 مورخ 92/3/15 ، 666124 مورخ 
93/5/15 عهده بانک سپه شعبه خ بهار تبریز  به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/10 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده . فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
95/5/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل 
اختاف و مواد 310و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده  و به پرداخت مبلغ یکصد وسی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعامی از 
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضا مهلت 
 مقرر ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی آران و بیدگل

 می باشد . 
شماره : 5/22/95/450/م الف قاضی شورای حل اختاف –دوم حقوقی حوزه قضائی آران و بیدگل

در شهر

شهردار اصفهان عنوان کرد:

حضور پررنگ شهرداری اصفهان در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
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حتما بخوانید!
چند درخواست از وزیر آینده ارشاد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فصــل رونــق ســینماهای ایــران در ســال 95 همچنــان ادامــه 
ــال  ــک س ــدون ش ــس ب ــای تازه نف ــا ورود فیلم ه دارد و ب
ــود.  ــران خواهــد ب ــرای ســینمای ای 95، ســالی درخشــان ب
در ایــن گــزارش، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه آمــار فــروش 

ــز 95. ــو رســیده ســینما در پایی فیلم هــای ن
    یتیم خانه ایران

ــی در  ــم طالب ــاخته ابوالقاس ــران« س ــه ای ــم »یتیم خان فیل
دو روز نخســت اکــران خــود، یعنــی 5 و 6 آبان مــاه، 11 
میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت. ایــن فیلــم فعــا در 
ــینماهای  ــه زودی در س ــود و ب ــش داده می ش ــران نمای ته
ــه  ــم یتیم خان ــد. فیل ــد ش ــران خواه ــم اک ــتان ها ه شهرس
ایــران، داســتان قحطــی و خشکســالی ایــران را کــه در 
ــی  ــگ اول جهان ــوران جن ــا 1297 و در ک ــال های 1295 ت س
ــه روس  ــوای بیگان ــت ق ــه دس ــران ب ــغال ای ــان اش  و در زم
و انگلیــس رخ داد، روایــت می کنــد. علیــرام نورایــی، فــرخ 
نعمتــی، جعفــر دهقــان، داریــوش اســدزاده، عبــاس شــوقی 
ــی شــادمان، محســن  ــور، عل ــار محمدپ ــی، به مهــدی صبای
حســینی، اصغــر حیــدری، ایمــان صفــا، شــهرام تیموریــان 
مهــری آل آقــا، واال شــهیدی، ملیــکا شــعبان، مصطفــی 
بهشــتی، مجیــد معافــی، حمیــد تــاج دولتــی، بهــارک 
ــد  ــورن، درشــن آنان ــرت جــان ک ــه، ب ــان ترف ــا، برای صالح نی
هاشــم رحیــم اف در ایــن فیلــم بــه هنرنمایــی پرداخته انــد.

    متولد 65
اکــران فیلــم »متولــد 65« بــه کارگردانــی مجیــد توکلــی از 
چهارشــنبه 5 آبان مــاه در ســینماها آغــاز شــده اســت. ایــن 
فیلــم در روز نخســت 9 میلیــون تومــان و روز پنجشــنبه 24 
میلیــون تومــان فــروش داشــت و در مجمــوع بــه فــروش 
33 میلیــون تومانــی در تهــران رســیده اســت؛ ضمــن اینکــه 
اکــران آن در شهرســتان ها هــم در آینــده شــروع می شــود. 
هنگامــه حمیــدزاده، پــدرام شــریفی، مریــم ســعادت 
احســان امانــی، علیرضــا اســتادی، کامــران ملکــی، مهتــاب 
ثروتــی، الدن نــازی، مجیــد رضایــی و آنــا نعمتــی، بازیگــران 

ایــن فیلــم هســتند.
    نیمه شب اتفاق افتاد

فیلــم »نیمه شــب اتفــاق افتــاد« تینــا پاکــروان کــه حــدود 
یــک هفتــه قبــل بــه ســینماها آمــده، در تهــران 54 میلیــون 

تومــان فــروش داشــته اســت.
 ایــن فیلــم کــه در تهــران 24 ســالن ســینمایی و در 
شهرســتان ها 21 ســالن را در اختیــار دارد، در کل کشــور 
بــه رقــم فــروش 295 میلیــون تومــان رســیده اســت. 
حامــد بهــداد، رؤیــا نونهالــی، گوهــر خیراندیــش، آتیــا 
پســیانی و ســتاره اســکندی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

پرداخته انــد.
    سیانور

فیلــم »ســیانور« بــه کارگردانــی بهــروز شــعیبی هــم پــس از 
یــک هفتــه اکــران بــه فــروش 371 میلیــون رســیده اســت. 
ــران دارد، روز  ــینمایی در ته ــالن س ــه 16 س ــم ک ــن فیل ای
پنجشــنبه 75 میلیــون در تهــران فروختــه و در شهرســتان ها 

هــم بــه رقــم فــروش 25 میلیــون تومــان رســیده اســت.
   این زن حقش را می خواهد

ــی  ــن توکل ــد« محس ــش را می خواه ــن زن حق ــم »ای فیل
 هــم کــه یکــی دیگــر از فیلم هــای تقریبــا تــازه سینماهاســت

ــرده پنجــم(  ــر پخــش پ ــق اعــام ناصــر شــعبانی )مدی طب
بــا 15 ســالن ســینما در تهــران تاکنــون 123 میلیــون تومــان 

فــروش داشــته اســت. 
ایــن فیلــم در چنــد شــهر از جملــه مشــهد، شــیراز، همــدان 
و کاشــان هــم اکــران می شــود و قــرار اســت تعــداد 
ــود. ــه ش ــر اضاف ــهرهای دیگ ــم در ش ــن فیل ــالن های ای س

  خشکسالی و دروغ
همچنیــن فیلــم »خشکســالی و دروغ« بــه کارگردانــی 
پــدرام علیــزاده کــه در تهــران 22 ســالن را در اختیــار دارد، بــه 
ــتان ها  ــیده و در شهرس ــی رس ــون تومان ــروش 967 میلی ف

ــروش داشــته اســت.  ــان ف ــون توم ــز 440 میلی نی
ــون  ــارد و 407 میلی ــک میلی ــوع ی ــه در مجم ــم ک ــن فیل ای
تومــان فروختــه، در 26 ســالن ســینمای شهرســتان ها 
اکــران می شــود و بــه ایــن تعــداد قــرار اســت اضافــه شــود.

- محمــد بهشــتی دربــاره عبــاس کیارســتمی گفــت: 
ســینماگری نداریــم کــه بــه انــدازه کیارســتمی پرهیــز 
رســانه ای داشــته باشــد و در عیــن حــال هیچ کــس 
بــه انــدازه او در رســانه ها مطــرح نشــد؛ زندگــی 
ــی  ــا بادهای ــت. او ب ــده اس ــیار آموزن ــتمی بس کیارس
کــه می وزیــد، نمی لرزیــد و راهــش را ادامــه مــی داد 

ــد. ــف نمی ش ــچ گاه متوق ــل آب، هی و مث
- فیلــم »فروشــنده« بــه عنــوان بهتریــن فیلــم 
از نــگاه تماشــاگران هجدهمیــن فســتیوال فیلــم 

ــد. ــاب ش ــی انتخ بمبئ
- »مقلدهــا« نوشــته گراهــام گریــن بــا ترجمــه 
محمدعلــی ســپانلو منتشــر شــده اســت. رمــان 
 1100 شــمارگان  بــا  صفحــه،   456 در  »مقلدهــا« 
ــر  ــط نش ــان توس ــزار توم ــت 33 ه ــه قیم ــخه ب نس

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــق ب اف
ــریال 52  ــوان س ــک عن ــدگان کوچ ــن رانن - انیمیش
ــارس  ــز ف ــده در مرک ــه ای تولیدش ــمتی 7 دقیق قس
اســت کــه از روز شــنبه 8 آبــان از شــبکه دوم ســیما 

پخــش می شــود.
- رضــا عبداللهــی، شــاعر پیشکســوت، گفــت: برخــی 
بــرای  شــاعران شــعرهای مذهبــی و مداحی هــا 
ــش  ــای پی ــردم از واژه ه ــات م ــن احساس برانگیخت

پاافتــاده اســتفاده می کننــد.
ــان  ــاره زم ــینما، درب ــردان س ــری، کارگ ــر قنب - رهب
ــی«  ــترن های وحش ــینمایی »نس ــم س ــاخت فیل س
ــه اســت، گفــت:  ــه ســاخت گرفت ــه به تازگــی پروان ک
ایــن فیلــم، یــک ملــودرام اجتماعــی و دربــاره 
ــه  ــک مدرس ــد ی ــاش می کن ــه ت ــت ک ــی اس معلم
ــس مشــغول اســت ــه تدری ــه در آن ب  کوهســتانی ک

تعطیــل نشــود؛ امــا بــر اثــر فعالیت هــای بســیار ایــن 
معلــم در پایــان فیلــم می میــرد و درواقــع محوریــت 

اصلــی ایــن فیلــم، معلمــان هســتند.
ــی«  ــروه موســیقی »ُبمران ــده گ - سرپرســت و نوازن
از رونمایــی تازه تریــن آلبــوم موســیقی گــروه در 
ــد  ــزاری چن ــرای برگ ــدارک ب ــال و ت ــتان امس زمس

ــر داد. ــده خب ــال آین ــاوت در س ــرت متف کنس
ــد محمــودی، کارگــردان »رفتــن«، اعــام کــرد  - نوی
هنــوز هیــچ نامــه رســمی مبنــی بــر حــذف ایــن اثــر 
ــوی  ــکار از س ــان اس ــای خارجی زب ــت فیلم ه از لیس
ــه کشــور افغانســتان ارســال نشــده  ــن آکادمــی ب ای

اســت.
ــن  ــا همی ــه ت ــان ک ــار برگم ــه ای از اینگم - فیلمنام
ــر  ــن اواخ ــود و ای ــناخته ب ــش ناش ــت پی ــد وق چن
کشــف شــد، در قالــب فیلمــی ســینمایی روی پــرده 

ــی رود. م

آثار آبرنگ در گالری نگاه نو

کیمیای وطن

 نمایشــگاهی از آثــار آبرنــگ در 
ــا می شــود.  ــو برپ ــگاه ن ــری ن گال
 آثــار ارائه شــده در ایــن نمایشــگاه

توســط کــوروش اصانــی و بــا 
ــده اند.  ــق ش ــگ خل ــک آبرن تکنی
ــی  ــوروش اصان ــگ ک ــار آبرن ــه آث ــاب مجموع ــن کت همچنی
ــی  ــوروش اصان ــی خواهــد شــد. ک ــن نمایشــگاه رونمای در ای
متولــد 1350 اصفهــان اســت. او کارشناســی صنایــع دارد 
ــه ای نقاشــی  ــه شــکل حرف ــه ب ــش از 20 ســال اســت ک و بی
می کنــد و در 8 ســال گذشــته بــه تدریــس نقاشــی در اصفهــان 
مشــغول بــوده اســت. وی تاکنــون در 18 نمایشــگاه انفــرادی 
ــی  ــدد گروه حضــور داشــته و شــرکت در نمایشــگاه های متع
ــری خــود دارد.  ــه هن در داخــل و خــارج از کشــور را در کارنام
ــا  ــد 7 ت ــد از ایــن نمایشــگاه می توانن ــرای بازدی ــدان ب عاقه من
ــع در  ــو واق ــگاه ن ــری ن ــه گال ــا 20 ب ــاه ســاعت 16 ت 12 آبان م
آبشــار ســوم، خیابــان مســرور، کــوی بــاغ ارم مراجعــه کننــد.

 فعالیت 400 کانون فرهنگی هنری 

در مساجد چهارمحال و بختیاری
ــای  ــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختی ــر کل فرهن مدی
گفــت: چهارمحــال و بختیــاری دارای بیــش از 400 کانــون 
فرهنگی هنــری فعــال در مســاجد شــهری و روســتایی بــا 47 
هــزار و 200 نفــر عضــو اســت. جــواد کارگــران در آییــن افتتاحیه 
یازدهمیــن جشــنواره قرآنــی مدهامتــان، فعالیت هــای قرآنــی 
فرهنگی هنــری  کانون هــای  ظرفیت هــای  مهم تریــن  از  را 
ــی  ــابقات قرآن ــزاری مس ــت: برگ ــرد و گف ــوان ک ــاجد عن مس
قرآنــی  و  دینــی  آموزه هــای  آمــوزش  در  مهمــی  نقــش 
در جامعــه دارد. کارگــران اظهــار کــرد: 11 ســال اســت کــه 
 مســابقات قرآنــی مدهامتــان در کشــور برگــزار می شــود 
و امیــد اســت افــراد شــرکت کننده در ایــن مســابقات بتواننــد 
ــه از  ــدی جامع ــی و بهره من ــگ قرآن ــج فرهن ــت تروی در جه

ــد. ــری بردارن ــی گام هــای موث ــم دین مفاهی

 انتشار اولین تصویر 

از فصل دوم سریال شهرزاد
ــل  ــرداری فص ــاز فیلمب ــاه از آغ ــک م ــدود ی ــت ح ــا گذش ب
ــن  ــی حســن فتحــی، اولی ــه کار گردان دوم ســریال شــهرزاد ب
ــره  ــر چه ــن تصاوی ــد. در ای ــر ش ــریال منتش ــن س ــر ای تصاوی
رضــا کیانیــان و رؤیــا نونهالــی کــه بــرای رفتــن جلــوی دوربیــن 
ــن  ــود. همچنی ــده می ش ــده اند، دی ــم ش ــی گری ــن فتح حس
ــام محمــد امامــی بــه عنــوان تهیه کننــده درج شــده اســت.  ن

اخبار کوتاه

ــاد  ــگ و ارش ــد فرهن ــر جدی ــاش از وزی ــد نق ــک هنرمن ی
ــای  ــه هنره ــا بدن ــی ب ــه خوب ــا رابط ــت ت ــامی خواس اس

ــد.  ــته باش ــور داش ــمی کش تجس
ــه   ــن خواســته های جامع ــاره  مهم تری ــرزی درب ــی فرام عل

ــگ  ــد فرهن ــر جدی ــور از وزی ــمی کش  تجس
و ارشــاد اســامی اظهــار کــرد: از وزیــر جدید 
می خواهــم توجــه ویــژه ای بــه بودجــه 
مســئوالن  تــا  باشــد  داشــته  تجســمی 
ــوی خواســته های  ــد جوابگ تجســمی بتوانن
ــدر  ــند و این ق ــه باش ــن عرص ــدان ای هنرمن

ــت.  ــم اس ــه ک ــد بودج نگوین
او گفــت: خواســته  دیگــر ایــن اســت کــه وزیــر جدیــد رابطه 
خــود را شــخصا و مســتقیما بــا بدنــه تجســمی قــوی کنــد. 
آقــای جنتــی بــا تمــام احترامــی کــه برایــش قائلــم، رابطــه 
ــه تجســمی کشــور نداشــت و یکــی از  ــا بدن مســتقیمی ب
ــه  ــامی ک ــم ش ــود. در مراس ــن ب ــم همی ــش ه ضعف های

بــه آن دعــوت شــده بودیــم، ایــن موضــوع را مســتقیم بــه 
ــا  ــار ب ــود ماهــی یک ب ــرار ب ــم؛ امــا جلســاتی کــه ق او گفت

هنرمنــدان برگــزار شــود، برقــرار نشــدند. 
ــد ادامــه داد: ایــن جلســات خیلــی ضــروری  ایــن هنرمن
ــود  ــکات خ ــدان مش ــون هنرمن ــت؛ چ اس
می کننــد.  مطــرح  رودررو  صــورت  بــه   را 
بــه  اجرایــی،  کارهــای  از  غیــر  هنرمنــد 
ــاز  ــت و دریافت هــای عاطفــی هــم نی حمای
ــرای  ــی ب ــن جلســات مســتقیم حت دارد. ای
خــود مســئوالن هــم مهــم اســت و هنرمنــد 
دیــده می شــود  می کنــد کــه   احســاس 

و به او اهمیت می دهند. 
فرامــرزی همچنیــن بیــان کــرد: امیــدوارم در ســطح کلمــه 
و کام ایــن همــه از هنرمنــد نگوینــد. هنرمنــدان گوششــان 
ــل  ــت، عم ــن اس ــر ممک ــت؛ اگ ــر اس ــا پ ــن حرف ه از ای

کننــد.

یک هنرمند نقاش مطرح کرد:

چند درخواست از وزیر آینده ارشاد
ــال  ــک س ــد ی ــردان »316«، می گوی ــی، کارگ ــان حقان پیم
اســت بــرای پخــش ویدیویــی ایــن اثــر کــه جایــزه 
ــی  ــد؛ ول ــاش می کن ــرده، ت ــم ب ــاس« را ه ــنواره »ی جش
ــاس«  ــزه »ی ــد دارد جای ــال قص ــد و ح ــه نمی رس ــه نتیج  ب

را پــس بفرســتد. پیمــان حقانــی، کارگــردان 
فیلــم ســینمایی »316« گفــت: درســت ســال 
پیــش بــود کــه هیئــت داوران جشــنواره 
مســعود کیمیایــی  از  متشــکل  »یــاس« 
علیرضــا زرین دســت، فرهــاد اصانــی، کمــال 
تبریــزی و منوچهــر شاهســواری، جایــزه ویژه 
هیئــت داوران را کــه برگزارکننــده اش موسســه 

رســانه های تصویــری اســت، بــه فیلــم »316« اهــدا کردنــد؛ 
ــدر ارزشــمند  ــم آنق ــن فیل ــران موسســه، ای ــا از نظــر مدی ام
ــذاری حــق  ــک ســال از تقاضــای واگ ــد از ی ــه بع نیســت ک

ــد.  ــب پاســخی بدهن ــه درخواســت اینجان پخشــش ب
وی افــزود: ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه یــا جایــزه ای کــه 

ــار  ــد بی اعتب خودشــان در جشــنواره زیرمجموعه شــان داده ان
اســت یــا فیلــم مــن شایســته برنــده شــدن نبــوده اســت. 
در هــر دو حالــت شایســته اســت کــه جایــزه بــه صاحبانــش 

برگردانــده شــود. 
نکــردن  همــکاری  دلیــل  بــه  متاســفانه 
تصویــری رســانه های  موسســه   مســئوالن 
ــه«  ــر و تجرب ــروه »هن ــه در گ ــم »316« ک فیل
امــکان  ایــن  داشــت،  موفقــی   اکــران 
ــرود.  ــردم ب ــای م ــه خانه ه ــه ب ــد ک را نمی یاب
ــم  ــای فیل ــاره موفقیت ه ــردان درب ــن کارگ ای
ــه  ــق ب ــم موف ــن فیل ــح داد: ای »316« توضی
ــان و کســب  ــی جه ــز فرهنگ حضــور در 26 جشــنواره و مراک
ــن  ــتان و بهتری ــا«ی بلغارس ــنواره »وارن ــژه از جش ــزه وی جای
فیلــم شــرکت های فیلمســازی ایــران و... شــده کــه حاصــل 
ــزی  ــون مال ــی تلویزی ــم از 2 شــبکه بین المل آن پخــش فیل

و اســتونی اســت.

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : مهرداد صمدی رحیم)نام پدر :سعید شغل : آزاد ( – 
محمد امین خاکی – علی محمد دربندی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام:علی محمد  نام خانوادگی:ناظمی نام پدر : علی اکبر شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: آران 
و بیدگل – خ امام – کوچه والیت 7  محکوم به:به موجب رای شماره 544 تاریخ95/5/31 حوزه 
سوم  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:متضامنا :پرداخت  مبلغ چهل و هشت میلیون و نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )94/11/25( لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی ضمنا نیم عشر 
اجراییه محسابه و وصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن 
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.
شماره5/22/95/449/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان 

آران و بیدگل
اخطار اجرایی

مبین     : موسی( – سعید  پدر  )نام  : عیسی شوکتی  خانوادگی  نام  و  نام  علیه:  مشخصات محکوم 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی محمد  نام خانوادگی:ناظمی نام 
پدر : علی اکبر شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ امام – کوچه والیت 7  محکوم به:

به موجب رای شماره 516 تاریخ95/5/21 حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:متضامنا :پرداخت  مبلغ سی و هشت میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )94/10/25( لغایت یوم الوصول و 
هزینه دادرسی و ضمنا نیم عشر اجراییه محسابه و وصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره5/22/95/448/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان 

آران و بیدگل
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
بامعارض  و  مالکانه  اصفهان تصرفات  ثبتی منطقه مرکزی  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  های 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز  به فاصله 15  نوبت  اطاع عموم در دو 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر 
رای شماره 139560302023000910مورخ 1395/07/29 خانم هاجر پاک نژاد    به شماره شناسنامه 
451کدملی 1287171753صادره از اصفهان  فرزندعبدالرسول نسبت به یک دانگ مشاع  از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 267/34 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 1024 اصلی - 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 2- برابر 
رای شماره 139560302023000912مورخ 1395/07/29 آقای رضا نیک نداف    به شماره شناسنامه 
وکدملی 1275219489صادره از اصفهان  فرزندرسول نسبت به یک دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب 
از 1024 اصلی - واقع  از پاک شماره 1 فرعی  ساختمان به مساحت 267/34 متر مربع مفروزی 
در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 3- برابر رای 
شماره 139560302023000914مورخ 1395/07/29 خانم هاجر نیک نداف     به شماره شناسنامه 
از  نیم مشاع   و  دانگ   به یک  نسبت  فرزندمحمود  اصفهان   از  4410کدملی 1288251408صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 267/34 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 1024 
اصلی - واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 
4- برابر رای شماره 139560302023000916مورخ 1395/07/29 خانم مریم نیک نداف     به شماره 
شناسنامه 60313کدملی 1282435019صادره از اصفهان  فرزندمحمود نسبت به یک دانگ  و نیم 
مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 267/34 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی 
از 1024 اصلی - واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 5- برابر رای شماره 139560302023000918مورخ 1395/07/29 خانم فاطمه زهرا نیک نداف     
به شماره شناسنامه وکدملی 1277252580صادره از اصفهان  فرزندرسول نسبت به یک دانگ  مشاع  
از  از پاک شماره 1 فرعی  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 267/34 متر مربع مفروزی 

1024 اصلی - واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/23 
شماره : 23242 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  9209983653400601شماره  پرونده:  9510423653400151 شماره  اجرائیه:  شماره 
: ملکی  نام خانوادگی  :نادر  نام   1 له ردیف  تنظیم: 1395/07/28 مشخصات محکوم  920660تاریخ 
رزداری  نام پدر: ناصر قلی    نشانی: اصفهان بهارستان خ فرشته مجتمع جانبازان بلوک g 1  پ 1 
مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: بهروز    نام خانوادگی : نجفیان نام پدر : غامعلی    نشانی: 
مجهول المکان 2- نام : حسین نام خانوادگی : امینی نشانی : مجهول المکان  محکوم به: بموجب 
وجه چک شماره  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه9409973653402029  دادنامه 
و  میلیون  و همچنین یک  ریال  میلیون  و هشت  پنجاه  معادل  مورخه 1392/4/05   203/632505
دویست و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
چک لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت.  محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از 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 16 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /519 شماره: 

شهرستان فاورجان  – محمدی
  دادنامه

کاسه پرونده: 950315 شماره دادنامه: 973-95/6/1 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختاف 
اصفهان خواهان: احیاد غریبی، نشانی: اصفهان خ کاوه کوچه استقال مجتمع ستاره زنگ7 خوانده: 

مهرداد صدری ، نشانی: مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال یک فقره سفته
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 شورای حل 
اختاف در خصوص دعوی احیاد غریبی به طرفیت مهرداد صدری به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری 
کل 25729 به مبلغ هشتاد میلیون 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 و 
مستندًا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آدم حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد هزار ریال 
هزینه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  قابل محاسبه در اجرای احکام )95/2/27( در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
همین شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.با توجه به اینکه نسبت به قرار تامین خواسته خسارت احتمالی واریز ننموده لذا مستندًا به 

ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین صادر و اعام می گردد.
22779/م الف دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهر ستان اصفهان

  گواهی  حصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   7 بشناسنامه شماره  مرغملک   زاده  اصغر  محمد  علی  آقای 
داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1122تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت 
گذشته  95/7/13در  تاریخ  34در  شماره  بشناسنامه  مرغملک     زاده  رضااصغر  شادروان  است که 
ابراهیم  فرزند  مرغملک  زاده  اصغر  محمد  علی   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و 
شماره  فرزند حسن  هاردنگی  صالحی  جان  شیرین   -2 پدر  متوفی  با  نسبت   7 شناسنامه  شماره 
یکمرتبه  را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  مادر    متوفی  با  نسبت   7 شناسنامه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  گواهی  اینصورت  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شد. 
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شوراهای حل اختاف  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 251/95 اجرائی موضوع 
علیه شرکت آذر فلزان  و له آقای سید محمود علوی دهکردی     در تاریخ 95/8/11 به منظور فروش 

شش عدد که شامل موارد ذیل می باشد. 
1-آبسرد کن  استیل سه شیره مارک رضا وفایی )یک دستگاه سالم ودست دوم ( به مبلغ سه میلیون 
ریال 2- یک دستگاه تلویزیون 32 اینچ ال سی دی مارک شارپ)سالم و دست دوم ( به مبلغ چهار 
میلیون ریال 3- یک دستگاه پرینتر سامسونگ مدل f 4521 )سالم و دست دوم ( به مبلغ شش 
میلیون ریال 4- مونیتور 17 اینچ کامپیوتر ال جی )یک دستگاه سالم و دست دوم ( به مبلغ یک 
میلیون ریال 5- یک دستگاه فاکس پاناسونیک مدل kxfl612 )سالم و دست دوم( به مبلغ شش 
میلیون ریال 6- یک دستگاه پرینتر اچ پی مدل 2014)سالم و دست دوم( به مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار ریال    از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فاورجان  
اطاق 229 برگزار نماید . اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ22/500/000 
ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در 

جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 
شماره :497/ م الف مدیر اجرای  احکام شورای حل اختاف فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام داد گستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 1118/94موضوع مطالبه علیه سید 
رضا موسوی      و له سیده زهرا موسوی      در تاریخ 1395/9/1 به منظور فروش شش دانگ 
یکباب مغازه پاک ثبتی 1303 - 15 اصلی فرعی از 87 بخش 9 ثبت اصفهان ملکی آقای سید رضا 
موسوی واقع در فاورجان - خیابان میثم – پاساژ زاینده رود طبقه همکف به مساحت 30/55 متر 
مربع  که دارای سابقه ثبتی به شماره 1303 - 15 اصلی میباشد و ملک مذکور مشاع / مفروز میباشد 
و متعلق حق غیر میباشد  / نمیباشد در تاریخ 1395/9/1 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در 
محل دادگستری فاورجان دفتر اجرای احکام اتاق 229 برگزار نماید . ملک  موضوع مزایده از طریق  
ارزیابی گردیده است . طالبین  خرید  کارشناس رسمی/ خبره محلی  به مبلغ000/ 977/600 ریال 
میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام  از موقعیت ملک مطلع گردند. مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 
های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 

در صد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته باشند.
 مدیر اجرای  احکام حقوقی فاورجان   -شماره:  525 م الف

آگهی مزایده ملک 
شعبه  بایگانی  شماره   9109982515701135: پرونده  شماره   9510116838800954: نامه  شماره 
:940348 تاریخ تنظیم:1395/07/26اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
به  باستانی  ا...  آقای رحمت  و علیه  رقیه رده  له خانم  اجرایی 8  پرونده کاسه 940348  خصوص 
خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد و شش )106( عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 980/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 8/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 7/000/000 ریال حق االجرای 
دولتی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:21/521 حبه مشاع 
از ششدانگ پاک ثبتی 37666 فرعی از 2250 اصلی بخش 6 اصفهان به نشانی اصفهان سپاهان 
8179957543که شش  پستی  16 کد  پاک  مهر  مجتمع  غربی  دنا  خ   4 تعاون  شاهد  بلوار  شهر 
دانگ ملک مذکور مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/900/000/000 ریال قرار گرفته 
مه مبلغ سهم محکوم له به میزان 1/165/762/000 ریال میباشد و به طرفین اباغ شده و مصون از 
اعتراض مانده است و از طرفین اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است. متقاضیان می توانند 5 روز 
قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ یک 
شنبه 1395/08/23 ساعت 11 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام 
حقوقی طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود 
که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واریز نماید./ 
اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509973654400022 تاریخ تنظیم : 95/7/17 شماره پرونده : 9509983654400042 
آبادی فرزند محمد  : آقای قربانعلی قاسمی علی  بایگانی شعبه :950045 تجدید نظر خواه  شماره 
حسن به نشانی اصفهان – فاورجان کلیشاد خ کمر بندی باهنر ک الیاس یزدی تجدید نظر خوانده 
: خانم لیا عبد یزدان به نشانی مجهول المکان تجدید نظر خواسته : تایید فسخ قرار داد در وقت 
فوق العاده جلسه دادرسی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 950045 از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق 
پرونده و محتویات آن ختم دادرسی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه 
به طرفیت  ابادی فرزند محمد حسن  قربانعلی قاسمی علی  آقای  نظر خواهی  در خصوص تجدید 
خانم لیا عبدیزدان نسبت به دادنامه شماره 452/94/11/24 صادر شده از شعبه 11 حقوقی شورای 
باشد  تنفیذ فسخ معامله می  با خواسته  حل اختاف فاورجان که متضمن قرار رد دعوی خواهان 

نظر به اینکه خواسته خواهان تنها با خیار تاخیر ثمن منطبق است و یکی از شرایط تحقق خیار مذکور 
ان است که برای تادیه ثمن اجلی تعیین نشده باشد لیکن در قرارداد استنادی برای پرداخت ثمن 
با صدور چک اجل تعیین شده است لذا شرایط تحقق ختم فراهم نیست و دادنامه صادر  معامله 
شده توسط شعبه 11 حقوقی شورای حل اختاف نتیجتا صحیح بوده تجدید نظر خواه دلیل موثری 
که موجب نقص دادنامه مورد اشاره شود ارائه نکرده  و این که رای مطابق با موازین قانونی صادر 
شده و خدشه ای به ان وارد نیست لذا دادگاه تجدید نظر خواهی طرح شده را وارد ندانسته مستند 
به ماده 27 قانون شوراهای حل اختاف مصوب 1394 رای به تایید دادنامه مورد اعتراض صادر می 

کند رای صادره شده قطعی است. 
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان – جعفری نوش آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با سام احتراما بپیوست یکبرگ رو نوشت آگهی وقت رسیدگی خوانده مجهول المکان بنام مهدی 
حاچمی فرزند عبداللطیف تقدیم میگردد خواهشمند است برابر مقررات نسبت به درج آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار اقدام سپس یکبرگ از آن را به این شورا ارسال نمایند . شعبه 3 حل 
اختاف واقع در عمران رسالت غربی جنب سپاه شماره پرونده : 238/95 ش 3 وقت رسیدگی : 

95/9/13 ساعت 4 
شماره : 363/ م الف مسئول شعبه سه حقوقی شورای حل اختاف گلپایگان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای  احسان وکیلی         دارای شناسنامه شماره 1270122878 به شرح دادخواست به کاسه 
4003/95 ح 10  از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اصغر وکیلی    بشناسنامه 1702  در تاریخ 95/6/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
وکیلی ش ش  احسان   -1 و همسر  و یک دختر  پسر   2 به  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  حین 
الهام وکیلی ش ش  1270122878 پسر متوفی 2- مهدی وکیلی ش ش 1217 پسر متوفی 3- 
663 دختر متوفی 4- زهرا صناعی ش ش 1807 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
شماره : 23599/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   50848 شماره  شناسنامه  دارای  نسب     مدنی  مجید  آقای 
داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا    این  از    10 ح   4136/95
خود  دائمی  اقامتگاه   95/7/10 تاریخ  در   42706 بشناسنامه  آبادی      نصر  نصری  اله  شادروان 
دانیال   -1 همسر  یک  و  پسر   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود 
پسر   1275044174 ش  ش  نسب  مدنی  محمد   -2 پسر   1272461130 ش  ش  نسب  مدنی 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر     50848 ش  ش  نسب  مدنی  مجید   -3
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد به دادگاه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : 23568/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از    4117/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  صالحی     طوبی  خانم 
مریم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/7/3  در   10 بشناسنامه  نوروزی      
 -2 متوفی  مادر   3 صالحی ش ش   طوبی   -1 همسر  و  مادر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  محسن لطفی فروشانی ش 15639 همسر والغیر   
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد به دادگاه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : 23595/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح   3056 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی      دهقانی  یگانه  خانم 
4010/95 ح 10  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/7/4 تاریخ  در   18185 بشناسنامه  دستجردی        دهقانی  اکبر 
محمد   -1 همسر  و  دختر   2 پسر  یک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
دستجردی  دهقانی  یگانه   -2 پسر  فرزند   1272769275 ش  ش  دستجردی  دهقانی  حسن 
 -4 دختر  فرزند   17565 ش  ش  دستجردی  دهقانی  محبوبه   -3 دختر  فرزند   3056 ش  ش 
در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر      123 ش  ش  زینلیان  پروین 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.
 شماره : 23602/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

گزارش کیمیای وطن:

فروش قابل قبول نو رسیده های سینما

اعتراض کارگردان فیلم »316«

 جایزه جشنواره »یاس« را پس می فرستم



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برزیلی ها، علت جدایی یحیی از ذوب آهن شنبه  8  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  285 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

قوچان نژاد به تیم ملی ایران دعوت شد
ــا انتشــار  ــدی ب  باشــگاه هلن
خبــری روی خروجــی ســایت 
خــود از دعــوت شــدن مهاجم 
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــی ب ایران
ــن  ــگاه هیرنفی ــر داد. باش خب
کــه  درخششــی  از  پــس 
بــازی  در  ایرانــی  مهاجــم 
مرحلــه دوم جــام حذفــی هلنــد از خــود نشــان داد و بــا 
 گلزنــی زمینــه صعــود ایــن تیــم بــه مرحلــه ســوم 
ــه  ــژاد ب ــا قوچان ن ــدن رض ــوت ش ــرد، از دع ــم ک را فراه
ــش رو در  ــازی پی ــرای دو ب ــران ب ــی ای ــم مل اردوی تی
روزهــای فیفــا خبــر داد. در بیانیــه باشــگاه هلنــدی آمــده 
اســت: »رضــا قوچان نــژاد بــا درخشــش و آمادگــی 
بســیاری کــه دارد، بــار دیگــر بــه اردوی تیــم ملــی ایــران 
دعــوت شــد تــا در دو بــازی پیــش روی ایــن تیــم برابــر 
رقبــا بــه میــدان بــرود. از همیــن رو باشــگاه بــا حضورش 
ــی  ــی راه ــه آت ــی هفت ــرده و گوچ ــت ک ــران موافق در ته

ایران خواهد شد تا تمریناتش را آغاز کند.« 
ــل  ــن فص ــی از ای ــدت کوتاه ــت م ــا گذش ــژاد ب قوچان ن
درخشــش خوبــی داشــته و بــا زدن 5 گل و دادن 3 
ــی  ــام حذف ــر و ج ــگ برت ــای لی ــاس گل در رقابت ه پ
یکــی از عوامــل اصلــی اوج گیــری آبی پوشــان هیرنفیــن 

ــوده اســت. در فصــل جــاری ب

 رفت وبرگشت طارمی 

از اردوی پرسپولیس
ــم  ــا تصمی ــت ب ــل مخالف ــه دلی ــپولیس ب ــم پرس مهاج
ــل محــل  ــر هت ــت قه ــه حال ــن باشــگاه ب سرپرســت ای
ــاطت  ــا وس ــا ب ــرد؛ ام ــرک ک ــان را ت ــت سرخ پوش اقام

هم تیمی هایــش دوبــاره بــه اردو برگشــت. 
ــرای  ــپولیس ب ــگاه پرس ــرارداد باش ــرف ق ــر ط اسپانس
ــی قصــد داشــت از فرشــاد  ــه تبلیغات ــک برنام ــط ی ضب
احمــدزاده و مهــدی طارمــی اســتفاده کنــد؛ امــا ایــن دو 
بازیکــن حاضــر بــه انجــام ایــن کار نشــدند کــه ایــن اتفاق 
خوشــایند علی اکبــر طاهــری، سرپرســت ایــن باشــگاه، 
نبــود و او بــا احمــدزاده و طارمــی جــر و بحــث کــرد؛ ولــی 
بــا ایــن وجــود هــر دو بازیکــن حاضــر بــه رفتــن مقابــل 
ــتند.  ــرک اردو را داش ــد ت ــی قص ــدند و حت ــن نش دوربی
ــون  ــی همچ ــاطت بازیکنان ــه و وس ــد دقیق ــس از چن پ
محســن مســلمان، احمــدزاده از تصمیــم خــود منصــرف 
شــد، امــا طارمــی اردوی سرخ پوشــان را تــرک کــرد و از 
هتــل المپیــک رفــت. کمتــر از یــک ســاعت بعــد از ایــن 
جنجــال در اردوی پرســپولیس، طارمــی هــم بــا دخالــت 

ــاق شــد. ــا مســلمان هم ات ــان برگشــت و ب بازیکن

 تسلیت اعضای تیم ملی به امید ابراهیمی
فوتبــال  ملــی  تیــم  اعضــای 
ایــران درگذشــت پــدر امیــد 

ابراهیمی را تسلیت گفتند. 
اســت:  آمــده  پیــام  ایــن  در 
ابراهیمــی آقــای   »جنــاب 

ــی  ــم مل ــمند تی ــن ارزش بازیک
ایــران، بدیــن وســیله درگذشــت 
 پــدر گرامی تــان را تســلیت گفتــه و از پــروردگار متعــال

ــان  ــواده محترمت ــر شــما و خان ــن مرحــوم و صب  آمــرزش ای
را مسئلت داریم.«

قدرت نمایی ایران در کاراته جهان
تیــم ملــی کشــورمان بــا صعــود بــه دیــدار نهایــی رقابت هــای 
ــرای دفــاع  کمیتــه تیمــی قهرمانــی جهــان عصــر یکشــنبه ب
از عنــوان قهرمانــی دوره قبــل خــود بــه مصــاف ژاپــن 
ــه  ــای کارات ــوم از رقابت ه ــارزات روز س ــه مب ــی رود. در ادام م
قهرمانــی جهــان، تیــم ملــی کشــورمان در مرحلــه نیمه نهایــی 
ــه  ــدرت فرانس ــم پرق ــردان، تی ــی م ــه تیم ــای کمیت  رقابت ه
ــه  ــی ب ــن دوره متوال ــرای دومی ــت داد و ب ــر 0 شکس را 3 ب
فینــال رقابت هــای قهرمانــی جهــان راه پیــدا کــرد. تیــم ملــی 
ــارزه  ــه مب ــی در س ــه نیمه نهای ــیدن ب ــرای رس ــورمان ب کش
ــان  ــوئیس، آذربایج ــر 0 س ــج مشــابه 3 ب ــا نتای ــی و ب متوال
ــه دو  ــی کشــورمان ک ــم مل ــود. تی ــد را شکســت داده ب و هلن
ــا  ــان ب ــن آلم ــی ۲0۱۴ برم ــای جهان ــل در رقابت ه ــال قب س
شکســت میزبــان مــدال طــای ایــن بخــش را کســب کــرده 
ــا  ــد ب ــرای تکــرار مــدال طــای خــود بای ــود، روز یکشــنبه ب ب
ژاپــن مبــارزه کنــد. ذبیح الــه پورشــیب، ســعید احمــدی 
ــدی  ــج زاده، مه ــجاد گن ــداکار، س ــی ف ــکری، عل ــن عس بهم
خدابخشــی، و ایمــان ســنچولی، ترکیــب تیــم ملی کشــورمان 
ــدون شکســت  ــه ب ــد ک ــه تیمــی را تشــکیل می دادن در کمیت
و بــا قــدرت همــه رقبــا را شکســت داده و بــه فینــال جهانــی 

رســیدند.

یوسف قادریان، ملی پوش شد
ــی اوزان  ــای انتخاب ــروزی در رقابت ه ــا پی ــان ب ــف قادری یوس
غیرالمپیکــی، دوبنــده وزن ۸0 کیلوگــرم کشــتی فرنگــی بــرای 
ــدا  ــان ابت ــرد. قادری ــی را کســب ک حضــور در مســابقات جهان
ــپس  ــت داد و س ــاح را شکس ــدی ف ــر ۲ مه ــه 3 ب ــا نتیج ب
ــن  ــت. رامی ــری گذش ــن طاه ــد رامی ــر ۱ از س ــه ۱ ب ــا نتیج ب
طاهــری نیــز بــا نتیجــه ۱ بــر ۱ مهدی فــاح را شکســت داد. در 
کشــتی پایانــی نیــز یوســف قادریــان بــا نتیجــه ۲ بــر 0 از ســد 
رامیــن طاهــری گذشــت تــا برنــده نهایــی ایــن رقابــت باشــد. 
رقابت هــای جهانــی کشــتی در اوزان غیرالمپیکــی روزهــای ۲0 
و ۲۱ آذرمــاه در شــهر بوداپســت مجارســتان برگــزار می شــود.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــه  ــال چیســت؟ چگون مــاک قضــاوت داور مســابقات فوتب
حــرکات فریب کارانــه و تمــارض برخــی از بازیکنــان از ســوی 
 داور میــدان شناســایی می شــود؟ اصــوال مبنــای تفکــر 
ــده  ــان شناخته ش ــن بازیکن ــاره ای ــان درب ــاک قضاوتم و م
بــر اســاس کــدام عملکــرد آن هاســت؟ و از کجــا تشــخیص 
داده می شــود کــه دلیــل اصلــی آن هــا پنهــان نگاهداشــتن 
ــا کــردن عملکردهــای تمارضــی  ــده واکتف انگیزه هــای فریبن
ــز  ــه حائ ــه ک ــم آنچ ــن مه ــار ای ــن در کن ــه یقی ــت؟ ب اس
اهمیــت اســت و بــه عنــوان معیــار و مــاک انتخــاب 
ــوارد و  ــاره ای م ــی؛ در پ ــا علت ــی اســت ی ــا دلیل ــم ی می کنی
مســائل رجــوع بــه علت هاســت و در بعضــی مــوارد مــاک 
دلیلــی اســت. مســلما تفــاوت دلیــل و علــت هــم روشــن 
ــه  ــری جنب ــی و دیگ ــه عینی عمل ــتر جنب ــی بیش ــت. یک اس

ــی دارد.  ــی و برهان ذهن
ــن  ــه در ای ــه ک ــد آنچ ــر ش ــه ذک ــور ک ــه همان ط ــد البت ص
میــان مخفــی می مانــد و اگــر گفتــه نشــود می تــوان گفــت 
کمتــر بــه چشــم آمــده و کمتردیــده می شــود، بحــث نیــت 
ــد  ــدق می کن ــم ص ــا ه ــاره داوران م ــک درب ــت و بی ش اس
ــژه درخصــوص  ــه وی ــده مســتثنی نیســتند؛ ب ــن قاع و از ای
داوران فوتبــال کــه بــا توجــه بــه گســتردگی میــدان مســابقه 
ــرفته  ــات پیش ــتن امکان ــان و نداش ــل بازیکن ــرعت عم و س
تکنولوژیکــی نظیــر اســتفاده از )ویدیوچــک( حاکــم اســت. 

ــود  ــم خ ــه چش ــود ک ــرآن می ش ــل ب ــا دلی ــا این ه ــا آی  ام
 را بــه روی تمــارض و اعمــال غیرواقعــی ببندیــم و لحظــات 
را در نظرنگیریــم و معیــار و مــاک  داوری هایمــان بر اســاس 

احســاس و حــدس و گمان باشــد.
 البتــه کارشناســان داوری و متخصصــان فــن بایــد در 
ارتبــاط بــا داوری میــدان ســایپا و ســپاهان نظــر بدهنــد؛ امــا 
ــق  ــل تعم ــورد و قاب ــم می خ ــه چش ــازی ب ــن ب ــه در ای آنچ
ــن  ــه ای ــی دو نیم ــت اضاف ــن وق و ژرف نگــری اســت، گرفت
ــک  ــود. ی ــه می ش ــی گرفت ــه مبنای ــر چ ــه ب ــت ک ــازی اس ب

ثانیــه، بلــه، فقــط در یــک ثانیــه سرنوشــت بــازی تغییــر کرد 
و ســپاهان در یــک ثانیــه روی تعدیــل زمــان بــازی پیــروزی 
3 امتیــازی را بــا تســاوی ۱ امتیــازی عــوض کــرد یــا بهتــر 

بگوئیــم مجبــور بــه قبــول ایــن نتیجــه شــد. 
ــا بررســی و تماشــای  ــل ب ــر حداق ــم مســئوالن ام امیدواری
لحظــات حســاس و حیاتــی ایــن بــازی، قــدری حساســیت 
ــا پــی  ــد و ب ــه مــوارد راجــدی بگیرن ــد و این گون نشــان دهن
بــردن بــه بســیاری از مســائل غیرعمــد، داوری را ریشــه کن 

کننــد.

    خطای سهرابیان، ناچیز و قابل چشم پوشی بود
عبدالــه ویســی، ســرمربی جــوان ســپاهان، درکنفرانــس بعد 
ــان  ــوب زمیــن چمــن اکبات ــدا از شــرایط نامطل ــازی، ابت از ب
اظهــار نارضایتــی کــرد و گفــت: در ایــن میــدان شــاهد یکی از 
زشــت ترین بازی هــای لیــگ شــدم. بــه نظــر مــن ســهرابیان 
مرتکــب یــک خطــای ناچیــز و قابل گذشــت شــد. مســتحق 
اخــراج نبــود. بــا اخــراج ایــن بازیکــن تیــم مــا ۱0 نفــره 33 
دقیقــه باقــی مانــده را بــازی کــرد. مــا می توانســتیم پیــروز 
ایــن بــازی باشــیم؛ ولــی در ثانیــه پایانــی، 3 امتیــاز تبدیــل 
بــه ۱ امتیــاز شــد. ویســی افــزود: گفتــه می شــود مســئوالن 
فوتبــال کشــورمان اصفهانــی هســتند. چــه ســودی بــرای مــا 
ــه دلیــل یــک خطــای  ــد؟ می بینیــد کــه بازیکــن مــا ب دارن

ــی اخــراج می شــود. معمول
    اشتباهات داوری

 وی دربــاره اشــتباهات داوری گفــت: اشــتباه در داوری 
جزئــی از بــازی اســت. بــا اینکــه از داوری ایــن بــازی 
ناراحتــم، ولــی گلــه ای نــدارم؛ شــاید روزی بــه نفــع تیــم مــا 
ســوت بزنــد. امــا داوری 50/50 بــه ســود ســایپا بــود. مــن 
ــذار  ــان در رای داوران اثرگ ــا و مربی ــام تیم ه ــار دارم ن انتظ
ــا تیــم ســپاهان اظهــار  نباشــد. عبدالــه ویســی در ارتبــاط ب
داشــت: تیــم مــا خــوب اســت و تیمــی اســت کــه 90 درصــد 
نفــرات آن تغییــر کرده انــد و در حــال حاضــر در مــکان 

ــارم جــدول هســتیم. ســوم، چه

 سر سپاهان درثانیه پایانی بریده شد

ــر حفــظ آرامــش  ــا تاکیــد ب ــال ب رئیــس فدراســیون فوتب
فوتبــال ملــی اظهــار کــرد کــه کارلــوس کــی روش از 
ــت.  ــوردار اس ــیون برخ ــه فدراس ــل مجموع ــت کام حمای
ــان  ــده می ــود آم ــه وج ــات ب ــاره اختاف ــاج درب ــدی ت مه

امیــر  و  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
عابدینــی اظهــار کــرد: از همیــن ابتــدا بایــد 
بــر حفــظ آرامــش فوتبــال، به ویــژه فوتبــال 
ملــی تاکیــد کنــم. بــه عنــوان رئیــس 
فدراســیون فوتبــال از همــه ارکان فوتبــال به 
صــورت جــدی می خواهــم کــه بــرای حفــظ 
ــک  ــال کم ــه فوتب ــش ب ــن آرام ــاد و ای اتح

ــی  ــتگاه های نظارت ــئوالن و دس ــه مس ــن اینک ــد. ضم کنن
ــا  ــبختانه ب ــد. خوش ــد دارن ــش تاکی ــظ آرام ــر حف ــم ب ه
ــال  ــی هــم حــال فوتب ــج کسب شــده در تیم هــای مل نتای
خــوب اســت و نمی تــوان ایــن دســتاورد را کــه متعلــق بــه 
همــه کشــور اســت، نادیــده گرفــت. تــاج در پاســخ بــه ایــن 

ــا رادیــو  ســؤال کــه عابدینــی در مصاحبــه روز پنجشــنبه ب
ــیون  ــی روش، فدراس ــا ک ــما ب ــه ش ــرد در جلس ــوان ک عن
بــه او اعــام کــرده بایــد بعــد از بــازی بــا ســوریه تکلیــف 
خــود را روشــن کنــد تــا فدراســیون فرصــت الزم را داشــته 
باشــد هــم، بــه صحبــت پرداخــت و گفــت: 
بــه عنــوان رئیــس فدراســیون فوتبــال جوابم 
ــت.  ــن اس ــا روش ــرف کام ــن ح ــاره ای درب
چطــور می شــود بــرای ســرمربی تیمــی 
ــال  ــه دنب ــت، ب ــرایط اس ــن ش ــه در بهتری ک
 تعییــن تکلیــف باشــیم؟ کــدام عقــل ســلیم 
ایــن  در  می پذیــرد؟  را  ایــن  منطقــی  و 
ــد  ــی مانن ــوان درخصــوص موضوعات ــچ عن ــه هی جلســه ب
اولتیماتــوم بعــد یــا قبــل از بــازی بــا ســوریه بحــث نشــد 
و مــن هــم بعــد از جلســه، نــه بــا آقــای عابدینــی و نــه بــا 
هیــچ یــک از اعضــای هیئت رئیســه صحبــت یــا جلســه ای 

ــا کــی روش نداشــتم. ــاره جلســه ام ب درب

ســرمربی تیــم ماشین ســازی اعتقــاد دارد اشــتباهات 
داوری باعــث نتایــج ضعیــف تیمــش شــده اســت. 
رســول خطیبــی دربــاره شکســت های ســریالی 
تیمــش در مســابقات لیــگ برتــر اظهــار داشــت: مــن 

ــا فیلــم و مــدرک ثابــت می کنــم کــه  ب
ــه  ــا ضرب ــه تیمــم در داوری ه در 5 هفت
خــورده اســت. مــن بــا واقعیت هــا 
ــکان  ــا پی ــازی ب ــم. در ب ــی می کن زندگ
تیــم حریــف برتــر از مــا بــود؛ امــا 
ــف کار  ــروز ضعی ــم داوری ام ــا تی واقع
ــد بازیکــن  کــرد. داور در دقیقــه ۲۴ بای

ــو  ــر جل ــر صف ــک ب ــا ی ــه م ــی ک ــف را در حال حری
بودیــم، اخــراج می کــرد. در آن شــرایط اگــر اخــراج 
ــا  ــد و م ــره می ش ــکان ۱0 نف ــت، پی ــورت می گرف ص
هــم جلــو بودیــم. او ادامــه داد: ناظــر بــازی از مــن 
ــارم  ــده؟ گل چه ــه فای ــا چ ــرد؛ ام ــی ک معذرت خواه

ــر  ــف 5 مت ــن حری ــه بازیک ــایدی ک ــر آفس ــاوه ب ع
ــل از آن روی  ــت، قب ــک داور نگرف ــود و کم ــر ب جلوت
امیــن قاســمی نژاد خطــا شــد. مــن بــا ایــن شــرایط 
چــه کاری می توانــم بــه عنــوان مربــی انجــام دهــم؟ 
داور بــا تصمیماتــش بازیکنانــم را عصبی 
کــرد. خطیبــی بــا اشــاره بــه اشــتباهات 
گذشــته داوران علیــه تیمــش بیــان کرد: 
مشــکات مــا از زمانــی شــروع شــد کــه 
محســن ترکــی بــه ناحــق حامــد پاکدل 
را اخــراج کــرد! مــن ترکــی را حــال 
ــت  ــلیقه ای اس ــا س ــم. داوری ه  نمی کن

و به ما ضربه زده است. 
وی دربــاره آینــده ماشین ســازی تاکیــد کــرد: تــاش 
مــا بــر ایــن اســت کــه بتوانیــم تیــم را تقویــت کنیــم. 
مــا تــاش زیــادی انجــام می دهیــم و بچه هــا هــم 

ــد. فعــل خواســتن را صــرف می کنن

ســرمربی پیشــین تیــم فوتبــال ذوب آهــن ضمــن ارزیابــی شــرایط شــانزدهمین 
دوره رقابت هــای لیــگ برتــر بــه جدایــی اش از تیــم ســبزپوش اصفهــان اشــاره کــرد 
و گفــت: نمی خواهــم دربــاره مســائل کــم ارزش صحبــت کنــم. یحیــی گل محمــدی 
درخصــوص عملکــرد تیم هــا در لیــگ شــانزدهم گفــت: امســال تیم هــا از لحــاظ 
ــک  ــه ی ــم ک ــدول می بینی ــتند و در ج ــک هس ــر نزدی ــه یکدیگ ــی ب ــاز خیل امتی
تیمــی بــا یــک بــرد می توانــد چهــار یــا پنــج پلــه صعــود کنــد و ایــن باعــث شــده 
ــال  ــه فوتب ــدان ب ــرای عاقه من ــرود و جذابیــت خاصــی ب ــاال ب حساســیت لیــگ ب
داشــته باشــد. وی تاکیــد کــرد: تیم هــا نســبت بــه فصــل پیــش از ســطح کیفــی 
بیشــتری برخــوردار هســتند و ســخت امتیــاز از دســت می دهنــد و بــا بازی هــای 
رو بــه جلویــی کــه انجــام می دهنــد، بــه دنبــال پیــروزی و بــه دســت آوردن امتیــاز 

و رســیدن بــه بــاالی جــدول هســتند. 
ســرمربی پیشــین ذوب آهــن در ادامــه خاطرنشــان کــرد: اگرچــه تعطیــات لیــگ 
ــم شــاهد شــکوفایی  ــاز ه ــا ب ــر گذاشــته، ام ــا تأثی ــازی تیم ه ــت ب ــر روی کیفی ب
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتیم. وی در پاس ــانزدهم هس ــگ ش ــا در لی ــی تیم ه بعض
ــاره  ــه یک ب ــا ب ــد، ام ــی را ســپری می کردی ــای خوب ــه شــما در ذوب آهــن روزه ک
ــوان  ــه عن ــادی را در ذوب آهــن ب از ایــن تیــم جــدا شــدید، گفــت: مــن مــدت زی
ــه  ــا ب ــتم و تنه ــر گذاش ــت س ــی را پش ــای خوب ــردم و روزه ــپری ک ــرمربی س س
ــتم.  ــن داش ــه در ذوب آه ــت ک ــی اس ــرات خوب ــم، خاط ــر می کن ــه فک ــزی ک چی
ــم  ــا ذهن ــته و تنه ــی نداش ــه ارزش ــم ک ــر کن ــائلی فک ــه مس ــم ب ــز نمی خواه  هرگ
را ناراحــت می کنــد. ســرمربی پیشــین ذوب آهــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
گفتــه می شــود یکــی از دالیــل جدایــی شــما از ذوب آهــن اختــاف بــر ســر حضــور 
شــما در برزیــل و جــذب نکــردن بازیکــن خارجــی بــود، گفــت: تمــام افتخــار مــن 
ــه  ــد ک ــود و همــه دیدن ــی ب ــان جــوان داخل ــه بازیکن ــال، اعتمــاد کــردن ب در فوتب
 مــن در مــدت زمانــی کــه ذوب آهــن بــودم بــه بازیکنــان جــوان بهــای زیــادی دادم 

و از آوردن بازیکنــان گرانقیمــت و بی کیفیــت خــودداری کــردم؛ بــه همیــن 
دلیــل تحــت فشــار شــدیدی بــودم؛ امــا پــای اعتقــادم ایســتادم و اجــازه نــدادم 
هیچ کــس در کارم دخالــت کنــد. شــاید همیــن مســئله باعــث شــد تــا برخــی  از 
مــن دلخــور شــده و موجبــات برکنــاری ام را فراهــم کننــد. گل محمــدی در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه آیــا از دســتیار خــود بــه دلیــل مانــدن در ذوب آهــن گله منــد 
ــن  ــرد و م ــم می گی ــودش تصمی ــرای خ ــس ب ــر ک ــت: ه ــر، گف ــا خی ــتید، ی هس
نمی توانــم در ایــن خصــوص اظهــار نظــر کنــم یــا حرفــی بزنــم. تنهــا آرزو می کنــم 
ــق باشــد. ســرمربی پیشــین  ــه مشــغول اســت، موف ــر کاری ک ــردی در ه ــر ف ه
ــین  ــئوالن ماش ــا مس ــده ب ــه ش ــه گفت ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن در پاس ذوب آه

ــدارد. ــزی صحــت ن ــن چی ــت: چنی ــرده اســت، گف ســازی مذاکره ک

ــه فرهــاد کاظمــی  ــه ب ــی ک ــاره واحدهای ــک باشــگاه ســیاه جامــگان درب مال
ــرد.  ــه ک ــی را ارائ ــرده، توضیحات ــت طلبــش از باشــگاه اعطــا ک باب

ــد ــدا ش ــگان ج ــیاه جام ــگاه س ــل از باش ــد روز قب ــه چن ــی ک ــاد کاظم  فره
درباره مطالباتش مسائلی وجود دارد. 

گفتــه می شــود مالــک باشــگاه مشــهدی کــه ســازنده و فروشــنده آپارتمــان 
در مشــهد اســت، بــه جــای طلــب کاظمــی بــه او چنــد واحــد آپارتمــان اهــدا 
ــد. او امــا ســند نداشــتن واحدهــا را رد  کــرده امــا ایــن واحدهــا ســند ندارن

می کنــد. 
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــیاه جامگان در ای ــگاه س ــک باش ــی، مال محمدرضــا عباس
 مگــر می شــود آپارتمان هــا ســند نداشــته باشــند؟ واحدهــای بی ســند 

را می شود به نام کسی زد؟ 
ــده  ــت ش ــما ثب ــی زده ام و رس ــاد کاظم ــام فره ــه ن ــا را ب ــن واحده ــن ای م
اســت. واحــدی را کــه نــه پایــان کار دارد و نــه ســند بــه نــام کســی نمی شــود. 
این هــا همــان شــایعاتی اســت کــه بــرای تیــم مــا ایجــاد می کننــد و صحــت 

نــدارد.

ــی کار  ــه جــام جهان ــد صعــود ب ــی چیــن می گوی ــی تیــم مل ســرمربی ایتالیای
ــن  ــرای ای ــود را ب ــاش خ ــام ت ــا تم ــت و آن ه ــن نیس ــرای چی ــی ب غیرممکن
ــه  ــس از آنک ــن پ ــال چی ــد بســت. ســران فدراســیون فوتب ــه کار خواهن ــر ب ام
ــا  ــه تنه ــی ب ــام جهان ــی ج ــای انتخاب ــود در رقابت ه ــت خ ــدار نخس در ۴ دی
یــک امتیــاز دســت یافتنــد، ژائــو هانــگ بــو را از تیــم ملــی فوتبــال ایــن کشــور 
کنــار گذاشــتند و بــا رقمــی نجومــی مارچلــو لیپــی را بــه عنــوان ســرمربی تیــم 
ملــی ایــن کشــور انتخــاب کردنــد. چیــن کــه بایــد در آخریــن دیــدار دور رفــت 
انتخابــی جــام جهانــی برابــر قطــر بــه میــدان بــرود، امیــدوار اســت بــا برتــری 
در ایــن دیــدار، امیدهــای خــودش را بــرای صعــود بــه جــام جهانــی زنــده نگــه 
ــو لیپــی گفــت: چیــن از ۴ دیــدار خــود در انتخابــی جــام جهانــی  دارد. مارچل
ــد؛ در  ــاز کســب کن ــد و یــک امتی ــا توانســته تیــم کــی روش را متوقــف کن تنه
صورتــی کــه نتوانــد از پــس قطــر برآیــد، کارش بــرای صعــود بــه جــام جهانــی 
ــرای  ــره ب ــران و ک ــروه، کار ای ــن گ ــود. در ای بســیار ســخت و دشــوار خواهــد ب
ــا  ــانس آن ه ــت و ش ــه اس ــر از بقی ــی راحت ت ــی خیل ــام جهان ــه ج ــیدن ب رس

بیشــتر اســت؛ ولــی مــا بــدون شــانس نیســتیم.

برزیلی ها، علت جدایی یحیی از ذوب آهن

ماجرای آپارتمان های فرهاد کاظمی در مشهد
لیپی:

شانس ایران و کره برای صعود به جام جهانی زیاد است

خطیبی: 

محسن ترکی را حالل نمی کنم

 کدام عقل سلیم به کی روش

 اولتیماتوم می دهد؟

»آگهی مزایده عمومی« )مرحله اول(

شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره 95/799/ش مورخ 95/8/3 
شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به: اجاره پارک بادی باغ بانوان 

شهرداری به قیمت پایه ماهیانه 3/800/000 ریال اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/۸/۲5 جهت دریافت 
اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 95/۸/۲6 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52240471

www.Sh-chamgordan.ir :سایت شهرداری چمگردان
حسین ناظم الرعایا -  شهردار چمگردان

نوبت  اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت فرا سهامی خاص به شماره ثبت 3218
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 9 صبح مورخ 
۱395/0۸/۱9 در محل اصفهان – محتشم کاشانی- نبش وحید- ساختمان عزیز خانی - واحد ۲3 تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانید.
دستور جلسه:

۱. انتخاب مدیران، ۲. بازرسان، 3. روزنامه، ۴. ارائه و تصویب ترازنامه مالی سال ۱39۴، 5. ارائه گزارش عملکرد سالیانه، 
6. تعیین خط مشی آینده شرکت. 

هیات مدیره شرکت
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 فقــر فرهنگــی و تجمل گرایــی، آفــت اقتصاد ســالم هســتند 
و اگــر نتوانیــم کار فرهنگــی مناســبی در ایــن حوزه هــا انجــام 
دهیــم، بــه طــور حتم با مشــکالت متعــددی در آینــده مواجه 
جنبه هــای  دارای  تجمل گرایــی  اگرچــه  شــد.  خواهیــم 

 مثبــت و منفــی اســت کــه ریشــه در وجــود افــراد دارد
کــه  عواملــی  از  یکــی  معتقدنــد  صاحب نظــران  امــا 
می شــود  جامعــه  در  تجمل گرایــی  رواج  بــه   منجــر 
کمبودهــای شــخصیتی افــراد اســت کــه آن هــا را بــه 
ســمت متفــاوت بــودن بــا اســتفاده از امــوال مــادی ســوق 

می دهــد.
 هم اکنــون پرونده هــای قضایــی بســیاری کــه نشــأت گرفته 
قضایــی  دســتگاه های  در  اســت،  مشــکالت  همیــن  از 
ــروز  ــل ب ــی عام ــوع تجمل گرای ــن موض ــده و ای ــکیل ش تش
بزه کاری هــای مختلــف از جملــه قتــل و دزدی بــوده اســت. 
یــک  نیازمنــد  امــروز  جامعــه  بســیاری،  عقیــده  بــه   
 تحــول فرهنگــی اســت؛ امــا رشــد فرهنگــی، فــردی
از خواســته  نیــاز  الگوســازی، جداســازی  اجتماعــی،   و 
 ارتقــای باورهــای دینــی، اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای
و فضــای مجــازی، طــرح موضــوع در کتــب درســی، الــزام 
ــی  ــی و مدگرای ــز از تجمل گرای ــه پرهی ســازمان ها و ادارات ب
از جملــه عواملــی اســت کــه می توانــد تأثیرگــذاری خوبــی در 

ایــن موضــوع داشــته باشــد.
    پولدار و پولدارتر!

ــوان  ــا می ت ــن روزه ــی را ای ــارز تجمل گرای ــای ب  از نمونه ه

ــای  ــرد؛ از لباس ه ــاهده ک ــیما مش ــای صداوس در برنامه ه
بزک کــرده تــا چیدمــان اشــرافیگری منــازل و دکورهــا. 
ــان  ــا چن ــون، خانه ه ــات تلویزی ــا و تبلیغ ــروزه در فیلم ه ام
بــه منــازل اشــرافی و اعیانــی تبدیــل شــده کــه بایــد گفــت 
یــا آدم هــای تلویزیــون بســیار ثروتمنــد هســتند یــا آدم هــای 

دنیــای مــا بســیار فقیــر و تهیدســت!
 گویــی انســان در ایــن میــان بــه اعمــاق تاریــخ فرومــی رود؛ 
ــه  ــدار فاصل ــوی و انســان های دارا و ن ــار پهل ــه درب ــی ک جای
زیــادی بــا هــم داشــتند و طبقــه پاییــن همیشــه در حســرت 

ــود. ــه ب ــاالی جامع ــه ب داشــته های طبق
     تبلیغ طبقات اشرافی دررسانه ملی

در دهه هــای اخیــر، تبلیغــات صداوســیما بــه جــای آنکــه بــر 
پایــه  مشــتری مداری و تولیــد ملــی باشــد، مصــرف و نیــاز 
ــان مــردم رواج می دهــد  ــان در می ــه مصــرف را چن کاذب ب
ــای فطــری و اساســی انســان  ــی مصــرف از نیازه ــه گوی ک
اســت؛ در حالــی کــه رســالت اصلــی تبلیغــات، اغــوای 
ــت  ــری درس ــه تصوی ــه ارائ ــت؛ بلک ــتری نیس ــه  مش  اندیش
ــتری  ــوای مش ــا اغ ــت؛ ام ــد اس ــت خری ــی از فرص و حقیق
انســانی  کاری  اســت،  خریــد  نیازمنــد  او  اینکــه   بــه 

نیست. 

ــود  ــهود می ش ــا مش ــاز آنج ــن نی ــودن ای ــی ب کاذب و حباب
 کــه زندگــی گــذرای دنیــا را بــه فرصتــی بــرای خوشــگذرانی 
و لــذت تبدیــل می کنــد؛ خوشــی و لذتــی کــه هرگــز 

حقیقــی نیســت.
ــا  ــد پدیــده زشــت تجمــل ی کارشناســان اجتماعــی معتقدن
ــن  ــب مبی ــا مکت ــر ب ــا چشــم و هم چشــمی، مغای اصطالح
اســالم اســت و اساســا تجمــل، ریشــه در مکتــب آمریکایــی 
دنیاپرســتی  مصرف گرایــی،  مصــرف،  آن،  در  کــه   دارد 

و دنیاگرایی ابزار حیاتی این مکتب است.
ــن  ــناختی، مهم تری ــی و روان ش ــل اجتماع ــه عوام ــر چ  اگ
ــی  ــد و مدگرای ــه ســمت م ــه ب ــراد جامع ــش اف ــل گرای عام
ــاد  ــث ایج ــد باع ــدی می توان ــا م ــود، ام ــوب می ش محس
مشــکالت شــود کــه انســان را از زیبایــی دور کنــد؛ وگرنــه هر 
مــدی بــد نیســت؛ چــرا کــه انســان طالــب زیبایــی اســت.

تکنولــوژی  می گوینــد  جامعه شناســان  از  بســیاری   
دانســت؛  یکــی  تجمل گرایــی  و  بــا مدگرایــی  نبایــد  را 
ــم ــر را ببندی ــوژی برت ــد راه تکنول ــرار باش ــر ق ــه اگ ــرا ک  چ

تغییــری ایجــاد نخواهــد شــد و اگــر مــد ســالم در جامعــه 
ــا زدن  ــه در ج ــوم ب ــه محک ــد، جامع ــته باش ــود نداش  وج

است.

 تبلیغ طبقات اشرافی در رسانه ملی

بحران تجمل گرایی در جامعه ایرانی )قسمت دوم(

ایجاد مراکز کاریابی ویژه زنان
معــاون رئیس جمهــور در امــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــواده ب ــان و خان زن
برنامه هــای  تدویــن  ضــرورت 
شــبکه ای در راســتای حل مشکالت 
مختلــف  عرصه هــای  در   زنــان 
از تدویــن اطلــس وضعیــت زنــان 
شــهیندخت  داد.  خبــر  کشــور 
مــوالوردی در نشســت تخصصــی بانــوان نخبــه و فعــال اســتان 
یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت تغییــر فرهنــگ عمومــی جامعــه در 
ــتغال  ــاد اش ــرای ایج ــازی ب ــرد: زمینه س ــار ک ــوزه زنان،اظه ح

پایدار از جمله برنامه های در دستور کار دولت است. 
وی تصریــح کــرد: مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد کــه 
ــای  ــان در بخــش اقتصاده ــری زن ــه کارگی ــکان ب ــودن، ام زن ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــکلی ک ــه ش ــش داده؛ ب ــمی را افزای غیررس
اقتصــاد غیررســمی در حــال زنانــه شــدن اســت. معــاون 
ــا  ــان ب ــژه زن ــی وی ــز کاریاب ــاد مراک ــزود: ایج ــور اف رئیس جمه
انگیــزه برخــورداری معافیــت مالیاتــی بــه مدت مشــخص نقش 
ــادی  ــای اقتص ــان در عرصه ه ــارکت زن ــش مش ــی در افزای مهم
ــتی  ــند سیاس ــن س ــور تدوی ــاون رئیس جمه ــد. مع ــا می کن ایف
ــت  ــان سرپرس ــدف زن ــه ه ــا جامع ــان ب ــتغال زن ــی اش اجرای
خانــوار و دختــران فارغ التحصیــل را از جملــه اقدامات در دســتور 
کار معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور دانســت. 
ــند  ــن س ــدف از تدوی ــه ه ــان اینک ــا بی ــان ب ــوالوردی در پای م
سیاســتی اجرایــی اشــتغال زنــان، افزایــش مشــارکت اقتصادی 
زنــان در جامعــه بــوده، خاطرنشــان کــرد: ایجــاد زمینــه افزایــش 
مشــارکت اقتصــادی زنــان از جملــه دغدغه هــای جــدی دولــت 

ــان اســت. در حــوزه زن

 آمارهای تکان دهنده فائو 
از ضایعات غذا در ایران

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــکار، رئی ــه ابت معصوم
گفــت: مــا ایرانی هــا چقــدر غــذا دور می ریزیــم؟ بــا هــر 
دورریــز، چــه مقــدار از ذخایــر آب و خــاک کشــور کــه مصــرف 

ــی رود؟ ــدر م ــذا شــده، ه ــن غ ــه ای تهی
 ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه هــر ســاله درصــد زیــادی 
از مــواد غذایــی تولیــدی را بــه هــدر می دهــد. برآوردهــای فائــو 
نشــان می دهــد هــر روز بــه ازای هــر نفــر ۱۳۴ کیلــو کالــری غــذا 
ــه هــدر مــی رود. همچنیــن گزارش هــای غیررســمی  ــران ب در ای
حاکــی از آن اســت کــه ۳۵ درصــد محصــوالت کشــاورزی 
ــه هــدر مــی رود؛ یعنــی از ۱۰۰ میلیــون تــن  تولیــدی در ایــران ب
ــن در  ــون ت ــور، ۳۵ میلی ــدی در کش ــاورزی تولی ــول کش محص
ســال دور ریختــه می شــود. ایــن رقــم می توانــد معــادل غــذای 
ــم  ــم دعــوت می کن میلیون هــا انســان اســت. از همــه هموطنان
تــا بــا ایجــاد تغییــر در عــادات روزانــه خــود، بــه کمپیــن ملــی 

جلوگیــری از اســراف غــذا بپیوندنــد.

اخبار کوتاه

جدایی بیمه درمان، عوارض دارد
مدیــر عامــل ســازمان تأمیــن 
ــان اینکــه بیمــه  ــا بی اجتماعــی ب
درمــان را نمی تــوان جــدا از نظــام 
ــا  ــوان ب ــت: نمی ت ــد، گف ــه دی بیم
ــه  ــا ب ــه ی ــک بیم ــی ی جابه جای
نظــام  تمامیــت  خــوردن  هــم 
 بیمــه ای، امــور نظــام ســالمت 
ــی  ــرد ط ــر ف ــزود: ه ــش اف ــی نوربخ ــید تق ــرد. س ــش ب را پی
از  کــه  روبه روســت  مختلفــی  ریســک های  بــا  زندگــی 
ــا  ــه ت ــالی گرفت ــری و کهنس ــون پی ــدت، چ ــک های بلندم ریس
ریســک های میان مــدت چــون از کارافتادگــی و ســایر حــوادث 
کــه ممکــن اســت ایجــاد شــود و ریســک های کوتاه مــدت 
چــون بیمــاری را دربرمی گیــرد. بنابرایــن نمی تــوان بخش هــای 
مختلــف بیمــه را از هــم جــدا کــرد. نوربخــش ادامــه داد: نکتــه 
دوم کــه در سیاســت های ابالغــی رهبــری آمــده اســتقرار نظــام 
یکپارچــه و چندالیــه تأمیــن اجتماعــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ایــن نظــام ســه ســطح دارد؛ ســطح اول، ســطح حمایتــی اســت 
ــت  ــی اس ــای اجتماع ــان بیمه ه ــه هم ــارکتی ک ــطح مش  و س
و بخــش تکمیلــی کــه فــرد در پوشــش ریســک ها کامــال متعهــد 
ــک  ــی ی ــا جابه جای ــوان ب ــه نوربخــش، نمی ت ــه گفت می شــود. ب
بیمــه یــا بــه هــم خــوردن تمامیــت نظــام بیمــه ای، امــور نظــام 
ســالمت را پیــش بــرد. در ایــن پیشــنهادات جابه جایــی شــورای 
ــن  ــرای تأمی ــده شــده و نســخه ای هــم ب ــی بیمــه هــم دی عال

اجتماعی پیچیده شده است.

آلودگی هوا به عروق خونی افراد جوان 

آسیب می زند

طبــق نتایــج یــک تحقیــق، حتــی افــراد جــوان و ســالم هــم از 
ــد.  ــج می برن ــوا رن ــی ه ــی از آلودگ ــی ناش ــروق خون ــیب ع آس
ــاوب  ــری متن ــد قرارگی ــی بردن ــود پ ــات خ ــان در تحقیق محقق
 در برابــر ذرات ریــز نظیــر آالینده هــای ناشــی از اتومبیل هــا

پرخطــر  عاملــی  تنهــا  آتش هــا،  و  نیروگاه هــا  کارخانه هــا، 
 بــرای افــراد بیمــار و مســن نیســت؛ بلکــه ســالمت افــراد

جــوان و ســالم را نیــز در معــرض خطــر قــرار می دهــد. 
ــکا  ــا در آمری ــت یوت ــروو ایال ــهر پ ــاله در ش ــه س ــه س مطالع
ــادی در  ــرات غیرع ــا تغیی ــوا را ب ــی ه ــوع آلودگ ــن ن ــاط ای ارتب
 عــروق خونــی افــراد جــوان بــا میانگیــن ســنی ۲۳ ســال 
ــراد تحــت مطالعــه، ۷۲ جــوان ســالم  را نشــان داده اســت. اف

ــان  ــرور زم ــه م ــان، ب ــه محقق ــه گفت ــد. ب ــیگاری بودن و غیرس
ــی شــود.  ــاری قلب ــه بیم ــد منجــر ب ــا می توان ــن ناهنجاری ه ای
یافته هــای پژوهشــگران نشــان می دهــد زندگــی در یــک 
 محیــط آلــوده می توانــد عامــل ابتــال بــه فشــارخون بــاال
ــه  ــر از آنچــه ک ــی، و ســکته در ســنین بســیار کمت بیمــاری قلب

ــود. ــد، ش ــور می ش ــال تص قب

اخبار کوتاه

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ضمن اشــاره بــه افزایش 
 تقاضــای معتــادان خیابانــی بــه حضــور در گرم خانه هــا 
ــر در  ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــل زمس ــلترها در فص و ش
ــز  ــت مراک ــری ظرفی ــش ۲ براب ــال افزای ــه دنب بهزیســتی ب

میان راهــی و شــلترها هســتیم. 
انوشــیروان محســنی بندپــی درخصــوص 
فعالیــت مراکــز میان راهــی و شــلترها در 
ــال آن  ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــل زمس فص
ــت صــرف  ــز را از حال ــن مراک ــا ای هســتیم ت
 »ســرپناهی« خــارج و رویکــرد جدیــدی 
را بــه آن هــا وارد کنیــم تــا افــراد بــا حضــور در 
ایــن شــلترها مراحــل درمانــی توانمندســازی 

ــد.  ــوزی را طــی کنن و حرفه آم
وی ادامــه داد: در ســال جــاری بودجه تســهیالت اشــتغال زایی 
معتــادان را در بهزیســتی ســه برابــر کرده ایــم و عــالوه بــر آن 
بــا انعقــاد تفاهم نامــه بــا ســازمان فنی وحرفــه ای در جهــت 

حرفه آمــوزی ایــن افــراد تــالش می کنیــم. 

ــوان کــرد:  رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور همچنیــن عن
در حــال حاضــر افــراد خّیــر و نوع دوســت زیــادی در 
حــوزه ســاماندهی معتــادان خیابانــی و کارتن خواب هــا 
فعالیــت می کننــد کــه معتقــدم بــا حمایــت بیشــتر از 
 آن هــا می تــوان حــوزه ســاماندهی معتــادان خیابانــی 
ــه بخــش خصوصــی  ــز ب و کارتن خــواب را نی

واگــذار کــرد. 
 بندپــی تصریــح کــرد: ســازمان های مردم نهاد 
ــاد  ــد اعتم ــی می توانن ــه راحت ــا ب  و NGOه
و مشــارکت ایــن افــراد را جلــب کننــد؛ 
در حالــی کــه ورود بهزیســتی و نیــروی 
افــراد  ایــن  بــرای  حــدی  تــا  انتظامــی 
بازدارنــده اســت. وی در ادامــه درخصــوص وضعیــت مراکــز 
ــول  ــرای قب ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــز اظه ــاده ۱6 نی م
مســئولیت مراکــز مــاده ۱6، هشــت پیش شــرط گذاشــتیم 
کــه در صــورت تحقــق ایــن پیش شــرط ها، مراکــز مــاده ۱6 

ــد. ــد ش ــذار خواه ــتی واگ ــه بهزیس ــمی ب ــور رس ــه ط ب

گفــت:  خودکشــی  از  پیشــگیری  انجمــن  رئیــس 
افســردگی و ســابقه اقــدام بــه خودکشــی، شــانس مــرگ 

می دهــد.  افزایــش  را  خودخواســته 
ســیدکاظم ملکوتــی بــا اشــاره بــه موضــوع افزایــش 
ــه  ــان اینک ــا بی ــج در کشــور و ب ــرص برن ــا ق خودکشــی ب

مهم تریــن علــت ایــن موضــوع در دســترس 
بــودن قــرص برنــج اســت، گفــت: فــروش 
قــرص برنــج در بعضــی شــهرها در عطاری هــا 
ــه شــهرها  ــا در بقی ــوع شــده اســت؛ ام ممن

ــن نیســت. چنی
 وی ادامــه داد: از آنجــا کــه مــرگ بــا قــرص 
ــی در  ــه راحت ــد ب ــت، نبای ــان اس ــج آس برن

ــط  ــتگاه های ذی رب ــرف دس ــد از ط ــد و بای ــترس باش دس
همچــون وزارت بهداشــت یــا نیــروی انتظامــی بــه گونــه ای 
ــد.  ــترس نباش ــی در دس ــه راحت ــه ب ــود ک ــزی ش برنامه ری
ــی از  ــان یک ــام جه ــه در تم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ملکوت
راه هــای پیشــگیری از خودکشــی، کاهــش دسترســی 

ــی  ــرد: اقدامات ــار ک ــای خودکشــی اســت، اظه ــه روش ه ب
همچــون ایمن ســازی توســط شــهرداری ها، جلوگیــری 
ــن  ــه بنزی ــی ب ــرو و دسترس ــای مت ــی در خط ه  از خودکش
و نفــت و قــرص برنــج، از جملــه راهکارهــای پیشــگیری از 

خودکشــی اســت. 
رئیــس انجمــن پیشــگیری از خودکشــی 
ــی  ــگیری از خودکش ــرد: پیش ــان ک خاطرنش
مجموعــه ای از اقدامــات پیشــگیرانه و درمانی 
ــرف  ــک ط ــه از ی ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
ــی  ــگیرانه از اقدامات ــات پیش ــا اقدام ــد ب بای
همچــون پریــدن از بلنــدی و آتــش زدن 
ــات  ــر اقدم ــرف دیگ ــرد و از ط ــری ک جلوگی

ــام داد.  ــاوره ای انج ــی و مش درمان
ــه قــرص  ــه اگــر ب ــان اینکــه این طــور نیســت ک ــا بی وی ب
برنــج دسترســی نباشــد، فــرد از طریــق دیگــری اقــدام بــه 
خودکشــی کنــد، افــزود: هــر چــه دسترســی بــه روش هــای 
خطرنــاک کمتــر باشــد، یــک عامــل خطــر کــم می شــود.

رونوشت آگهی حصروراثت
۱۵89۰به شرح  دارای شناسنامه شماره  قاسمیان        امیر  وکالت  آبادی  آقاجانی کرد  زهرا  خانم 
دادخواست به کالسه ۴۰8۷/9۵  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید جالل طباطبائی     بشناسنامه ۱۰۴8۴ در تاریخ 9۵/6/۲۷ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- سید محمد رضا طباطبائی ش 
ش ۲-۴۵۳۴8۵-۱۲۷ فرزند ۲-صبا سادات طباطبائی ش ش 8-۳8۵۳۵9-۱۲۷ فرزند ۳- زهرا 
آقاجانی کرد آبادی ش ش ۱۵89۰ همسر متوفی ۴- بتول محمدی کرد آبادی ش ش ۱6 مادر متوفی 
والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳6۱6/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم افسانه آب جامه دان        دارای شناسنامه شماره ۱8۱۰۵۱۱۱۴۳به شرح دادخواست به کالسه 
۴۰۷۳/9۵ ح ۱۰ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۵/۷/9 تاریخ  در  بشناسنامه۵۰۰9  بخشی      تورج 
پویا بخشی ش ش  به یک پسر – همسر و مادر – پدر ۱-  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 
۱۲۷۳۵۳۴9۷۲ پسر متوفی ۲- افسانه آب جامه دان ش ش ۱8۱۰۵۱۱۱۴۳ همسر ۳- سادات جعفر 
نیا ش ش ۲۰۰6 مادر ۴- اصغر بخشی ش ش ۷8۱ پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۳۵9۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۱۱۰9۱6۲ شماره پرونده:9۴۰998۰۳۵۱۱۰۰96۷ شماره بایگانی شعبه:9۴۱۰6۰ 
ساالری  پیمانه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عظیمی  علی  خواهان  تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴  تاریخ 
تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  به خواسته 
دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهار باغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان-طبقه ۳ اتاق شماره ۳۵6 ارجاع و به کالسه 9۴۰998۰۳۵۱۱۰۰96۷ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن جهت اجرای قرار کارشناسی ۱۳9۵/۰9/۱6 و ساعت ۰9:۳۰ تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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 اجرای قرار کارشناسی 

حاضر گردد.
شماره:۲۳6۵8/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۱۱۰9۱۵6 شماره پرونده:9۵۰998۰۳۵۱۱۰۰۴6۵ شماره بایگانی شعبه:9۵۰۵۰۲ 
به طرفیت خوانده/متهم محمد  دادخواستی  تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴ خواهان محمدرضا شگفتی  تاریخ 
علی محمدی سرپیری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر 
شهید  باال-خ  باغ  چهار  اصفهان-خ  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه  به 
به کالسه  و  ارجاع   ۳۵6 شماره  اتاق   ۳ اصفهان-طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت-ساختمان 
شده  تعیین   ۱۲:۰۰ ساعت  و   ۱۳9۵/۱۰/۰۷ آن  رسیدگی  وقت  9۵۰998۰۳۵۱۱۰۰۴6۵ثبت گردیده که 
آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  است.به علت مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  خوانده پس  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
شماره:۲۳6۵۷/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9۵۰998۰۳۵8۱۰۰۰9۰  شماره  ابالغنامه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۴۳۰۴99۵  شماره 
متهم  طرفیت  به  شکایتی  تهرانی  مظاهری  قاسم  شاکی  تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴  تاریخ  شعبه:9۵۰8۰۰ 
سید اوسط حسینی به اتهام فروش مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
واقع در  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۷ جزایی سابق(  به شعبه ۱۱۷  نموده که جهت رسیدگی 
اصفهان--خ چهار باغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه ۴ اتاق 
شماره ۴۵8 ارجاع و به کالسه 9۵۰998۰۳۵8۱۰۰۰9۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۰/۲6 
و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
آن  از مفاد  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا متهم پس  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. به دادگاه مراجعه و ضمن 

اصفهان)۱۱۷  دادگاه کیفری دو شهر  دادگاه شعبه ۱۱۷  امور دفتری  الف متصدی  شماره:۲۳6۵۵/م 
جزایی سابق(-زهرا توکلی فارفانی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9۵۰998۰۳۵۲۴۰۰۳8۰  شماره  ابالغیه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۲۴۰89۷۲  شماره 
شعبه:9۵۰۴9۳ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴ خواهان/شاکی محمد قاسمی نژاد دادخواستی به طرفیت 
امید محمدی کرد عبدالهی و  خوانده/متهم جعفر قریشی سیچانی و عنایت هللا مجلسی کوپائی و 
تنظیم  به  الزام  و  موقت  دستور  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  بلوطی  پیر  قاسمی  عبداله 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان--خ چهار باغ باال-خ شهید 
به کالسه  و  ارجاع   ۳۵۲ شماره  اتاق   ۳ اصفهان-طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت-ساختمان 
9۵۰998۰۳۵۲۴۰۰۳8۰  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰9/۱۳ و ساعت ۰8:۰۰ تعیین شده 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده امید محمدی  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده امید محمدی 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:۲۳6۵۲/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-

محمدرضا پیشقدم
آگهی ابالغ

بایگانی  شماره  پرونده:9۴۰998۰۳۵۱۴۰۰۷۴۴  شماره  ابالغیه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۱۴۰۷9۵۰  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  جمالی  فرزانه  خواهان/شاکی  تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴  تاریخ  شعبه:9۴۰8۱۴ 
خوانده/متهم رسول ریاحی و اسیه حیدری و افشین صفایی  به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان--خ 
چهار باغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه ۳ اتاق شماره ۳۲۳ 
ارجاع و به کالسه 9۴۰998۰۳۵۱۴۰۰۷۴۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰9/۱۵ و ساعت 
۰8:۳۰تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شماره:۲۳6۲6/م الف منشی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9۳۰998۰۳۵۲۴۰۰۴۲۴  شماره  ابالغیه:9۵۱۰۱۰۰۳۵۲۴۰8988  شماره 
شعبه:9۳۰۴۵۰ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴ در خصوص تجدید نظر خواهی خانم بیلی تلما جونز دولت 
آبادی و غیره بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9۴8-9۵ صادره از این شعبه، به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب ماده ۳۴6 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
با همین  به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده  یا  نمایید  این دادگاه اعالم  به  از رویت اخطاریه،  پس 
کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. به علت مجهول المکان بودن خواندگان میترا نامجو و محمد علی 
دولوقاجار  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و 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 تبادل لوایح حاضر گردد.
شماره:۲۳6۵۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-

محمدرضا پیشقدم
رونوشت آگهی حصروراثت

به    ۵۱۰۱ شماره  شناسنامه  دارای  قدیری  رضوانه  وکالت  با  معصومی کرمی  میر  حامد  سید  آقای 
نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا    این  از  ح۱۰    9۵/۴۰۰۴ به کالسه  دادخواست  شرح 
در    ۴۱8۴8 بشناسنامه  کرمی    معصومی  میر  احمد  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 9۵/۱/6 
فاطمه   -۲ ۱۰6۲زوجه  الدانی ش ش   نثاری  جان  زهرا   -۱ ۲پسر  و  ۲دختر  پدر  مادر-  زوجه-  به 
منیره   -۴ پدر   ۱ معصومی  ش ش  میر  محمود  سید   -۳ مادر   ۱ الدین کلیچه ش ش  نجم  پیر 
معصومی کرمی ش ش  میر  سادات   وجیهه   -۵ دختر   8۰ معصومی کرمی ش ش  میر  سادات 
۵۴۵98 دختر 6- سید حامد میر معصومی کرمی ش ش ۵۱۰۱ پسر ۷- سید حمید میر معصومی 
نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  پسر   ۴6۲۳ ش  ش  کرمی 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.
 شماره : ۲۳6۰9/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به    ۱۵۲9 شماره  شناسنامه  دارای  تیغ  جبرئیلم  لیال  وکالت  با  ترابی  ترک  رضا  محمد  آقای 
دادخواست به کالسه 9۵/۴۱۱8  از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود ترک ترابی   بشناسنامه ۳9۱99  در تاریخ 9۴/۱۱/۲۲ اقامتگاه دائمی خود 
به ۱ همسر و یک پسر و سه دختر  الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی گفته ورثه حین 
۱- محمد رضا ترک ترابی - ش ۱۵۲9 فرزند پسر۲- ریحانه ترک ترابی- ش ۴۰۷۰۴۰ –فرزند دختر 
ملی  ۱۲۷۰۱۴۰۴9-۳  ترابی- ش  ترک  الهام  ترابی -ش ۱۲96۲ –فرزند دختر ۴-  ترک  زهرا   -۳
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  ال  و  همسر   -۱۰6۷ –ش  زاغیان  طاهره   -۵ دختر  –فرزند 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳6۲۰/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا قنبری دارای شناسنامه شماره ۱6۴۳  به شرح دادخواست به کالسه 9۵/۴۱۲۰  از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قنبری   بشناسنامه 
۱6۴۳  در تاریخ ۷۴/۱/۲۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به همسر و سه فرزند ۱- معصومه آقا بزرگی- ش ۱۴ همسر۲- حسین قنبری ش ۷۲ فرزند 
پسر ۳- حسن قنبری ش ۱6۴۲ فرزند پسر  ۴- رضا قنبری ش ۱6۴۳ فرزند پسر اینک با انجام 
تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳6۰۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروانه شهشهانی دارای شناسنامه شماره ۳۵۲۱۷  به شرح دادخواست به کالسه 9۵/۴۰6۰ ح۱۰  
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله بخش کیانی 
اسالنی  بشناسنامه ۱۷6۱  در تاریخ 9۵/۷/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۲ پسر یک دختر و همسر ۱- نوید کیانی اسالنی ش ش ۱8۷۵ پسر۲- 
امید کیانی اسالنی ش ش ۱۳۰۱۰ پسر ۳- نسیم کیانی اسالنی ش ش ۲۵ دختر ۴- پروانه شهشهانی 
شش ۳۵۲۱۷ همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳6۰6/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن دهقانی      دارای شناسنامه شماره ۱۱۵9 به شرح دادخواست به کالسه ۴۰۰۵/9۵ ح ۱۰  
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی دهقانی        
بشناسنامه ۴8 در تاریخ 9۵/6/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۲ پسرو دختر و همسر ۱- علی تقی دهقانی ش ش ۱۰۰9 پسر ۲- حسن دهقانی 
ش ش ۱۱۵9 پسر ۳- زهرا دهقانی ش ش ۵9۲ دختر ۴- مهین شاهزمانیان سیچانی ش ش ۵۱9 
همسر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳6۰۰/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا قنبری       دارای شناسنامه شماره ۱6۴۳ به شرح دادخواست به کالسه ۴۱۲۱/9۵  از این 
دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه آقا بزرگی        
بشناسنامه ۱۴ در تاریخ 9۵/۵/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه فرزند ۱- حسین قنبری ش ۷۲ فرزند پسر ۲- حسن قنبری ش ۱6۴۲ فرزند 
پسر ۳- رضا قنبری ش ۱6۴۳ فرزند پسر والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳۵69/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   8۴ شماره  شناسنامه  دارای  جزی        خالوشاهان  اقس  خانم 
۴۰۵8/9۵ ح ۱۰  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 9۵/۵/۲۷  در  بشناسنامه ۵9۷6  علی خالوشاهان جزی         
رضا   -۱ همسر  و  دختر  یک  پسر   ۳ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
خالوشاهان جزی ش ش ۴۱6۵۷ فرزند پسر ۲- مصطفی خالوشاهان جزی ش ش 8۵8 فرزند 
پسر ۳- جواد خالوشاهان جزی ش ش 6۰۴ فرزند پسر ۴- اقدس خالوشاهان جزی ش ش 8۴ 
دختر ۵- طیبه زارعی اصفهانی ش ش ۴6 همسر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 

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

شماره : ۲۳۵6۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

۱۵89۰به شرح  دارای شناسنامه شماره  قاسمیان        امیر  وکالت  آبادی  آقاجانی کرد  زهرا  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از    ۴۰8۷/9۵ کالسه  به  دادخواست 
توضیح داده که شادروان سید جالل طباطبائی     بشناسنامه ۱۰۴8۴ در تاریخ 9۵/6/۲۷ اقامتگاه 
رضا  ۱- سید محمد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود 
-۳8۵۳۵9-8 ش  ش  طباطبائی  سادات  ۲-صبا  فرزند   ۱۲۷-۴۵۳۴8۵-۲ ش  ش  طباطبائی 

محمدی کرد  بتول   -۴ متوفی  همسر   ۱۵89۰ ش  ش  آبادی  آقاجانی کرد  زهرا   -۳ فرزند   ۱۲۷
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر     متوفی  مادر   ۱6 ش  ش  آبادی 
نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : ۲۳6۱6/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  دارای شناسنامه شماره ۳6به شرح  مزروعی سبدانی        اله  آقای حبیب 
۴۱۳۳/9۵  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
مزروعی سبدانی     بشناسنامه ۱98 در تاریخ ۷۱/۵/۲۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و ۱ دختر و همسر۱- حبیب اله مزروعی سبدانی 
ش ۳6 فرزند پسر ۲- محمد مزروعی سبدانی ش ۵9 فرزند پسر ۳- حسین مزروعی سبدانی ش 
۲۲ فرزند پسر ۴- زینت مزروعی سبدانی ش ۱۴6۲ فرزند دختر ۵- فاطمه سبدانی ش ۱۳8 همسر 
والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۳۵8۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  ۷6۴9۰به  شماره  شناسنامه  دارای  زاده         امی  السادات  نفیس  خانم 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   ۱۰ ح   ۳۷۰۳/9۵ کالسه 
دائمی  اقامتگاه   ۱۳9۴/۱۲/8 تاریخ  در   6۳8 بشناسنامه  زاده       امی  رسول  سید  شادروان  که 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند دختر بنام نفیس 
به  رضا  فرزند  تحویلیان  ملوک  اسم  به  دائمی  عیال  یک  و  رسول  سید  فرزند  زاده  امی  السادات 
شناسنامه شماره ۵6۲ و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است.  اینک با انجام تشریفات 
وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی   از 

شد. 
شماره : ۲۳۵66/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا باقریه   دارای شناسنامه شماره 6۰6به شرح دادخواست به کالسه ۴۰۷۰/9۵ ح ۱۰ از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر آقا باقریه      بشناسنامه 
6۷۴۲ در تاریخ ۷۵/۱/۱9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۲ پسر و ۳ دختر و همسر ۱- محمد رضا باقریه به ش ش 6۰6 پسر ۲- علیرضا باقریه به ش 
ش ۲۳۵۳ پسر ۳- زهرا باقریه به ش ش ۴66 دختر ۴- زهره باقریه به ش ش ۷۱۱ دختر ۵- مریم 
باقریه به ش ش 6۲۰ دختر 6- بتول باقریه به ش ش ۴۷۰ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
 شماره : ۲۳۵۷۵/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود محلوجی   دارای شناسنامه شماره ۷۳68 به شرح دادخواست به کالسه ۳9۲6/9۵ح 
احمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   ۱۰
محلوجی      بشناسنامه ۲۲۴ در تاریخ 9۵/۱/۱۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
ش  ش  محلوجی  مسعود   -۱ همسر  و  دختر  سه  و  پسر  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
 6۲۷۲۲ محلوجی ش ش  محبوبه   -۳ پسر   6۳8۳۴ محلوجی ش ش  حسین   -۲ پسر   ۷۳68
مائده محلوجی ش ش ۱۱۴89 دختر ۵- مهسا محلوجی ش ش ۱۲۷۰۴۴9۲۳ دختر  دختر ۴- 
6- فاطمه معروف به بدرالزمان محلوجی 8۵۳ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد به دادگاه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : ۲۳۵۷۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

پدیده خودکشی جدی گرفته شودواگذاری ساماندهی معتادان خیابانی به بخش خصوصی

حتما بخوانید!
آمارهای تکان دهنده فائو از ضایعات ...



رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله:

ذى ُیفنى َشباَبُه فى طاَعِة الّل.
َ
إّنَ اهلل ُیِحّبُ الّشاّبَ اّل

خداوند جوانى که جوانى اش را در اطاعت از او بگذراند 

دوست دارد.

نهج الفصاحه، ص316، ح 800

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه آفتابی

نیمه آفتابی

نیمه آفتابی

نیمه آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

8 ْC

2-   ْC

7   ْC

13   ْC

25   ْC

23   ْC

28   ْC

30   ْC

جدول سودوکو - شماره 32پاسخ سودکو شماره 31
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

حوادثسالمت

1۰ خوراکی ضد پیری
ــیدان ها  ــار از آنتی اکس ــه سرش ــی ای ک ــواد غذای ــرف م ــا مص ب
هســتند، می تــوان فرآینــد پیــر شــدن، یعنــی پیــری ســلول ها 
را بــه تأخیــر انداخــت. بــه ایــن صــورت کــه می تــوان بــا کمــک 
ــتند، در  ــای آزاد هس ــه رادیکال ه ــه علی ــیدان هایی ک آنتی اکس
برابــر رونــد پیــری ســلول ها مقاومــت کــرد؛ ایــن خوراکی هــای 

ضــد پیــری و جوانــی پایــدار کدامنــد؟
    چای سبز

ــتن  ــل داش ــه دلی ــیدنی ها ب ــواع نوش ــان ان ــبز در می ــای س چ
مقادیــر فراونــی از آنتی اکســیدان های ضــد پیــری پوســت  
همــواره توصیــه می شــود. چــای، یکــی از گیاهــان ضــد پیــری 

پوســت اســت .
    آویشن

ــم  ــه رژی ــزا ب ــا و پیت ــر روی الزانی ــه ب ــن ک ــر آویش ــاه معط گی
ــیار  ــت بس ــی پوس ــظ زیبای ــده، در حف ــه ش ــا اضاف ــی م غذای
مؤثــر اســت. بــه گفتــه پژوهشــگران عصــاره روغنــی بــه 
تعویــق  بــه  را  پیــری  فرآینــد  آویشــن،  از  آمــده  دســت 
ــت  ــا خاصی ــات ب ــار از ترکیب ــن، سرش ــاه آویش ــدازد. گی می ان
آنتی اکســیدانی اســت کــه از اکســیده شــدن چربی هــای 
غیراشــباع در دیــواره ســلول ها و در بافت هــای دیگــر بــدن 
ــن  ــرف آویش ــا مص ــت ب ــی پوس ــظ زیبای ــود. حف ــع می ش مان
ــلول ها  ــی س ــت ارتجاع ــاد خاصی ــا ایج ــردد و ب ــن می گ تضمی
 و تحریــک شــدن آن هــا توســط ایــن گیــاه معطــر، چیــن 

و چروک در پوست را از بین می رود.
    تخم کتان

ــود دارد  ــان وج ــم کت ــگا 3 در تخ ــادی از ام ــیار زی ــر بس مقادی
 کــه بــه تولیــد کالژن و حفاظــت از پوســت و رفــع چیــن 

و چروک کمک می کند.
    میوه های قرمز رنگ

ــتمان  ــرای پوس ــری دارد و ب ــد پی ــت ض ــه خاصی ــی ک میوه های
توت فرنگــی  تمشــک،  شــاه توت،  شــامل  اســت   خــوب 
ــون  ــان را مدی ــوع خواصش ــن ن ــوند. ای ــی می ش ــور فرنگ و انگ
ــی در  ــی گیاه ــای طبیع ــتند. پیگمان ه ــان هس رنگ دانه هایش
ــه احیــای ســلول ها و ترمیــم بعضــی  آن هــا )آنتوســیانین ها( ب
آســیب های پوســتی کمــک می کنــد. همچنیــن بتاکاروتــن 
موجــود در آن هــا موجــب حفاظــت پوســت و ســبب بهتــر نفــس 

ــود. ــت می ش ــیدن پوس کش
    انگور

ــردن  ــرای درســت ک ــور ب ــه از انگ ــزار ســال اســت ک ــن ه چندی
ــا داروهــای گیاهــی  ــا ب ــان بیماری ه ــا همــان درم ــی ی فیتوتراپ
ــتفاده می شــود.  ــی اس ــی و آرایش ــواد زیبای ــردن م ــت ک و درس
انگــور پوســت را تقویــت، روشــن و مرطــوب می ســازد و سرشــار 
ــوده و از  ــیدان ها ب ــا و آنتی اکس ــوه، ویتامین ه ــیدهای می از اس

ــت. ــری اس ــد پی ــای ض خوراکی ه
    پرتقال

ــث  ــوه باع ــن می ــت. ای ــماری اس ــواص بی ش ــال دارای خ پرتق
ایجــاد آرامــش می شــود و ضــد پیــری اســت. ایــن لیفتینــگ 
آنتی اکسیدان هاســت.  و  ویتامین هــا  از  سرشــار  ویتامینــه، 
ــض بیشــتری  ــال هــر چــه شــیرین تر باشــد، خــواص قاب پرتق
دارد. ایــن میــوه از پیدایــش چیــن و چــروک جلوگیــری 
از  و  می شــود  پوســت  شــدن  مرطــوب  ســبب  و  می کنــد 

ــد. ــت می کن ــید محافظ ــور خورش ــر ن ــکی آن در براب خش
    گریپ فروت

ــردن  ــع ک ــرای دف ــا ب ــن میوه ه ــی از مؤثرتری ــروت، یک گریپ ف
ــن  ــد اســت. ای ــرای پاک ســازی پوســت مفی ــدن و ب ســموم ب
ــی  ــل خــواص درمان ــه دلی ــش ب ــزار ســال پی ــار ه ــوه از چه می
از  یکــی  می شــود. گریپ فــروت،  اســتفاده  فوق العــاده اش 

ــت. ــری اس ــد پی ــای ض ــن خوراکی ه بهتری
    خیار

ــواص  ــه خ ــم ک ــه می دانی ــدارد و هم ــی ن ــه معرف ــاز ب ــار نی خی
مرطوب کنندگــی و پاک ســازی پوســت را داراســت.

    آناناس
ــاز  از میوه هــای معــروف مناطــق گرمســیری اســت کــه از دیرب
بــرای درمــان آفتاب ســوختگی و مصــارف زیبایــی کاربــرد 
ــام  ــی هــم از آن ن ــه طــوری کــه در طــب چین داشــته اســت؛ ب
بــرده انــد. در آمریــکای جنوبــی از آنانــاس بــرای التیــام هرچــه 
زودتــر زخم هــا بهــره می گرفتنــد. گفتنــی اســت مصــرف روزانــه 
100 گــرم از آنانــاس می توانــد نیــاز روزانــه افــراد را بــه ویتامیــن 

C بــه طــور کامــل تأمیــن کنــد.
     انبه

ــدد  ــرف دو ع ــه مص ــد ک ــان می ده ــان نش ــات کارشناس تحقیق
انبــه در طــول هفتــه می توانــد بــه میــزان جالــب توجهــی 
ویتامیــن C مــورد نیــاز بــدن را تأمیــن کنــد. انبــه از میوه هــای 
موثــر ضــد پیــری اســت و عــالوه بــر خاصیــت آنتی اکســیدانی 

ــد. ــری می کن ــتی جلوگی ــای پوس ــاد لکه ه از ایج

تعمیرگاه شیطانی 
ــرد  ــم کار نمی ک ــی موبایل ــه گوش ــود ک ــی ب ــد وقت  چن
و دچــار مشــکل شــده بــود. مــن هــم آن را بــرای تعمیــر 
بــه یکــی از مغازه هــای موبایل فروشــی دادم. یــک 
ــب  ــی عجی ــا پیامک ــی ام ب ــر گوش ــد از تعمی ــه بع هفت

ــدم ...  . ــه ش مواج
وقتــی کــه دانشــجو بــودم بــا همکالســی ام ازدواج 
کــردم. اوایــل شــرایط مالــی خوبــی نداشــتیم و مجبــور 
بودیــم کــه هــر دو تــالش و زیــاد کار کنیــم تــا بتوانیــم 

ــم.  ــن کنی ــان را تامی ــارج زندگی م مخ
همســرم بســیار بدبیــن بــود و از همــان ابتــدا بــه دلیــل 
ایــن مســئله بــا او مشــکل داشــتم. او دوســت نداشــت 
ــرد  ــک می ک ــرا چ ــدام م ــم و م ــی کار کن ــر محل  در ه

و درباره همکارانم ایراد می گرفت. 
بــا ایــن وجــود مــن هــم رفتارهــای او را تحمــل 
ــا رو آوردم  ــرای خانم ه ــوگا ب ــوزش ی ــه آم ــردم. ب می ک
ــا همســرم بیشــتر  ــم ب و در همیــن زمــان نیــز اختالفات
ــا اینکــه دو هفتــه پیــش گوشــی موبایلــم  شــده بــود ت
ــه  ــر ب ــرای تعمی ــم آن را ب ــن ه ــار مشــکل شــد. م دچ
را  آن  تــا  دادم  موبایل فروشــی  مغازه هــای  از  یکــی 

ــد. ــر کن ــم تعمی برای
 صاحــب مغــازه بعــد از کمــی  تامــل گفــت تعمیــر 
ــد روزی  ــد چن ــرد و بای ــادی می ب ــما کار زی ــی ش گوش

ــد.  ــازه بمان در مغ
 چنــد روز بعــد بــه مغــازه رفتــم و گوشــی موبایلــم 
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــه نش ــک هفت ــوز ی ــا هن ــم؛ ام را گرفت

ــدم. ــه ش ــی مواج ــک عجیب پیام
خواســتار  آن  در  و  زد  پیامــک  مــن  بــه  فــردی   
ــه  ــر ب ــرد اگ ــد ک ــد و تهدی ــن ش ــا م ــاط ب ــراری ارتب برق
خواســته اش جــواب مثبــت ندهــم، عکس هایــی را کــه 
ــد  ــر خواه ــت منتش ــت آورده در اینترن ــه دس ــن ب  از م

کرد. 
اولــش فکــر کــردم کــه دروغ اســت و برایــش پیامــک 
ــه  ــی ک ــا وقت ــد؛ ام ــد بکن ــر کاری می خواه ــه ه زدم ک
یکــی از تصاویــر را بــرای مــن ارســال کــرد و گفــت بقیــه 
ــردم  ــاس ک ــه او التم ــت، ب ــش اوس ــم پی ــا ه  عکس ه
و گفتــم کــه متاهــل هســتم؛ امــا او از حرفــش منصــرف 

. نشد
 اآلن هــم ولــم نمی کنــد و مــدام برایــم پیامــک می زنــد 
 و می گویــد صبــرش تمــام شــده و می خواهــد حرفــش 

را عملی کند... . 
از آنجــا کــه همســرم بســیار روی مــن حســاس شــده 
ــا کســی  ــادا ب ــه مب ــد ک ــن شــک می کن ــه م ــدام ب و م
ــن  ــا ای ــم ب ــم، نمی دان ــته باش ــتی داش ــاط و دوس ارتب
 وضعیتــی کــه پیــش آمــده، چــه کنــم و چطــور خــودم 

را از این مخمصه نجات دهم. 
    دستگیری تعمیر کار موبایل 

ایــن خانــم جــوان بــه پلیــس فتــا معرفــی و بــا تــالش 
 کارشناســان، فــرد مزاحــم در ســریع ترین زمان دســتگیر 
ــس  ــتندات پلی ــدارک و مس ــا م ــه ب ــس از مواجه و پ
تصاویــر  اطالعــات،  از  سوء اســتفاده  بــه   صراحتــا 
و فیلم هــای درون گوشــی های دختــران و زنــان جوانــی 
 کــه آن را بــرای تعمیــر بــه او می ســپردند، اعتــراف

 کرد. 
     گوشی های موبایل، صندوقچه اسرار نیستند 

اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در ایــن خصــوص 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: بــا پیشــرفت تکنولــوژی و ورود 
ابزارهــا و تجهیــزات فنــاوری روز دنیــا بــه عرصــه زندگــی 
مــردم، تهدیــدات و آســیب های جدیــدی نیــز وارد 
شــده کــه بایــد ایــن آســیب ها و خطــرات را بشناســیم 
 و بــا اســتفاده درســت از ایــن ابزارهــا، راه را بــر بزهــکاران 

و افراد سودجو، سارقان و کالهبرداران ببندیم. 
ــه امــروزه  ــی ک ــزود: یکــی از آســیب ها و خطرات  وی اف
زنــان و دختــران جــوان را تهدیــد می کنــد، ذخیره ســازی 

ــت.  ــی در گوشی هاس ــای خصوص ــر و فیلم ه تصاوی
ــام  ــه تم ــه ب ــت: البت ــان داش ــئول بی ــام مس ــن مق ای
ــراه  ــن هم ــی تلف ــه گوش ــم ک ــد بگویی ــهروندان بای ش
ــر ــر تصوی ــد ه ــت و نبای ــا نیس ــرار آن ه ــه اس  صندوقچ
 فیلــم و یــا اطالعــات محرمانــه و خصوصــی و خانوادگــی

ــک  ــه در نتیجــه ی ــرا ک ــم؛ چ را در آن ذخیره ســازی کنی
 غفلــت، در اثــر مفقــود شــدن ســرقت یــا اعتمــاد بی جــا

ــا شــده  ــث انتشــار آن ه ــران باع ــه دیگ  و ســپردن آن ب
و مشــکالتی را بــرای شــهروندان فراهــم می کنــد کــه در 

بعضــی مواقــع جبران ناپذیــر اســت. 
ســرهنگ کریمــی  بــا بیــان اینکــه برخــی بــه غلــط تصــور 
ــن  ــی تلف ــود در گوش ــات خ ــه روی اطالع ــد ک می کنن
ــکان  ــی ام ــد و کس ــز ورود می گذارن ــل و رم ــراه قف هم
دسترســی بــه آن را نــدارد، اظهــار داشــت: ایــن موضــوع 
اشــتباه اســت؛ زیــرا افــراد حرفــه ای و هکرهــا قــادر بــه 
بــاز کــردن هــر قفــل و رمــزی هســتند؛ بنابرایــن نبایــد 
ــل  ــی موبای ــا گوش ــه را ب ــخصی و محرمان ــات ش اطالع
حمــل کــرد؛ ضمــن اینکــه بــرای تعمیــر گوشــی موبایــل 
ــه افــراد مــورد اعتمــاد  ــود و آن را ب ــد مراقــب ب ــز بای نی
و مراکــز دارای مجــوز و تحــت نظــارت مجــاری قانونــی 

ســپرد. 
زمینــه  انتظامــی  در  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
بی اعتمــادی بیــن همســران نیــز گفــت: همان طــور کــه 
ــل وجــود  ــه دلی ــد، زن جــوان ب ــن ماجــرا می بینی در ای
بی مــورد  ســوء ظن های  و  بدبینــی  و  بی اعتمــادی 
ــش ــش پی ــه برای ــکلی را ک ــته مش ــرش نتوانس  همس

آمده، با او در میان بگذارد. 
ــادی  ــه بی اعتم ــان اینک ــا بی ــی  ب ــام انتظام ــن مق   ای
و ســوء ظن ها و بهانه گیری هــای بی مــورد آفــت هــر 
ــه  ــد ب ــوان بای ــای ج ــت: زوج ه ــت، گف ــواده ای اس خان
ــه  ــی ای نســبت ب ــر نگران ــاد داشــته و اگ ــر اعتم یکدیگ
ــای مناســب  ــا رفتاره ــد ب ــد آن را می توانن ــر دارن یکدیگ
ــه  ــد؛ این گون ــم کنن ــه او تفهی ــت ب ــراز عشــق و محب و اب
ــتفاده  ــودجویی و سوءاس ــوع س ــوی هرن ــد جل می توانن

ــد.  ــان را بگیرن ــم زدن زندگی ش ــر ه ــرای ب ــران ب دیگ

ــک  ــان ی ــا هم ــل )Monowheel( ی شــاید مونووی
چرخــه بهتریــن انتخــاب بــرای اســتفاده بــه عنــوان 
ــه  ــن قضی ــا ای ــه  شــخصی نباشــد؛ ام وســیله  نقلی
ــت  ــرای شکس ــکات ب ــن اس ــع کوی ــت مان نتوانس

ــا چنیــن وســیله ای شــود. رکــورد ســرعت ب
 UK Monowheel ــم ســال گذشــته اســکات و تی
ــه  ــک چرخــه ای ک ــه  ی ــا اســتفاده از وســیله  نقلی ب
هدایــت آن بــر عهــده  خــود شــخص اســکات بــود، 
توانســتند رکــورد ســرعت ۹۸.۴ کیلومتــر بــر ســاعت 

را از خــود بــر جــای بگذارنــد. 

شــدت  بــه  نقلیــه   وســیله   بــرای  عــدد  ایــن 
ــدی  ــدد ب ــرم وزن دارد، ع ــه ۹۷ کیلوگ ــداری ک ناپای

نیســت.
ــرل  ــد کنت ــه بای ــیله  نقلی ــن وس ــرل ای ــرای کنت  ب
بســیار دقیقــی بــر روی پــدال گاز داشــت تــا 

باالنــس آن بــه هــم نخــورد. 
ــن  ــکات ای ــرای اس ــدی ب ــای ج ــی از چالش ه یک
ــی  ــه  چرخش ــدن حادث ــود آم ــه وج ــه از ب ــود ک ب
پیشــگیری کنــد؛ ایــن اتفــاق زمانــی پیــش می آیــد 
کــه ســوارکار  کــه در داخــل چــرخ ۵۹ اینچــی قــرار 

ــا خــود چــرخ کنــد.  دارد، شــروع بــه چرخیــدن ب
ــد  ــل بای ــی، مونووی ــورد جهان ــتن رک ــرای شکس ب
 حرکــت خــود را بــه آهســتگی شــروع می کــرد 
و ثبــت ســرعت نیــز در مســافت ۴0۲ متــری مســیر 
ــچ  ــیر هی ــن مس ــبختانه در ای ــد. خوش ــام ش انج

پیچــی وجــود نداشــت.
رکــورد جهانــی گینــس همچنــان افــراد را تشــویق به 
تقویــت و توســعه  وســایل نقلیــه  قدرتمنــد و ســریع 
 می کنــد و همــواره افــرادی تــالش دارنــد تــا رکــورد 

را به نام خود به ثبت برسانند. 

رکوردشکنی سریع ترین وسیله  نقلیه 
یک چرخه جهان

بــا تغییــر فصــل، ظاهــر شــما نیــز تغییــر خواهــد کــرد؛ امــا هــر فصلــی 
ــت  ــا دق ــه آن ه ــد ب ــاس پوشــیدن بای ــه در لب ــی دارد ک ــد و نبایدهای بای

کنیــد.
ــان  ــه در اینجــا برایت ــی ک ــزود: نکات ــه گــزارش ایســنا، »برترین هــا« اف ب
آورده ایــم، باورهــای اشــتباهی هســتند کــه بســیاری از آقایــان بــه آن هــا 
 عمــل می کننــد. آن هــا را بخوانیــد و نکاتــی را کــه در اینجا به شــما گفته ایم

رعایت کنید.
 تمام لباس های تابستانی را جایگزین زمستانی کنید

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــان اس ــر ظاهرت ــرای تغیی ــی ب ــل خوب ــل، دلی ــر فص تغیی
ــل   ــای فص ــام لباس ه ــد تم ــا بای ــما حتم ــه ش ــت ک ــی نیس ــن معن بدی
ــر  ــد. بهت ــن کنی ــوع زمســتانی جایگزی ــا لباس هــای متن گــرم ســال را ب
ــرا در  ــد؛ زی ــه داری ــتانی را نگ ــای تابس ــت از لباس ه ــد دس ــت چن اس
ــرم  ــی گ ــه خیل ــوا ن ــه ه ــز، ک ــوص پایی ــال، به خص ــرد س ــای س  فصل ه

و نه خیلی سرد است، به کارتان می آیند.
ــر  ــاعتی دیگ ــرد و س ــاعتی س ــوا س ــه ه ــز ک ــال در پایی ــوان مث ــه عن ب
ــد.  ــن کنی ــه ت ــبک ب ــک و س ــی خن ــه لباس ــت ک ــر اس ــت، بهت ــرم اس گ
ســپس یــک سوئی شــرت روی آن بپوشــید یــا همراهتــان داشــته 
 باشــید تــا در صــورت احســاس گرمــا، بتوانیــد بــه راحتــی آن هــا 

را جایگزین کنید.
 لباس های طرح دار نپوشید

طــرح دار  لباس هــای  کــه  شــنیده اید  هــم  شــما   حتمــا 
را فقــط بایــد در بهــار و تابســتان بــه تــن کــرد؛ امــا ایــن قضیــه صحــت 
نــدارد. در طراحی هایــی کــه اخیــرا بــه نمایــش درآمده انــد، شــما 
ــال  ــرد س ــای س ــرای فصل ه ــز ب ــرح دار را نی ــای ط ــد لباس ه می توانی
ــا رنــگ دیگــر لباس هایتــان ســت  ــه ایــن شــرط کــه ب ــه تــن کنیــد، ب ب
ــن  ــه ت ــرح دار ب ــی ط ــد پیراهن ــر می خواهی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد؛ ب باش
کنیــد، حواســتان باشــد کــه رنــگ آن بــا رنــگ سوئی شــرت یــا کتــی کــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــد هماهنگ ــن می کنی ــه ت ب
 عینک آفتابی تنها برای تابستان است!

پاییــز  یــا  هســتید  تابســتان  فصــل  در  کــه  نیســت   مهــم 
و زمســتان. شــما در روزهــای آفتابــی، بــه عینــک آفتابــی احتیــاج داریــد. 
ــدیدتر  ــتان ش ــاب تابس ــتان از آفت ــاب زمس ــت آفت ــوان گف ــی می ت  حت
ــر اســت از  ــل بهت ــن دلی ــه همی ــر اســت؛ ب ــرای چشــم هایتان مضرت و ب
ــتید  ــه هس ــی ک ــر فصل ــاب، در ه ــعه های آفت ــر اش ــم هایتان در براب چش

محافظــت کنیــد.
عــالوه بــر فایــده ای کــه عینــک آفتابــی بــرای چشــم هایتان دارد، ظاهــر 
شــما را نیــز جذاب تــر از پیــش می ســازد؛ بــه عنــوان مثــال یــک 
ــا  ــام نگاه ه ــوه ای، تم ــت قه ــک ک ــراه ی ــه هم ــی مشــکی ب ــک آفتاب  عین

را به سمت شما جلب خواهد کرد.
 چند الیه لباس پوشیدن، ساده است

اگــر از ســادگی گریزانیــد، فصــل پاییــز و زمســتان فرصــت خوبــی اســت 
تــا بــه ظاهرتــان تنــوع دهیــد. 

شــما می توانیــد چنــد دســت لبــاس را روی هــم بپوشــید؛ امــا بایــد بــه 
بافــت و رنــگ تک تــک آن هــا توجــه کنیــد. 

ــد؛  ــی خواه ــادی م ــت زی ــت و خالقی ــاس پوشــیدن، دق ــدل لب ــن م ای
زیــرا اگــر لباس هایــی را کــه هیــچ تناســبی بــا یکدیگــر ندارنــد بــه تــن 
کنیــد، نه تنهــا زیبــا نخواهیــد شــد، بلکــه ظاهــری شــلوغ و درهــم برهــم 

نیــز پیــدا خواهیــد کــرد.
ــن  ــد. در ای ــن کنی ــه ت ــر و ســبک تر را ب ــای نازک ت همیشــه اول لباس ه
ــر  ــای گرم ت ــد لباس ه ــی می توانی ــه راه ــود، ب ــان ش ــر گرمت ــورت اگ  ص

را یکی یکی از تن درآورید. 
یادتــان باشــد کــه لباس هــای بلنــد را نیــز بایــد روی باقــی لباس هایتــان 

ــه تــن کنید. ب
 نباید در پاییز  و زمستان سفید پوشید

ــور  ــفید، ن ــد س ــن، مانن ــگ روش ــای رن ــه لباس ه ــد ک ــا می دانی حتم
ــای  ــرای فصل ه ــه ب ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــس می کنن ــید را منعک خورش
گــرم ســال مناســب هســتند؛ امــا ایــن دلیــل قانع کننــده ای بــرای اینکــه 
تمــام لباس هــای ســفیدتان را از کمــد درآوریــد و جــای آن لباس هــای 

تیــره بــه تــن کنیــد، نیســت.
 گاهــی پوشــیدن لباس هــای روشــن، می توانــد ظاهــر شــما را از ایــن رو 
 بــه آن رو کــرده و در جمعــی کــه همــه رنگ هــای تیــره بــه تــن کرده انــد

منحصر به فردتان کند.
 جلیقه برای خوش تیپ ها نیست

ــان  ــاس آقای ــد لب ــی در کم ــه جای ــر جلیق ــال اخی ــد س ــاید در چن ش
 نداشــته؛ امــا امســال ایــن مــدل لبــاس بــار دیگــر توجــه طراحــان مــد 
را بــه خــود جلــب کــرده اســت. پوشــیدن آن نه تنهــا بــه ظاهرتــان جذابیت 
می دهــد بلکــه بدنتــان را نیــز بــه خوبــی گــرم خواهــد کــرد، در حالــی کــه 
ــه آن اســت کــه  ــی جلیق دســت هایتان کامــال آزاد و راحــت اســت. خوب
 هــم می توانیــد آن را بــا تیــپ کالســیک و هــم بــا تیــپ اســپورت، ســت 

کنید.

باورهای اشتباه آقایان در پوشیدن لباس های پاییزی

شنبه  8  آبان ماه  1395 ـــمـــاره 285 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان خدمــات گســترده ای را ارائــه 
ــاب  ــالع از صورتحس ــات اط ــا خدم ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــد. ب  می کن
و پرداخــت قبــوض تلفــن ثابــت بــا علــی اســحاق دواتگــر، رئیــس اداره 
ــه  ــرات اســتان اصفهــان، ب فــروش خانگــی تلفــن ثابــت شــرکت مخاب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس گفت وگ

     اطالع از صورتحساب و پرداخت
راه هــای گوناگونــی بــرای اطــالع از صورتحســاب و پرداخت آن در شــرکت 
ــاس  ــا، تم ــن راه ه ــی از ای ــود دارد. یک ــان وج ــتان اصفه ــرات اس مخاب
ــان ترین روش  ــن و آس ــت بهتری ــه در حقیق ــت ک ــامانه ۲000 اس ــا س ب
ــن  ــع تلف ــورت قط ــی در ص ــامانه حت ــن س ــت. ای ــض اس ــت قب پرداخ
ــه دلیــل بدهــی نیــز قابــل اســتفاده اســت و حتــی نیــازی  مشــترک ب
بــه مراجعــه بــه دفاتــر خدماتــی یــا مخابــرات بــرای وصــل تلفــن نیســت 
و تلفــن بــه صــورت سیســتماتیک وصــل خواهــد شــد. بــرای پرداخــت 
صورتحســاب در ایــن ســامانه، پــس از شــماره گیری بــا در دســت 
داشــتن یکــی از کارت هــای بانکــی عضــو شــتاب و رمــز دوم بــه راحتی با 
 راهنمایــی ســامانه گویــا، مشــترکان می تواننــد قبــض خــود را پرداخــت

 کنند.

درگاه دیگــر بــرای اطــالع از صورتحســاب و پرداخــت، مراجعــه بــه ســایت 
e.tce.ir اســت کــه امــکان دیــدن قبــض و پرداخــت آن وجــود دارد.

راه دیگر ارسال پیامک به سامانه 3000001۸1۸ است.

    اعالم خرابی تلفن

بــرای اعــالم خرابــی تلفــن بــه جــز ســامانه ۲011۷ کــه از طریــق تلفــن 
ثابــت قابــل شــماره گیری اســت، دو روش دیگــر وجــود دارد. روش اول 
 مراجعــه بــه ســایت e.tce.ir شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اســت 

و روش دوم فرستادن پیام کوتاه به سامانه 3000001۸1۸.

    سامانه پیامکی شرکت مخابرات استان اصفهان
بــا فرســتادن پیامــک خالــی بــه ســامانه 3000001۸1۸ بــه صــورت 
ــه مشــترکان اعــالم  ــا ایــن ســامانه ب ــه ب ــل ارائ اتوماتیــک خدمــات قاب
می شــود. اعــالم قبــض دوره، اعــالم قبــض میــان دوره، پرداخــت قبــض 
اعــالم خرابــی، اعــالم شــماره های تغییــر یافتــه پــس از همسان ســازی 
ــن  ــات ای ــات از خدم ــه مکالم ــالم تعرف ــان، اع ــتان اصفه ــا در اس کده

ســامانه اســت.
    پیگیری مشکالت

بــرای پیگیــری مشــکالت، مشــترکان می تواننــد بــا شــماره ۵000 تمــاس 
گرفتــه و تــا رفــع کامــل مشــکل موضــوع را پیگیــری کننــد.

    قبض
ــع  ــان توزی ــهر اصفه ــن در ش ــض تلف ــرد قب ــای ف ــا 30 ماه ه ــن 1۵ ت بی
ــه  ــدام ب ــامانه ها اق ــن س ــق ای ــد از طری ــترکان می توانن ــود و مش می ش

پرداخــت قبــوض خــود کننــد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش
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